
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 изменување на
Правилникот за начинот на спроведување
на селекција и избор на кандидат за
полицаец и начинот на работа на
Комисијата за избор на кандидат за
полицаец („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 8/15 и 130/16)

Закон за внатрешни работи

125/22 од 

01.06.2022
02.06.2022

Целиот 
правилник

02.06.2022

2

Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за начинот на слекција и
избор на лица кои засноваат работен
однос во Министерството за внатрешни
работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 13/15 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.

203/19) Закон за

внатрешни работи

125/22 од 

01.06.2022
02.06.2022

Целиот 
правилник

02.06.2022

3

Правилник за формата и содржината на
прекршочниот платен налог
Закон за супервизија на осигурувањето

125/22 од 

01.06.2022
01.06.2022

Целиот 
правилник

01.06.2022

Со овој правилник се пропишува
формата и содржината на
прекршочниот платен налог.

ПРЕГЛЕД

на подзаконски акти донесени во месец ЈУНИ и нивната примена

(Обработка на Службен весник од 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г.)
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4

Правилник за изменување на
Правилникот за формирање на највисоки
малопродажни цени на одделни нафтени
деривати и горива за транспорт („Службен
весник на Република северна Македонија“

бр.108/20, 133/20, 49/22, 54/22 и 64/22)

Закон за енергетика

125/22 од 

01.06.2022
01.06.2022

Целиот 
правилник

01.06.2022

5

Исправка на Правилникот за формата и
содржината на образецот за Лиценца за
инспектор 

125/22 од 

01.06.2022
01.06.2022 Целиот акт 01.06.2022

6

Календар за изменување на Календарот
за организација и работа на основните
училишта во учебната 2021/2022 година
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 159/21 и 13/22)

Закон за основното образование                         

127/22 од 

02.06.2022
03.06.2022

Целиот 
календар

03.06.2022

7

Програма за полагање на стручен испит
за управување со отпад
Закон за управување со отпад 138/22 од 

16.06.2022
16.06.2022

Целата 

програма
16.06.2022

Со оваа програма се пропишуваат
градивото, прописите и литературата
според кои се полага стручен испит за
управување со отпад.

8

Програма за изменување на Програмата
за водостопанство за 2022 година
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 36/22) Закон 

за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2022

година

141/22 од 

21.06.2022
22.06.2022

Целата 

програма
22.06.2022

9

Правилник за формата и содржината на
прекршочниот платен налог
Закон за државен пазарен инспекторат

141/22 од 

21.06.2022
22.06.2022

Целиот 
правилник

22.06.2022

Со овој правилник се пропишува
формата и содржината на
прекршочниот платен налог.
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10

Правилник за изменување на
Правилникот за спроведување на Законот
за данок на додадена вредност(„Службен
весник на Република Македонија“ бр.

65/99, 17/00, 28/00, 66/00, 29/03, 90/05,

106/06, 142/15, 42/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.

111 /19) Закон за

данокот на додадена вредност

143/22 од 

23.06.2022
24.06.2022

Целиот 
правилник

24.06.2022

11

Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за надоместоците и
висината на трошоците што се плаќаат во
постапките што се водат согласно
Законот за лековите и медицинските
средства („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 188/15 и 217/16)

Закон за лековите и медицинските

средства

143/22 од 

23.06.2022
24.06.2022

Целиот 
правилник

24.06.2022

12

Правилник за дополнување на
Правилникот за формата и содржината на
службената легитимација и за начинот на
нејзиното издавање и одземање и за
начинот на нејзиното издавање и
одземање („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 122/20 и 19/21)

Закон за заштита на личните податоци

143/22 од 

23.06.2022
24.06.2022

Целиот 
правилник

24.06.2022

13

Правилник за формата и содржината на
прекршочниот платен налог
Закон за инвалидски организации

145/22 од 

27.06.2022
27.06.2022

Целиот 
правилник

27.06.2022

Со овој правилник се пропишува
формата и содржината на
прекршочниот платен налог.

14

Уредба за Методологија за распределба
на приходите од данокот на додадена
вредност по општини за 2023 година
Закон за финансирање на единиците на

локалната самоуправа

148/22 од 

30.06.2022
08.07.2022 Целата уредба

Ќе се применува од 1 јануари 

2023

година.

Со оваа уредба се пропишува
методологија за распределба на
приходите од данокот на додадена
вредност по општини за 2023 година.


