
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 финансиска поддршка во

земјоделството за 2021 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр.12/21, 31/21, 92/21 и

175/21)                                                     

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

276/21 од 

13.12.2021
14.12.2021

Целата 

програма
14.12.2021

2

Правилник за изменување на

Правилникот за поблиските дополнителни

услови за поддршката од мерките за

рурален равој, прифатливите трошоци и

висината на поддршката на прифатливите

трошоци по корисник за поединечна

мерка („Службен весник на Република

Македонија” бр.

124/11, 80/13, 72/14, 88/15, 35/16, 59/16,

178/18 и „Службен весник на Република

Северна Македонија” бр. 77/19 и 214/19)

Закон за земјоделство и рурален развој

276/21 од 

13.12.2021
14.12.2021

Целиот 

правилник
14.12.2021

ПРЕГЛЕД

на законски и подзаконски акти донесени во месец ДЕКЕМВРИ и нивната примена

(Обработка на Службен весник од 01.12.2021 г. до 31.12.2021 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 поблиските критериуми за

избор на корисници по мерките за

рурален развој („Службен весник на

Република Македонија“ бр. 124/11, 80/13,

35/16, 101/17, 162/18 и „Службен весник

на Република Северна Македонија“ бр.

100/19, 215/19, 24/20 и 96/21)

Закон за земјоделство и рурален развој

276/21 од 

13.12.2021
14.12.2021

Целиот 

правилник
14.12.2021

4

Програма за изменување на Програмата

за финансиска поддршка на руралниот

развој за 2021 година („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.

12/21, 31/21, 53/21, 79/21, 92/21, 121/21,

166/21, 175/21 и 261/21)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

277/21 од 

14.12.2021
15.12.2021

Целата 

програма
15.12.2021

5

Одлука за изменување и дополнување на

Одлуката за определување на добрата и

услугите за кои даночен должник е

даночниот обврзник кон кого е извршен

промет од страна на друг даночен

обврзник (,,Службен весник на Република

Македонија” бр. 45/14 и 160/16)

Закон за данокот на додадена вредност

278/21 од 

14.12.2021
14.12.2021 Целата одлука 14.12.2021

6

Одлука за доделување средства за

финансирање на проекти за развој на

планските региони за 2021 година со

индикативно планирани средства за 2022

година                                                          

Закон за рамномерен регионален

развој

278/21 од 

14.12.2021
15.12.2021 Целата одлука 15.12.2021



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

7

Одлука за дополнување на Одлуката за

утвврдување на обрасците предвидени во

Правилникот за начинот на користење на

здравствените услуги на осигурените

лица во странство („Службен весник на

Република Северна Македонија“ број

88/2013, 48/2015, 68/2015, 211/2015,

107/2016 и 158/2016)

Закон за здравствено осигрување

283/21 од 

16.12.2021
16.12.2021 Целата одлука 16.12.2021

8

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за начинот на користење

на здравствени услуги на осигурените

лица во странство („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.

133/2011, 53/2012, 18/2013, 91/2013,

138/2013, 186/2013, 89/2014, 145/2014,

48/2015, 139/2016, 158/22016 и Службен

весник на Република Северна Македонија

бр. 83/2020)

Закон за здравствено осигрување

283/21 од 

16.12.2021
16.12.2021

Целиот 

правилник
16.12.2021

9

Одлука за изменување на Одлуката за

доделување на средства за финансирање

на планските региони за 2021 година и

индикативно планирани средства за 2022

година („Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр. 278/21)

Закон за рамномерен регионален

развој

284/21 од 

17.12.2021
18.12.2021 Целата одлука 18.12.2021

10

Правилник за изменување на

Правилникот за нормативите и

стандардите за опрема, простор и адар во

студентските домови („Службен весник на

Република Македонија“ бр. 52/14)

Закон за студентскиот стандард

284/21 од 

17.12.2021
25.12.2021

Целиот 

правилник
25.12.2021



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

11

Закон за изменување и дополнување на

Законот за здравствено осигурување

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 25/2000, 34/2000,

96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,

84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,

82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10,

156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13,

43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14,

20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15,

192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16,

142/16 и 171/17 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ број

275/19 и 77/21)

285/21 од 

17.12.2021
17.12.2021

Одредбите од членот 3 со кој 

се додава нов член 28-

а од Законот за изменување 

и дополнување на Законот

за здравственото 

осигурување („Службен 

весник на Република 

Северна Македонија“ број 

77/21) нема да се

применуваат од денот на 

влегувањето во сила на овој

закон до 31 декември 2022 

година.

12

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

287/21 од 

20.12.2021
20.12.2021 Целиот закон 01.01.2022

Буџетот на Република Северна

Македонија за 2022 година ќе се

извршува од 1 јануари до 31 декември

2022 година.

13

Закон за изменување и дополнување на

Законот за работни односи („Службен

весник на Република Македонија“ број

62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009,

130/2009, 50/10, 52/10, 124/10,47/11,

11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13,

113/14,

20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18

и „Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 110/19, 267/20 и 151/21)

288/21 од 

21.12.2021
29.12.2021 Целиот закон 01.01.2022

Со одредбите од овој закон се

пропишува дека ден на неделен одмор

е недела, како и исклучоците од ова

правило.

14

Закон за изменување на Законот за

хартии од вредност („Службен весник на

Република Македонија“ број 95/2005,

25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13,

188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16

и 83/18 и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ број 31/20)

288/21 од 

21.12.2021
21.12.2021 Целиот закон 21.12.2021

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се пропишува како се основа

депозитар, кој може да биде акционер

во депозитар, исклучоци и други

одредби.



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

15

Одлука за изменување на Одлуката за

превентивни препораки, времени мерки,

наредени мерки, наменски протоколи,

планови и алгоритми за постапување за

заштита на здравјето на населението од

заразната болест COVID-19 предизвикана

од виерусот SARS-COV-2, случаите и

временскиот период на нивна

примена(„Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр. 263/20, 269/20,

275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20,

306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21,

58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21,

100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21,

119/21, 126/21, 133/21, 139/21, 141/21,

146/21, 153/21, 162/21, 176/21, 187/21,

193/21, 199/21, 204/21, 220/21, 234/21 и

237/21, 242/21 и 261/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

291/21 од 

23.12.2021
24.12.2021 Целата одлука 24.12.2021

16

Програма за измена на Програмата за

изградба и реконструкција на основни

училишта за 2021 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр.14/21, 68/21, 79/21, 175/21

и 257/21)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

291/21 од 

23.12.2021
24.12.2021

Целата 

програма
24.12.2021

17

Уредба за методологија за распределба

на наменски дотации на плати за

вработените во територијалните

противпожарни единици за 2022 година

Закон за пожарникарство

292/21 од 

24.12.2021
25.12.2021 Целата уредба 01.01.2022

Со оваа уредба се пропишува

методологијата за распределба на

наменски дотации за плати и додатоци

на плати за вработените во

територијалните противпожарни

единици за 2022 година по општини.



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

18

Уредба за утврдување на буџетските

корисници од централната власт,

поблиските критериуми и начинот на

утврдување на висината за остварување

на правото на додаток на плата на

вработените во буџетските корисници на

централната власт

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

292/21 од 

24.12.2021
24.12.2021 Целата уредба 01.01.2022

Со оваа уредба се утврдуваат

буџетските корисници од централната

власт, поблиските критериуми за

остварување на правото на додаток на

плата и начинот на утврдување на

висината за остварување на правото

на

додаток на плата до 30% од износот

на основната плата заради

специфичност на работите и

работните задачи и зголемен обем на

работа на вработените во буџетските

корисници од централната власт.

19

Одлука за утврдување на вредноста на

бодот за пресметување на платите на

судската полиција за 2022 година

Закон за судска служба

292/21 од 

24.12.2021
25.12.2021 Целата одлука 01.01.2022

Вредноста на бодот за пресметување

на платите на судската полиција за

2022 година изнесува 81,6 денари.

20

Одлука за утврдување на вредноста на

бодот за пресметување на платите на

судските службеници за 2022 година

Закон за судска служба

292/21 од 

24.12.2021
25.12.2021 Целата одлука 01.01.2022

Вредноста на бодот за пресметување

на платите на судските службеници за

2022 година изнесува 81,6 денари.

21

Одлука за утврдување на вредноста на

бодот за пресметување на платите на

затворската полиција за 2022 година

Закон за извршување на санкциите

292/21 од 

24.12.2021
25.12.2021 Целата одлука 01.01.2022

Вредноста на бодот за пресметување

на платите на затворската полиција за

2022 година изнесува 81,6 денари.

22

Програма за безбедност и здравје при

работа                                                               

Закон за безбедност и здравје при

работа

292/21 од 

24.12.2021
25.12.2021

Целата 

програма
25.12.2021

Со оваа програма се утврдува

Стратегијата за развој на безбедноста

и здравјето при работа во врска со

заштитата на животот, здравјето и

работоспособноста на вработените и

спречување на повреди при работа и

професионални и други болести

поврзани со работењето.



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

23

Програма за изменување на Годишната

Програмата за изградба, продажба и

одржување на станбениот простор во

сопственост на Република Северна

Македонија за 2021 година 

292/21 од 

24.12.2021

Целата 

програма

24

Програма за изменување на Програмата

за остварување и развој на студентскиот

стандард за 2021 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр. 3/21, 79/21, 167/21 и

175/21)                                                    

Закон за студентскиот стандард

292/21 од 

24.12.2021
25.12.2021

Целата 

програма
25.12.2021

25

Програма за изменување на Програмата

за остварување и развој на ученичкиот

стандард за 2021 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија” бр. 3/21, 69/21, 165/21, 173/21

и 175/21)

Закон за ученичкиот стандард

292/21 од 

24.12.2021
25.12.2021

Целата 

програма
25.12.2021

26

Програма за изменување на Програмата

за изградба и реконструкција на средните

училишта за 2021 „Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.12/21,

68/21, 79/21, 175/21 и 257/21)

Закон за извршѕување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

292/21 од 

24.12.2021
25.12.2021

Целата 

програма
25.12.2021

27

Програма за изменување на Програмата

за финансиска поддршка во

земјоделството за 2021 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр. 12/21, 31/21, 92/21, 175/21

и 276/21)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

292/21 од 

24.12.2021
25.12.2021

Целата 

програма
25.12.2021



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

28

Програма за финансирање, изградба,

реконструкција, одржување на објекти и

опремување на казнено - поправните и

воспитно - поправните установи за 2022

година Закон 

за извршување на санкциите

292/21 од 

24.12.2021
25.12.2021

Целата 

програма
25.12.2021

Со оваа програма се уредува

финансирањето на изградба,

реконструкција, одржување на

објектите и опремување на казнено-

поправните и воспитно-поправните

установи, вкупните средства .потребни

за извршување на оваа програма во

целина и изворот на средствата.

29

Програма за изменување на Програмата

за финансиска поддршка за руралниот

развој за 2021 година („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.12/21,

31/21, 53/21, 79/21, 92/21, 121/21, 166/21,

175/21, 261/21 и 277/21)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

292/21 од 

24.12.2021
25.12.2021

Целата 

програма
25.12.2021

30

Закон за финансиска поддршка за

намалување на последиците

предизвикани од корона вирусот COVID-

19 врз производството и откупот на

земјоделски производи

293/21 од 

24.12.2021
24.12.2021 Целиот закон 24.12.2021

Со овој закон се уредуваат условите,

корисниците, висината и постапката за

доделување на финансиска поддршка

за намалување на последиците врз

производството и откупот на

земјоделските производи

предизвикани од корона вирусот Covid -

19.

31

Одлука за утврдување на вредност на

бодот за пресметување на платите на

државните службеници за 2022 година

Закон за административни службеници

293/21 од 

24.12.2021
24.12.2021 Целата одлука 01.01.2022

Вредноста на бодот за пресметување

на платите на државните службеници

за 2022 година изнесува 81,6 денари

32

Одлука за определување на добрата и

услугите кои подлежат на повластена

стапка на данокот на додадена вредност

Закон за данок на додадена вредност

293/21 од 

24.12.2021
24.12.2021 Целата одлука 01.01.2022

Со оваа одлука поблиску се

определуваат добрата и услугите кои

подлежат на повластена стапка на

данокот на додадена вредност,

согласно член 30 ставови (1) и (2) и

член 30-а став (1) од Законот за

данокот на додадена вредност.



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

33

Програма за остварување на социјалната

заштита за 2022 година Закон за

социјална заштита

293/21 од 

24.12.2021
25.12.2021

Целата 

програма
01.01.2022

34

Програма за изменување на Програмата

за остварување и развој на дејноста во

студентскиот стандард за 2021 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија” бр. 3/21, 79/21, 167/21 и

175/21) Закон за

студентскиот стандард

293/21 од 

24.12.2021
25.12.2021

Целата 

програма
25.12.2021

35

Програма за изменување на Програмата

за научно - истражувачката дејност за

2021 година („Службен весник на

Република Северна Македонија” бр. 3/21,

115/21, 167/21 и 175/21)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

293/21 од 

24.12.2021
25.12.2021

Целата 

програма
25.12.2021

36

Закон за изменување и дополнување на

Законот за заштита на личните податоци

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“број 42/20)

294/21 од 

27.12.2021
04.01.2022 Целиот закон 04.01.2022

37 Закон за медијација
294/21 од 

27.12.2021
04.01.2022 Целиот закон 04.01.2022

Со овој закон се уредува медијацијата

во спорните односи во кои страните

можат слободно да располагаат со

своите барања, освен ако со друг

закон не е утврдена исклучива

надлежност на суд или друг орган, без

оглед на тоа дали таа се спроведува

пред или по започнување на судска

или друга постапка.

38

Закон за изменување и дополнување на

Законот за социјална заштита („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19,

302/20, 311/20 и 163/21)

294/21 од 

27.12.2021
27.12.2021 Целиот закон 27.12.2021



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

39

Закон за изменување и дополнување на

Законот за заштита на децата („Службен

весник на Република Македонија” број

23/13, 12/14, 44/14,

144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,

163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник

на Република Северна Македонија“ број

104/19, 146/19, 275/19 и 311/20)

294/21 од 

27.12.2021
04.01.2022

Одредбите од член 11 од 

овој закон, со кој во член

76 став (3) алинејата 1 се 

брише, член 18 од овој 

закон,

со кој во член 117-а став (2) 

алинејата 2 се брише, член

19 од овој закон, со кој во 

член 179 став (3) алинеите 3,

4, 5 и 6 стануваат алинеи 2, 

3, 4 и 5 и член 20 од овој

закон, со кој во член 179-а 

став (3) алинеите 3, 4, 5 и 6

стануваат алинеи 2, 3, 4 и 5, 

ќе започнат да се 

применуваат по 

пристапувањето на 

Република Северна 

Македонија во Европската 

Унија.



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

40

Закон за изменување и дополнување на

Законот за трговија („Службен весник на

Република Македонија“ број 16/2004,

128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008,

20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10,

158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15,

129/15, 53/16 и 120/18 и „Службен весник

на Република Северна Македонија„ број

77/21)

295/21 од 

27.12.2021
04.01.2022

Одредбите од членот 1 со кој 

се дополнува членот 2од 

членот 6 со кои се дополнува 

членот 55 став 1 со

нова точка 5) од овој закон 

ќе започнат да се 

применуваат со денот на 

пристапувањето на 

Република Северна

Македонија во Европската 

Унија.

Одредбите од членот 4 со кој 

се менува членот 25

ставови 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

и 12, одредбите од членот

5 со кои се менува членот 50-

a став 3 и одредбите од

членот 7 со кои се мeнува 

членот 58 став 1 точка 7) од

овој закон ќе започнат да се 

применуваат од 1 јануари

2022 година.

41

Закон за изменување на Законот за

Собранието на Република Северна

Македонија („Службен весник на

Република Македонија“ број 104/2009 и

„Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 14/20 и 174/21)

298/21 од 

29.12.2021
29.12.2021 Целиот закон 29.12.2021

42

Правилник за формата, содржината и

начинот на известување за вршење на

работа во недела

Закон за работни односи

299/21 од 

29.12.2021
30.12.2021

Целиот 

правилник
30.12.2021

Со овој правилник се пропишува

формата, содржината и начинот на

известувањето на Државниот

инспекторат за труд, за започнување

на работа во недела.



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

43

Колективен договор за изменување на

Колективниот договор за Министерството

за внатрешни работи (,,Службен весник

на Република Македонија“ бр. 149/21)

Закон за работни односи

299/21 од 

29.12.2021
23.12.2021 Целиот акт 29.12.2021

44

Програма за изменување на Програмата

за изградба, опремување и одржување на

објектите за социјална заштита и домови

за стари лица за 2021 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија“бр.8/21)                                           

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

300/21 од 

29.12.2021
30.12.2021

Целата 

програма
30.12.2021

45

Програма за изменување на Програмата

за остварување и развој на дејноста во

ученичкиот стандард за 2021 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија” бр. 3/21, 69/21, 165/21,

173/21, 175/21 и 292/21)

Закон за ученичкиот стандард

300/21 од 

29.12.2021
30.12.2021

Целата 

програма
30.12.2021

46

Програма за изменување на Програмата

за изградба, опремување и одржување на

објекти за детска заштита за 2021 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 8/21)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

300/21 од 

29.12.2021
30.12.2021

Целата 

програма
30.12.2021

47

Програма за изменување на Програмата

за изградба и реконструкција на оносвни

училишта за 2021 („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.

14/21, 68/21, 79/21, 175/21, 275/21 и

291/21) Закон за

извршување на Буџетот на Република

Северна Македонија за 2021 година

300/21 од 

29.12.2021
30.12.2021

Целата 

програма
30.12.2021



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

48

Програма за изменување на Програмата

за развој на дејноста за заштита на

децата за 2021 година(„Службен весник

на Република Северна Македонија“ бр.

3/21,) Закон за заштита на

децата

300/21 од 

29.12.2021
30.12.2021

Целата 

програма
30.12.2021

49

Програма за оставрување и развој на

дејноста во студентскиот стандард за

2022 година

Закон за студентскиот стандард

302/21 од 

30.12.2021
31.12.2021

Целата 

програма
01.01.2022

50

Програма за остварување и развој на

дејноста во ученичкиот стандард за 2022

година („Службен весник на Република

Македонија“ бр.52/05, 117/08, 17/11,

135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и

20/19 и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр. 248/20 и 302/20)

Закон за ученичкиот стандард

302/21 од 

30.12.2021
31.12.2021

Целата 

програма
01.01.2022

51

Програма за научно - истражувачката

дејност за 2022 година

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

302/21 од 

30.12.2021
31.12.2021

Целата 

програма
01.01.2022

52

Спогодба за утврдување на најниската

плата за најнизок степен на сложеност и

за начинот на пресметување и исплата на

платите во здравствената дејност

302/21 од 

30.12.2021
31.12.2021 Целиот акт

Одредбите од оваа Спогодба 

ќе се применуваат со 

исплатата на платата за 

месец јануари 2022 година

Со оваа Спогодба се уредува начинот

на пресметување и исплата на платите

во здравствената дејност во

Република Северна Македонија.

53

Правилник за формата и содржината на

барањето на согласност за признавање

на расход од работењето на обврзникот

во даночен биланс Закон за

данок на личен доход

303/21 од 

31.12.2021
01.01.2022

Целиот 

правилник
01.01.2022

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на барањето на 

согласност за признавање на расход

од работењето на обврзникот во

даночен биланс.

54

Правилник за формата и содржината на

барањето за претворање на примената

финансиска поддршка во грант на

физички лица кои вршат самостојна

дејност                                            

303/21 од 

31.12.2021
01.01.2022

Целиот 

правилник
01.01.2022

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на барањето за

претворање на примената финансиска

поддршка во грант на физички лица

кои вршат самостојна дејност.



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

55

Правилник за формата и содржината на

барањето за претворање на финансиска

поддршка за исплата на плати во грант

Закон за финансиска поддршка на

физички лица кои вршат самостојна

дејност погодени од здравствено -

економската криза предизвикана од

вирусот COVID-19 за месеците

февруари и март 2021 година

303/21 од 

31.12.2021
01.01.2022

Целиот 

правилник
01.01.2022

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на барањето за

претворање на финансиска поддршка

за исплата на плати во грант.

56

Правилник за изменување на

Правилникот за формата и содржината на

пресметката на днаок на добивка при

престанување на условите за днаочно

ослободување („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр. 217/19) Закон 

за данок на добивка

303/21 од 

31.12.2021
01.01.2022

Целиот 

правилник
01.01.2022

57

Правилник за висината и начинот на

определување на реално направените

трошоци за прекршочна постапка пред

судовите                                                               

Закон за прекршоците

303/21 од 

31.12.2021
01.01.2022

Целиот 

правилник
01.01.2022

Со овој правилник се определуваат

висината и начинот на определување

на реално направените трошоци за

прекршочната постапка пред судовите.

58

Колективен договор за изменување и

дополнување на Колективниот договор за

Министерството за внатрешни работи

(,,Службен весник на Република

Македонија“ бр. 149/21)

Закон за работни односи               

303/21 од 

31.12.2021
28.12.2021 Целиот акт 31.12.2021


