
Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

1

Правилник за формата и содржината на

прекршочниот платен налог

Закон за задолжително капитално

финансирано пензиско осигурување              

3/22 од 

05.01.2022
06.01.2022

Целиот 

правилник
06.01.2022

Со овој правилник се пропишуваат

формата и содржината на

прекршочниот платен налог.

2

Правилник за поблиските квалитативни и

квантитативни критериуми за користење

на средства од даночно ослободување,

начинот на бодување и рангирање, како и

формата и содржината на барањето за

користење средства од даночното

ослободување и на листите на

Национални спортски федерации,

спортски клубови, активни спортисти кои

се натпреваруваат во индивидуални

спортови и на други правни лица кои

имаат решение за вршење на дејност

спорт Закон за

спортот

5/22 од 

10.01.2022
11.01.2022

Целиот 

правилник
11.01.2022

Со овој правилник се пропишуваат

квантитативни и квалитативни

критериуми за користење на

средствата од даночното

ослободување, начинот на бодување и

рангирање, како и формата и

содржината на барањето

за користење средства од даночното

ослободување и на

листите на Национални спортски

федерации, на спортски клубови и на

активни спортисти кои се

натпреваруваат во индивидуални

спортови и на други правни лица

кои имаат решение за вршење на

дејност спорт.

ПРЕГЛЕД

на подзаконски акти донесени во месец ЈАНУАРИ и нивната примена

(Обработка на Службен весник од 01.01.2022 г. до 31.01.2022 г.)



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

3

Правилник за изменување на

Правилникот за потребниот простор,

опрема и стручен кадар за основање,

почнување со работа и вршење на

здравствена дејност („Службен весник на

Република Македонија“ бр. 91/13 и 125/14

и „Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 100/19 и 243/19)

Закон за здравствена заштита

6/22 од 

11.01.2022
12.01.2022

Целиот 

правилник
12.01.2022

4

Програма за зелен развој за 2022 година

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

7/22 од  

12.01.2022
12.01.2022

Целата 

програма
12.01.2022

5

Програма за изградба и реконструкција на

основни училишта за 2022 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 161/19 и 229/20)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

7/22 од  

12.01.2022
13.01.2022

Целата 

програма
13.01.2022

6

Програма за изградба, опремување и

одржување на објекти за социјална

заштита и домови за стари лица

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

7/22 од  

12.01.2022
13.01.2022

Целата 

програма
13.01.2022

7

Програма за изградба и реконструкција на

средни училишта за 2022 година

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

7/22 од  

12.01.2022
13.01.2022

Целата 

програма
13.01.2022

8

Одлука за утврдување на бројот на

наставните денови за учебната 2021/2022

година во основните училишта во услови

на вонредни околности

Закон за основното образование

13/22 од 

18.01.2022
18.01.2022 Целата одлука 18.01.2022

Со оваа одлука се утврдува бројот на

наставните денови во учебната

2021/2022 година во основните

училишта во услови на вонредни

околности.



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

9

Одлука за утврдување на бројот на

наставните денови за учебната 2021/2022

година во јавните средни училишта во

услови на вонредни околности

Закон за средно образование

13/22 од 

18.01.2022
18.01.2022 Целата одлука 18.01.2022

Со оваа одлука се утврдува бројот на

наставните денови во учебната

2021/2022 година во јавните средни

училишта во услови на вонредни

околности 

10

Календар за изменување на Календарот

за организација на учебната 2021/2022

година во јавните средни училишта

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 168/21)

Закон за средното образование

13/22 од 

18.01.2022
19.01.2022 Целиот акт 19.01.2022

11

Календар за изменување и дополнување

на Календарот за организација на

учебната 2021/2022 година во основните

училишта („Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр. 159/21)

Закон за основното образование                               

13/22 од 

18.01.2022
19.01.2022 Целиот акт 19.01.2022

12

Деловник за работа на Врховниот суд на

Република Северна Македонија

Закон за судовите

14/22 од 

20.01.2022
28.01.2022 Целиот акт 28.01.2022

Со Деловникот за работа на Врховниот

суд на Република Северна Македонија

се уредува организацијата и начинот

на работа на Врховниот суд на

Република Северна Македонија.

13

Програма за изградба, опремување и

одржување на на објекти за детска

заштита                                                             

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

15/22 од 

20.01.2022
21.01.2022

Целата 

програма
21.01.2022



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

14

Правилник за видот на податоците,

постапката и начинот за запишување и

доделување на единстевен

идентификациски број на земјоделското

стопанство и за промена на податоци и

бришење, содржината и формата на

образците и потребната придружна

документација за запишување, промена

на податоци и бришење и начин и рок за

ракување, употреба, објавување и чување

на податоците од единствен регистар на

земјоделски стопанства, како и

содржината и формата на решението за

запишување и решението за бришење од

единствениот регистар на земјоделски

стопанства Закон 

за земјоделство и рурален развој

16/22 од 

24.01.2022
25.01.2022

Целиот 

правилник
25.01.2022

Со овој правилник се пропишуваат

видот на податоците, постапката и

начинот за запишување и доделување

на единствен идентификациски број на

земјоделското стопанство и за

промена на податоци и бришење,

содржината и формата на обрасците и

потребната придружна документација

за запишување, промена на податоци

и бришење и начин и рок за ракување,

употреба, објавување и чување на

податоците од Единствен регистар на

земјоделски стопанства, како и

содржината и формата на решението

за запишување и

решението за бришење од

Единствениот регистар на

земјоделски стопанства.

15

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за за степенот на

уредувањето на градежното земјиште со

објекти на комуналната инфраструктура и

начинот на утврдување на висината на

трошоците за уредувањето во зависност

од степенот на уреденост („Службен

весник на Република Македонија“ бр.

193/16 и 72/18) Закон за

градежно земјиште

16/22 од 

24.01.2022
25.01.2022

Целиот 

правилник
25.01.2022

16

Програма за обуки за стручно

усовршување на стручните соработници

во основните и средните училишта за

2022 години Закон за

наставниците и стручните соработници

во основните и средните училишта

17/22 од 

25.01.2022
26.01.2022

Целата 

програма
26.01.2022

Со оваа програма се пропишуваат

обуките за стручно усовршување на

стручните соработници во основните и

средните училишта за 2022 година.



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.

Датум на 

стапување 

во сила

Одредби кои 

стапуваат во 

примена

Датум на стапување во 

примена
Забелешка

17

Програма за обуки за стручно

усовршување на наставниците во

основните и средните училишта за 2022

година                                                    

Закон за наставниците и стручните

соработници во основните и средните

училишта                           

17/22 од 

25.01.2022
26.01.2022

Целата 

програма
26.01.2022

Со оваа програма се пропишуваат

обуките за стручно усовршување на

наставниците во основните и средните

училишта за 2022 година.

18

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за начинот на внесување,

пријавување, исправка и бришење на

податоците од регистарот на вистински

сопственици, начинот на користење,

начинот на изразување на висината на

уделот (индикатор за утврдување на

соственоста), начин на одржување и

администрирање, техничките барања

(потреби) за воспоставување на

регистарот на вистински сопственици

(„Службен весник на Република

Македонија" бр.186/18)

Закон за спречување перење пари и

финансирање на тероризам

19/22 од 

27.01.2022
28.01.2022

Целата 

програма
28.01.2022


