
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

Програма за изменување на Програмата
за полагање на правосудниот испит
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.12/20)

Закон за правосудниот испит

24/22 од 

03.02.2022
04.02.2022

Целата 

програма
04.02.2022

2

Правилник за изменување на
Правилникот за поблиските услови и
начинот на остварување на правата за
заштита на децата, како и утврдување на
состојбите на приходите, имотот и
имотните права на домаќинството и
семејството за правата детски додаток,
родителски додаток за дете и додаток за
образование („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.

109/19, 116/19, 234/20 и 222/21)

Закон за заштита на децата

24/22 од 

03.02.2022
04.02.2022

Целиот 
правилник

04.02.2022

3

Уредба за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за 2022

година                                                      

Закон за земјоделство и рурален развој

28/22 од 

08.02.2022
08.02.2022 Целата уредба 08.02.2022

Со оваа уредба се пропишуваат
поблиските критериуми за директните
плаќања, корисниците на средствата,

максималните износи и начинот на
директните плаќања за 2022 година.

ПРЕГЛЕД

на подзаконски акти донесени во месец ФЕВРУАРИ и нивната примена

(Обработка на Службен весник од 01.02.2022 г. до 28.02.2022 г.)



Р. бр. Вид на акт

Објавен во 

Сл. весник 

бр.
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примена
Забелешка

4

Програма за финансиска поддршка во
земјоделството за 2022 година
Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

28/22 од 

08.02.2022
08.02.2022

Целата 

програма
08.02.2022

Вредноста на бодот за пресметување
на платите на јавнообвинителските
службеници изнесува 81,6 денари.

5

Одлука за утврдување на вредноста на
бодот за пресметување на платите на
јавнообвинителските службеници за 2022

година Закон 

за јавнообвинителска служба

30/22 од 

10.02.2022
11.02.2022 Целата одлука

Ќе се применува 

започнувајќи со
исплатата на плата за месец 

јануари 2022 година.

6

Програма за заштита на природата за
2022 година
Закон за заштита на природата

31/22 од 

11.02.2022
12.02.2022

Целата 

програма
12.02.2022

Со оваа програма се утврдуваат
активностите кои ќе се рeализираат во
2022 година заради унапредување на
заштитата на природата во Република
Северна Македонија преку
имплементација на целите опредeлени
во
Националната стратегија за заштита
на природата со Акциoнен план (2017-

2027).

7

Правилник за начинот на распределба на
предметите во јавните обвинителства
преку системот за електронска
распределба на предметите
Закон за јавно обвинителство

31/22 од 

11.02.2022
19.02.2022

Целиот 
правилник

Ќе започне да се применува
три месеци од исполнување 

на условите согласно член
107 ставовите (1), (2) и (3) од 

Законот за јавното 

обвинителство на Република 

Северна Македонија 

(„Службен весник на 

Република Северна 

Македонија“ бр.

42/2020 година).

Со овој правилник се уредува начинот
за распределба на предметите во
јавните обвинителства преку системот
за електронска распределба на
предметите.

8

Колективен договор за изменување и
дополнување на Колективниот договор на
Министерството за внатрешни работи
(,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 149/21, 299/21 и 03/21)

Закон за работни односи

32/22 од 

14.02.2022
25.01.2022 Целиот акт 14.02.2022
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9

Програма за развој на туризмот во
Република Северна Македонија за 2022

година                                                               

Закон за туристичка дејност

33/22 од 

15.02.2022
16.02.2022

Целата 

програма
16.02.2022

10

Програма за поддршка на домашен
туризам за работници со ниски приходи
Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

33/22 од 

15.02.2022
16.02.2022

Целата 

програма
16.02.2022

11

Програма за задолжително здравствено
осигурување на државјаните на
Република Северна Македонија кои не се
задолжително здравствено осигурани за
2022 година Закон за

здравствена заштита

33/22 од 

15.02.2022
16.02.2022

Целата 

програма
16.02.2022

12

Програма за едукација на лекари и
медицински персонал, за кофинансирање
на специјализација, односно
супспецијализација на здравствените
работници и здравствените соработници
вработени во приватни здравствени
установи, други правни лица и
невработени, како и за спроведување на
обуки за вршење на преглед на умрени
лица за 2022 година
Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

33/22 од 

15.02.2022
16.02.2022

Целата 

програма
16.02.2022

13

Програма за систематски прегледи на
учениците и студентите во Република
Северна Македонија за 2022 година
Закон за здравствена заштита

33/22 од 

15.02.2022
16.02.2022

Целата 

програма
16.02.2022

14

Годишна програма за финансирање на
изработка на просторен план на
Република Северна Македонија за 2022

година                                                                 

Закон за Владата на Република

Македонија

33/22 од 

15.02.2022
16.02.2022

Целата 

програма
16.02.2022
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15

Годишна програма за финансирање на
изработка на урбанистички планови за
2022 година
Закон за урбанистичко планирање

33/22 од 

15.02.2022
16.02.2022

Целата 

програма
16.02.2022

16

Програма за управување со водите за
2022 година
Закон за водите

34/22 од 

16.02.2022
17.02.2022

Целата 

програма
17.02.2022

17

Правилник за начинот на полагање на
стручниот испит за управување со отпад,

образецот на уверението и сертификатот,
како и висината и начинот на плаќање на
надоместокот за полагање на стручниот
испит Закон за управување

со отпадот

35/22 од 

16.02.2022
17.02.2022

Целиот 
правилник

17.02.2022

Со овој правилник се пропишува
начинот на полагање на стручниот
испит за управување со отпад,

образецот на уверението и
сертификатот, како и висината и 

начинот на плаќање на надоместокот
за полагање на стручниот испит.

18

Програма за капитални субвенции за
развој на плански региони во областа на
земјоделството и руралниот развој за
2022 година
Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

36/22 од 

17.02.2022
18.02.2022

Целата 

програма
18.02.2022

19

Програма за водостопанство за 2022

година                                                               

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

36/22 од 

17.02.2022
18.02.2022

Целата 

програма
18.02.2022
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20

Одлука за дополнување на Одлуката за
утврдување на коефициенти за
пресметување на платата на
функционерите кои ги именува Владата
на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.

53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006,

18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007,

138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008,

63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010,

63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011,

133/2011,

70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013,

16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014,

152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016,

71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018,

108/2018, 209/2018, 234/2018 и Службен
весник на Република Северна
Македонија“ бр.73/2019, 139/2019,

147/2019, 262/2019, 278/2019, 26/2020,

29/2020, 237/2020, 245/2020, 101/2021 и
152/2021)                                                        

Закон за плата и други надоместоци на

избрани и именувани лица во

Република Македонија

38/22 од 

21.02.2022
21.02.2022 Целата одлука 21.02.2022

21

Закон за изменување на Законот за
платниот промет („Службен весник на
Република Северна Македонија“ број
31/20)

39/22 од 

22.02.2022
02.03.2022 Целиот закон 02.03.2022

22

Закон за изменување и дополнување на
Законот за минимална плата („Службен
весник на Република Македонија“ број
11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17

и 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 124/19 и
239/19)

41/22 од 

24.02.2022
04.03.2022 Целиот закон 04.03.2022

Со одредбите од овој закон се
пропишува начинот на утврдување на
минималната плата како и одредби за
финансиска помош за исплата на
минималната плата и контрола во
остарувањето и користењето на
финансиската помош.
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23

Правилник за изменувасње на
Правилникот за формата, содржината и
начинот на водење на педагошката
документација и евиденција во основното
училиште („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 28/20 и 48/21)

Закон за основно образование

42/22 од 

28.02.2022
08.03.2022

Целиот 
правилник

Ќе отпочне да се применува 

од
учебната 2022/2023 година.


