
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 и дополнување

на Правилникот за начинот на водењето

на евиденцијата, како и содржината и

формата на евиденцијата во установа за

деца („Службен весник на Република

Македонија“ бр.88/13)

Закон за заштита на децата

224/21 од 

01.10.2021
02.11.2021

Целиот 

правилник
02.11.2021

2

Правилник за изменување на

Правилникот за соодветноста на видот на

образованието и описот на стручните

звања во дејноста за заштита на

аудиовизуелните добра, програмата за

полагање на стручниот испит, формата и

содржината на обрасците на барањата за

избор и реизбор во стручни звања,

начинот на вршење на избор, односно

реизбор во стручни звања и начинот на

утврдување на бодовите за избор,

односно реизбор во стручните звања а

(„Службен весник на Република

Македонија“ бр. 108/16)

Закон за аудиовизуелните добра

228/21 од 

07.10.2021
08.10.2021

Целиот 

правилник
08.10.2021

3

Правилник за формата и содржината на

евиденцијата за изречените опомени

Закон за јавна чистота

229/21 од 

08.10.2021
09.10.2021

Целиот 

правилник
09.10.2021

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на

евиденцијата за изречените опомени.

ПРЕГЛЕД

на подзаконски акти донесени во месец ОКТОМВРИ и нивната примена

(Обработка на Службен весник од 01.10.2021 г. до 31.10.2021 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

4

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за начинот на водењето

на евиденцијата и документацијата, како и

содржината и формата на евиденцијата и

документацијата за правата за заштита на

децата („Службен весник на Република

Македонија“ бр.62/13) Закон за

заштита на децата

230/21 од 

12.10.2021
13.10.2021

Целиот 

правилник
13.10.2021

5

Одлука за изменување и дополнување 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 вирусот

SARS - Cov - 2, случаите и временскиот

период на нивна примена а („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 и 220/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

234/21 од 

15.10.2021
15.10.2021 Целата одлука 15.10.2021

Правилник за формата и содржината на

прекршочниот платен налог

Закон за финансиската инспекција во

јавниот сектор

237/21 од 

21.10.2021
22.10.2021

Целиот 

правилник
22.10.2021

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на

прекршочниот платен налог.



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

6

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 вирусот 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 и 234/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

237/21 од 

21.10.2021
21.10.2021 Целата одлука 21.10.2021

7

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за начинот на

остварување на правото на еднократна

парична помош, образецот на барањето и

потребната документација за остарување

на ова право („Службен весник на

Република Северна Македонија″

бр.109/19, 192/20, 23/21 и 80/21)

Закон за социјална заштита

240/21 од 

26.10.2021
27.10.2021

Целиот 

правилник
27.10.2021



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

8

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за начинот на

остварување на правото на гарантирана

минимална помош, утврдување на

состојбата на приходите, имотот и

имотните права на домаќинството,

определување на на носителот на

правото, образецот на барањето и

потребната документација („Службен

весник на Република Северна

Македонија″ бр. 109/19 и 192/20)

Закон за социјална заштита

240/21 од 

26.10.2021
27.10.2021

Целиот 

правилник
27.10.2021

9

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 вирусот SARS - Cov - 2,

случаите и веменскиот 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) Закон за заштита

на населението од заразни болести

242/21 од 

27.10.2021
27.10.2021 Целата одлука 27.10.2021


