
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

Уредба за изменување на Уредбата за

видот на активности, максималниот износ

по активности, корисниците, субјектите

кои учествуваат во постапката,

поблиските критериуми и начинот на

доделување на техничката поддршка во

земјоделството и руралниот развој

(„Службен весник на Република Северна

Македонија” бр.208/19, 236/19 и 53/21)

Закон за земјоделство и рурален развој

175/21 од 

02.08.2021
03.08.2021 Целата уредба 03.08.2021

2

Програма за изменување на Програмата

за изградба и реконструкција на

спортските објекти за 2021 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 19/21, 154/21)

Закон за спортот

175/21 од 

02.08.2021
03.08.2021

Целата 

програма
03.08.2021

ПРЕГЛЕД

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

(Обработка на Службен весник од 01.08.2021 г. до 31.08.2021 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

Програма за изменување и дополнување

на Програмата за финанасиска 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 и 166/21)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

175/21 од 

02.08.2021
03.08.2021

Целата 

програма
03.08.2021

4

Програма за изменување и дополнување

на Програмата за изградба и

реконструкција на средни училишта за

2021 година („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.12/21,

68/21 и 79/21) Закон за

извршување на Буџетот на Република

Северна Македонија за 2021 година

175/21 од 

02.08.2021
02.08.2021

Целата 

програма
02.08.2021

5

Програма за изменување на студентскиот

стандард за 2021 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр.3/21, 79/21 и 167/21)

Закон за студентскиот стандард

175/21 од 

02.08.2021
03.08.2021

Целата 

програма
03.08.2021

6

Програма за изменување Програмата за

остварување и развој на дејноста во

ученичкиот стандард за 2021 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија” бр. 3/21, 69/21 и 165/21)

Закон за ученичкиот стандард

175/21 од 

02.08.2021
03.08.2021

Целата 

програма
03.08.2021

7

Програма за изменување на Програмата

за научно - истражувачката дејност за

2021 година („Службен весник на РСМ“

бр.3/21, 115/21 и 167/21)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

175/21 од 

02.08.2021
03.08.2021

Целата 

програма
03.08.2021



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

Програма за изменување на Програмата

за финансиска поддршка во

земјоделството за 2021 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр. 12/21, 31/21 И 92/21)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

175/21 од 

02.08.2021
03.08.2021

Целата 

програма
03.08.2021

9

Програма за изменување и дополнување

на Програмата за изградба и

реконструкција на основни училишта за

2021 година („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.14/21,

68/21 и 79/21) Закон за

извршување на Буџетот на Република

Северна Македонија за 2021 година

175/21 од 

02.08.2021
03.08.2021

Целата 

програма
03.08.2021

10

Закон за изменување и дополнување на

Законот за јавните набавки во областа на

одбраната и безбедноста („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ број 180/19)

176/21 од 

03.08.2021
11.08.2021 Целиот закон 11.08.2021

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се додава нова глава за

учество на економските оператори од

Република Северна Македонија во

постапките за набавки за потребите на

НАТО и нејзините земји членки.



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 управување со батерии и

акумулатори и отпадни батерии и

акумулатори

176/21 од 

03.08.2021
11.08.2021 Целиот закон 11.08.2021

Со овој закон се уредуваат барањата

за заштита на животната средина и

здравјето на луѓето што треба да се

исполнат при производство и пуштање

на пазар на батерии и акумулатори,

како и при постапување со отпадните

батерии и акумулатори, кои се

однесуваат на обврските на

економските оператори и другите

субјекти кои учествуваат во процесот

на производство и пуштање на пазар

на батерии и акумулатори, посебните

барања за собирање, преработка и

рециклирање, како и другите услови за

постапување со

отпадни батерии и акумулатори,

известување за постигнување на

целите за собирање, преработка и

рециклирање на отпадните батерии и

акумулатори и економските

инструменти.



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

12

Закон за управување со електрична и

електронска опрема и отпадна електрична 

и електронска опрема

176/21 од 

03.08.2021
11.08.2021 Целиот закон 11.08.2021

Со овој закон се уредуваат барањата

за заштита на животната средина и

здравјето на луѓето преку спречување

или намалување на негативните

влијанија од создавањето и

постапувањето со отпадната

електрична и електронска опрема кои

треба да се исполнат при

производството на електрична и

електронска опрема, собирање,

повторна употреба, преработка и

отстранување, како и други прашања

за постапување со отпадна електрична

и електронска опрема од страна на

економските оператори како и другите

субјекти кои учествуваат во постапките

на производство и постапувањето со

отпадната електрична и

електронска опрема.



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

13

Одлука за изменување на Одлуката за

превенетивни 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 и 162/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

176/21 од 

03.08.2021
04.08.2021 Целата одлука 04.08.2021

14

Закон за дополнување на Законот за

земјоделско земјиште („Службен весник

на Република Македонија број

135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14,

166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и

39/16 и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ број 161/19)

178/21 од 

04.08.2021
04.08.2021 Целиот закон 04.08.2021

15

Закон за изменување и дополнување на

Законот за високото образование

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 82/18) 

178/21 од 

04.08.2021
12.08.2021 Целиот закон 12.08.2021



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

16

Закон за изменување и дополнување на

Законот за здравствена заштита

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13,

164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15,

61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19

и „Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 101/19, 153/19, 180/19,

275/19, 77/21 и 122/21)

178/21 од 

04.08.2021
12.08.2021 Целиот закон 12.08.2021

17

Закон за изменување и дополнување на

Законот за неевидентирани лица во

матична книга на родени („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ број 42/20 и  305/20)

178/21 од 

04.08.2021
04.08.2021 Целиот закон 04.08.2021

18

Закон за изменување и дополнување на

Законот за финансиска поддршка на

инвестиции („Службен весник на

Република Македонија“ број 83/18, 98/19 и

„Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 124/19)

178/21 од 

04.08.2021
04.08.2021 Целиот закон 04.08.2021

19

Правилник за изменување на

Правилникот за образецот на барањето

за сместување во студентски дом и

образецот на барањето за добивање

стипендија („Службен весник на

Република

Македонија“ бр. 161/16 и 220/16 и

„Службен весник на Република Северна

Македонија“

бр. 157/19)

Закон за студентскиот стандард

178/21 од 

04.08.2021
05.08.2021

Целиот 

правилник
05.08.2021



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

20

Уредба за утврдување на буџетските

корисници од централната власт,

поблиските критериуми и начинот на

утврдување на висината на остварување

на правото на додаток на плата на

вработените во буџетските корисници на

централната власт                       

180/21 од 

05.08.2021
05.08.2021 Целата уредба 05.08.2021

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.

21

Правилник за формата, содржината и

начинот на издавање на службената

легитимација, униформата и ознаките на

униформата на затворската полиција

Закон за извршување на санкциите

181/21 од 

05.08.2021
06.08.2021 Целата уредба 06.08.2021

Со одредбите од овој правилник се

пропишува формата, содржината и

начинот на издавањето на службената

легитимација, униформата и ознаките

на униформата на затворската

полиција во казнено - поправните и

воспитно - поправните установи.

22

Уредба за Методологија за утврдување на

критериумите за распределба на блок

дотации за јавни установи за деца -

детски градинки и центри за ран детски

развој во состав на јавни детски градинки

по општини за 2022 година

Закон за финансирање на единиците на

локалната самоуправа

182/21 од 

05.08.2021
05.08.2021 Целата уредба 01.01.2022

Со оваа уредба се пропишува

методологијата за утврдување на

критериумите за распределба на блок

дотациите за јавните установи за деца -

детски градинки и центри за ран

детски развој во состав на јавни детски

градинки по општини за 2022 година.

23

Уредба за Методологија за утврдување на

критериуми за распределба на блок

дотации за средното образование по

општини и Градот Скопје за 2022 година

Закон за финансирање на единиците на

локалната самоуправа

182/21 од 

05.08.2021
05.08.2021 Целата уредба 01.01.2022

Со оваа уредба се пропишува

Методологијата за утврдување на

критериуми за распределба на блок

дотации за средното образование по

општини и Градот Скопје 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

24

Уредба за Методологија за утврдување на

критериуми за распределба на блок

дотации за основното образование по

општини за 2022 година

Закон за финансирање на единиците на

локална самоуправа

182/21 од 

05.08.2021
05.08.2021 Целата уредба 01.01.2022

Со оваа уредба се пропишува

Методологијата за утврдување на

критериуми за распределба на блок

дотации за основното образование по

општини за 2022 година.

25

Уредба за Методологија за утврдување

критериуми за распределба на наменски

дотации за основното образование по

општини за 2022 година

182/21 од 

05.08.2021
05.08.2021 Целата уредба 01.01.2022

Со оваа уредба се пропишува

Методологијата за утврдување на

критериумите за распределба на

наменските дотации за основното

образование по општини за 2022

година.

26

Одлука за изменување на Одлуката за

превенетивни 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 и 176/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

187/21 од 

09.08.2021
09.08.2021 Целата одлука 09.08.2021



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

27
Правилник за внатрешно работење на

јавните обвинители

190/21 од 

11.08.2021
12.08.2021

Целиот 

правилник
12.08.2021

Со овој правилник се уредува

внатрешната организација и начинот

на работење на jавните

обвинителства, организационите

единици во Јавното бвинителство,

постапувањето на jавните обвинители

пред надлежните судови, водењето на

уписниците и

помошните книги, постапување со

списите, водење на статистика и

евиденција, како и други прашања во

врска со внатрешното работење на

Јавното обвинителство.



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

Правилник за класифицирани

информации                                                       

Закон за јавно обвинителство

190/21 од 

11.08.2021
11.08.2021

Целиот 

правилник
11.08.2021

Со овој правилник се уредува начинот

на постапување со класифицирани

информации, класификацијата на

информациите, условите,

критериумите, мерките и активностите

што се преземаат за нивна заштита и

безбедност во јавните обвинителства,

правата, обврските и одговорноста на

создавачите на класифицираните

информации, националната и

меѓународната размена со

класифицирани информации која се

спроведува од страна на јавните

обвинителства во Република Северна

Македонија.Со овој правилник се

уредува начинот на постапување со

класифицирани информации,

класификацијата на информациите,

условите, критериумите, мерките и

активностите што се преземаат за

нивна заштита и безбедност во јавните

обвинителства, правата, обврските и

одговорноста на создавачите на

класифицираните информации,

националната и

меѓународната размена со

класифицирани информации која се

спроведува од страна на јавните

обвинителства во Република Северна

Македонија.



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

Одлука за изменување и дополнување на

Одлуката за превенетивни 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 и 187/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

193/21 од 

18.08.2021
18.08.2021 Целата одлука 18.08.2021

29

Правилник за изменување на

Правилникот за начинот и обемот на

социјалните услуги, нормативните и

стандардите за давање на социјални

услуги, помош и нега во домот („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр.268/19)

Закон за социјална заштита

198/21 од 

24.08.2021
25.08.2021

Целиот 

правилник
25.08.2021

30

Правилник за поблиските услови,

образецот на бодовна скала, начинот и

постапката за доделување на средства за

обозбедување на иновативни или

интервентни социјални услуги

Закон за социјална заштита

198/21 од 

24.08.2021
25.08.2021

Целиот 

правилник
25.08.2021

Со овој правилник се пропишуваат

поблиските услови, образецот за

бодовна скала, начинот и постапката

за доделување на средства за

обезбедување иновативни или

интервентни социјални услуги.



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

31

Одлука за изменување и дополнување на

Одлуката за превенетивни 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

за 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 и 193/2) Закон 

за заштита на населението од заразни

болести

199/21 од 

25.08.2021
25.08.2021 Целата одлука 25.08.2021


