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20200881324
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 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 2 април 2020
година, донесе
УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРEДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), ќе се применува за
време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е
поинаку уредено.
За продолжување на роковите утврдени во Законот за заштита на децата за
поднесување на барање за остварување на правото на еднократна парична помош за
новороденче, барање за остварување/продолжување на правото на родителски додаток за
дете (трето дете), за поднесување на барање за продолжување на правото на родителски
додаток за дете (четврто дете), како и за проверката на исполнетост на условот за
присуство на најмалку 85% од вкупниот број на реализирани наставни часови за секој од
мерните периоди заради исплата на додатокот за образование за третиот и четвртиот
мерен период за учебната 2019/2020 година, за време на траење на вонредната состојба се
применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2
Роковите кои согласно Законот за заштита на децата се определени за поднесување на
барање за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, барање
за остварување/продолжување на правото на родителски додаток за дете (трето дете), како
и за барање за продолжување на правото на родителски додаток за дете (четврто дете),
престануваат да течат за време на траење на вонредната состојба и се продолжуваат за три
месеци од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.
Член 3
Проверката на исполнетост на условот за присуство на најмалку 85% од вкупниот број
на реализирани наставни часови за секој од мерните периоди, заради исплата на додатокот
за образование за третиот и четвртиот мерен период за учебната 2019/2020 година, нема
да се врши до крајот на наставната година.
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Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2724/1
2 април 2020 година
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