ПРЕГЛЕД
на подзаконски акти донесени во месец АПРИЛ и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.04.2022 г. до 30.04.2022 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

1

Уредба за изменување на Уредбата за
висина на надомест за приватизација на
градежното земјиште што се приватизира,
начинот и постапката за наплата на
надоместот за приватизација на градежно
земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 87/07, 26/08, 115/09, 46/10
и
48/11)
Закон за приватизација и закуп на
градежно
земјиште
во
државна
сопственост

81/22 од
01.04.2022

02.04.2022

Целата уредба

02.04.2022

81/22 од
01.04.2022

01.04.2022

Целата уредба

01.04.2022

2

Уредба за изменување и дополнување на
уредбата за видот на активности,
максималниот износ по активности,
корисниците, субјектите кои учествуваат
во постапката, поблиските критериуми и
начинот за доделување на техничката
поддршка во земјоделството и руралниот
развој („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 208/19, 236/19,
53/21,
175/21,
257/21
и
67/22)
Закон за земјоделство и рурален развој

Забелешка

Р. бр.

3

4

Вид на акт
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за финансиска поддршка
на руралниот развој за 2022 година
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“
бр.
64/22)
Закон за извршување на Буџетот на
Решпублика Северна Македонија за
2022 година
Правилник
за
методологијата
и
параметрите за мерење и мониторинг на
квалитетот и квантитетот на сите водни
тела, освен за водните тела наменети за
консумирање од страна на човекот и
зоните за капење
Закон за
водите

Објавен во
Сл. весник
бр.

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

Датум на стапување во
примена

81/22 од
01.04.2022

01.04.2022

Целата
програма

01.04.2022

86/22 од
07.04.2022

08.04.2022

Целиот
правилник

08.04.2022

Автентично толкување на членот 11 став
(3) од Законот за буџетите („Службен
весник на Република Македонија бр.
64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009,
95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 151/21)
87/22 од
07.04.2022

5

07.04.2022

Целиот акт

07.04.2022

Колективен договор на Комисијата за
спречување и заштита од дискриминација
Закон за работни односи
6

87/22 од
07.04.2022

06.04.2022

Целиот акт

01.05.2022

Забелешка

Со овој правилник се пропишува
методологијата и параметрите за
мерење и мониторинг на квалитетот и
квантитетот на сите водни тела, освен
за
водните
тела
наменети
за
консумирање од страна на човекот и
зоните за капење од Законот за
водите.
Одредбата од членот 11 став (3) треба
да се толкува така што, под одобрени
средства во постојната буџетска
резерва во случај на постоење на
кризна состојба се
сметаат буџетските средства како во
постојаната, така и во тековната
резерва, со оглед дека под одобрени
средства во постојната буџетска
резерва се подразбираат средствата
кои постојат во резервите во моментот
на
постоење на кризна состојба и кои
претставуваат целина од постојаната и
тековната резерва на буџетот.
Со овој колективен договор се
уредуваат
статусот,
правата,
обврските и одговорностите како и
другите прашања во врска со
работниот однос на вработените во
Стручната служба на Комисијата за
спречување
и
заштита
од
дискриминација.

Р. бр.

7

8

9

10

11

Вид на акт
Уредба за изменување и дополнување на
Уредбата за поблиските критериуми за
директни плаќања,
корисниците на
средствата, максималните износи и
начинот на директните плаќања за 2022
година („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 28/22, 56/22 и
69/22)
Закон за
земјоделство и рурален развој
Програма за инвестиционо одржување на
резиденцијалните и репрезентативните
објекти и службени простории на органите
на државната управа во 2022 година
Закон за извршување на Буџетот на
Република Северна Македонија за 2022
година
Програма за изменување и дополнување
на Програмата за финансиска поддршка
на руралниот развој за 2022 година
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“
бр.
64/22
и
81/22)
Закон за извршување на Буџетот на
Република Северна Македонија за 2022
година
Програма за изменување на Програмата
за
финансиска
поддршка
во
земјоделството за 2022 година („Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ бр.28/22 и 64/22)
Закон
за
извршување
на
Буџетот
на
Република Северна Македонија за 2022
година
Правилник за формата и содржината на
образецот за лиценца за инспектор
Закон за инспекциски надзор

Објавен во
Сл. весник
бр.

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

Датум на стапување во
примена

88/22 од
08.04.2022

08.04.2022

Целата уредба

08.04.2022

88/22 од
08.04.2022

09.04.2022

Целата
програма

09.04.2022

88/22 од
08.04.2022

08.04.2022

Целата
програма

08.04.2022

88/22 од
08.04.2022

08.04.2022

Целата
програма

08.04.2022

88/22 од
08.04.2022

09.04.2022

Целиот
правилник

09.04.2022

Забелешка

Со овој правилник се пропишуваат
формата и содржината на образецот
за лиценца за инспектор.

Р. бр.

12

Вид на акт
Закон за изменување и дополнување на
Законот за државен пазарен инспекторат
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ број 24/2007, 81/2007, 36/11,
164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 152/15, 53/16,
83/18 и 120/18)

Објавен во
Сл. весник
бр.

89/22 од
11.04.2022

Датум на
стапување
во сила

19.04.2022

Одредби кои
стапуваат во
примена

Целиот закон

Датум на стапување во
примена

Забелешка

19.04.2022

Со одредбите од овој закон меѓу
другото
се
пропишуваат
надлежностите на Директорот на
државниот
пазарен
инспекторат,
овластувања на инспекторот при
вршење на инспекциски надзор,
прекршочни одредби.
Со одредбите од овој закон меѓу
другото се пропишуваат одредби за
управниот
одбор
на
јавното
претпријатие.

13

Закон за изменување и дополнување на
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија” број 38/96, 6/2002, 40/2003,
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18, 35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија” број
275/19)

89/22 од
11.04.2022

19.04.2022

Целиот закон

19.07.2022

14

Закон за изменување и дополнување на
Законот за концесии и јавно приватно
партнерство
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ број 6/12, 144/14,
33/15, 104/15, 215/15 и Службен весник
на Република Северна Македонија“ број
153/19 и 261/19)

89/22 од
11.04.2022

19.04.2022

Целиот закон

19.04.2022

15

Закон за изменување и дополнување на
Законот за животната средина („Службен
весник на Република Македонија“ број
53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008,
83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15,
39/16 и
99/18)

89/22 од
11.04.2022

19.04.2022

Целиот закон

19.04.2022

16

Закон за изменување и дополнување на
Законот за внатрешни работи („Службен
весник на Република Македонија“ број
42/14, 116/14, 33/15,
5/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 21/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 108/19, 275/19 и 110/21),

89/22 од
11.04.2022

19.04.2022

Со овој закон меѓу другото се
Одредбите од членовите 4, пропишуваат одредби за превентивни
8, 20,
активности.
21, 22 и 23 од овој закон, кои
ќе започнат да се
применуваат по една година
од денот на влегувањето во
сила
на овој закон (19.04.2023 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

17

Закон за изменување и дополнување на
Законот за полиција („Службен весник на
Република Македонија“ број 114/2006,
6/2009, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16,
120/16, 21/18 и 64/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ број
294/21)

89/22 од
11.04.2022

19.04.2022

Целиот закон

19.04.2022

18

Програма
за
спроведување
на
Интервентен фонд за земјоделството
Закон за извршување на Буџетот на
Република Северна Македонија за 2022
година

91/22 од
12.04.2022

12.04.2022

Целата
програма

12.04.2022

91/22 од
12.04.2022

12.04.2022

Целиот
правилник

12.04.2022

91/22 од
12.04.2022

12.04.2022

Целиот
правилник

12.04.2022

19

20

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, 96/21 и 276/21)
Закон за земјоделство и рурален развој

Правилник за изменување и дополнување
на
Правилникот
за
поблиските
дополнителни услови за поддршката од
мерките за рурален развој, прифатливите
трошоци и висината на поддршката за
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. 77/19,214/19 и 276/21)
Закон за земјоделство и рурален развој

Забелешка

Р. бр.

21

Вид на акт
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 SARSCoV-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, 261/21,
291/21, 50/22 и 78/22)
Закон за
заштита на населението од заразни
болести

Објавен во
Сл. весник
бр.

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

Датум на стапување во
примена

92/22 од
13.04.2022

13.04.2022

Целата одлука

13.04.2022

22

Исправка на Правилникот за формата и
содржината на Образецот за Лиценца за
инспектор од Инспекциски совет

92/22 од
13.04.2022

13.04.2022

Целиот акт

13.04.2022

23

Програма за изградба и реконструкција на
спортски
објекти
за
2022
година
Закон за спортот

94/22 од
15.04.2022

16.04.2022

Целата
програма

16.04.2022

94/22 од
15.04.2022

16.04.2022

Целата
програма

16.04.2022

24

25

Програма за развој на спорт и млади за
2022
година
Закон за спортот
Правилник за поблиските услови и
начинот на употреба на средствата за
присилба од страна на припадниците на
затворската
полиција
во
казненопоправните
и
воспитно-поправните
установи
Закон за извршување на санкциите

94/22 од
15.04.2022

16.04.2022

Целиот
правилник

16.04.2022

Забелешка

Со овој правилник се пропишуваат
поблиските услови и начинот на
употреба на средствата за присилба
од страна на припадниците на
затворската полиција во казненопоправните и воспитно-поправните
установи.

Р. бр.

26

27

28

Вид на акт

Објавен во
Сл. весник
бр.

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

Датум на стапување во
примена

Правилник
за
овластувањата
на
затворската
полиција,
начинот
на
вооружување и вршење на работите на
затворската
полиција
Закон за извршување на санкциите

94/22 од
15.04.2022

16.04.2022

Целиот
правилник

16.04.2022

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

94/22 од
15.04.2022

15.04.2022

Целиот акт

15.04.2022

95/22 од
18.04.2022

19.04.2022

Целиот одлука

19.04.2022

Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за утврдување на референтни
цени за пакетите на завршени епизоди на
лекување
за
специјалистичко
–
консултативна здравствена заштита амбулантски
(„Службен
весник
на
Република Македонија” број 44/2010,
58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010,
154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011,
181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014,
47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014,
17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017,
190/2017, 106/2018, 129/2018, 203/2018 и
20/2019 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 70/2019,
130/2019, 144/2020, 226/2020, 47/2021,
110/2021
и
283/2021)
Закон за здравствено осигурување

Забелешка
Со овој правилник се пропишуваат
овластувањата
на
затворската
полиција, начинот на вооружувањето и
вршењето на работите на затворската
полиција во казнено-поправнита и
воспитно-поправнита установа.

Р. бр.

29

30

Вид на акт
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, 234/21 и 237/21,
242/21, 261/21, 291/21, 50/22, 78/22 и
92/22)
Закон за заштита на населението од
заразни болести

Програма за изменување на Програмата
за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2022 година („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
64/22,
81/22
и
88/22)
Закон за извршување на Буџетот на
Република Северна Македонија за 2022
година

Објавен во
Сл. весник
бр.

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

Датум на стапување во
примена

96/22 од
17.04.2022

17.04.2022

Целата одлука

17.04.2022

97/22 од
19.04.2022

19.04.2022

Целата
програма

19.04.2022

Забелешка

Р. бр.

Објавен во
Сл. весник
бр.

Вид на акт
Закон
за
инспекциски
животната средина

надзор

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

во

99/22 од
21.04.2022

31

99/22 од
21.04.2022

33

Закон за изменување и дополнување на
Законот за установите („Службен весник
на Република Македонија“ број 32/2005,
120/2005 и 51/11)

99/22 од
21.04.2022

29.04.2022

Со одредбите од овој закон меѓу
другото се пропишуват одредби за
одредени поими кои се регулирани со
овој закон, се додаваат нови членови
Одредбата од членот 40 став за условите за полагање стручен испит
3 од овој закон со која
за добивање на лиценца, начинот на
се дополнува членот 51 став спроведување на испитот, програма за
(1) со нова алинеја 11 ќе
полагање
испит,кКомисија
за
започне да се применува од верификација
на
базите
на
1 јануари 2022 година.
прашања,надлежност и субјекти за
спроведување на испитот, период на
спроведување на испитот итн.

29.04.2022

29.04.2022

Забелешка

Со
овој
закон
се
уредуваат
планирањето и спроведувањето на
инспекцискиот надзор во животната
средина, начелата, организацијата,
правата и обврските на инспекторите,
актите за инспекциски надзор во
Одредбите од членот 37 од животната средина, воспоставувањето
овој закон ќе започнат да на
информацискиот
систем
за
се применуваат од 1 јануари инспекциски надзор во животната
2024 година.
средина,
како
и
остварувањето
соработка во инспекцискиот надзор во
областа на животната средина.

Закон за изменување и дополнување на
Законот
за
минерални
суровини
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ број 136/12, 25/13, 93/13,
44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16,
120/16, 189/16 и 7/19)
32

Датум на стапување во
примена

Целиот закон

29.10.2022

Со одредбите од овој закон меѓу
другото се пропишува начинот и
постапката на именување на членови
на органот на управување во јавната
установа,

Р. бр.

34

Вид на акт
Закон за изменување и дополнување на
Законот за трговските друштва („Службен
весник на Република Македонија“ број
28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10,
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13,
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15,
6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 290/20 и 215/21)

Објавен во
Сл. весник
бр.

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

Датум на стапување во
примена

Забелешка
Со одредбите од овој закон меѓу
другото
се
пропишува
трансформирањето на заем во влог.

99/22 од
21.04.2022

29.04.2022

Целиот закон

29.04.2022

Р. бр.

Вид на акт

Објавен во
Сл. весник
бр.

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

21.04.2022

Одредбите од членот 7 од
овој закон со кој се менува.
членот 21 ставови 3, 5, 7, 9,
11 и 12, членот 8 од овој
закон со кој се менува
членот 27 ставови 3, 5 и 6,
членот
9 од овој закон со кој се
менува членот 30 ставови 2,
6,
9 и 10, членот 10 од овој
закон со кој се менува
членот
33 ставови 2 и 4, членот 11
од овој закон со кој се
менува
Целиот закон
членот 34 ставови 1 и 3,
членот 12 од овој закон со
кој
се менува членот 35, членот
13 од овој закон со кој се
менува членот 36-а ставови
2 и 4, членот 14 од овој закон
со кој се менува членот 37
ставот 1, членот 15 од
овој закон со кој се менува
членот 37-а ставови 3 и 4 и
членот 16 од овој закон со
кој се додава нов член 37-в
ставови 9 и 10 ќе започнат
да се применуваат од 1 јули
2022 година.

Закон за изменување и дополнување на
Законот
за
техничката
инспекција
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ број 88/2008, 119/10, 36/11,
136/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 154/15
и 53/16)

35

99/22 од
21.04.2022

Датум на стапување во
примена

Забелешка

Р. бр.

Вид на акт
Закон за изменување на Законот за
административни службеници („Службен
весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и
11/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 275/19, 14/20 и
215/21)

36

37

38

Закон за изменување и дополнување на
Законот
за
социјалната
заштита
(„Службен весник на Република Северна
Македонија” број 104/19
146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21 и
294/21)
Уредба за изменување на Уредбата за
висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република
Северна Македонија и висината на
посебните трошоци за спроведување на
постапките за отуѓување , давање под
закуп и за засновањето на право на
стварна службеност („Службен весник на
Република Македонија“ бр.163/16, 190/17,
201/18 и „Службен весник на Република
Северна
Македонија“
бр.129/21)
Закон за градежно земјиште

Објавен во
Сл. весник
бр.

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

Датум на стапување во
примена

Забелешка

Со одредбите од овој закон се менува
основната
компонента
на
плата.Бодовите на плата во делот на
образованието
за
државниот
службеник
со
ниво
на
квалификациите
Одредбите од членот 1 од
овој закон со кој се менува VI Б, односно стекнати 180 кредити
членот 87 ќе започнат да се според ЕКТС, кој засновал работен
применуваат со исплата на однос во институцијата заклучно со
мартовската плата во месец денот
на започнувањето со примената на
април 2022 година.
Законот
за
административни
службеници („Службен весник на
Република Македонија“ број 27/14), ќе
се вреднуваат со 56 бода.

99/22 од
21.04.2022

21.04.2022

Целиот закон

99/22 од
21.04.2022

21.04.2022

Целиот закон

21.04.2022

99/22 од
21.04.2022

22.04.2022

Целата уредба

22.04.2022

Р. бр.

39

40

Вид на акт
Одлука
за
определување
на
ескалираната
густина
ρе
и
деескалираната густина ρd, на секој
нафтен дериват и гориво за транспорт,
висина на надоместокот Р за премија,
транспортните
трошоци
склад
во
Република
Северна
Македонија
и
висината на надоместокот D за трошоци
за работење преку склад и трговска
маржа со вклучени транспортни трошоци
од скалд до бензиски станицикрајни
потрошувачи
Правилникот
за
формирање
на
највисоки
малопродажни
цени
на
одделни
нафтени
деривати
и
горива
за
транспорт
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,
152/2021
и
38/2022)
Закон за плата и други надоместоци на
избрани
и
именувани
лица
во
Република Македонија

Објавен во
Сл. весник
бр.

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

99/22 од
21.04.2022

21.04.2022

Целата одлука

102/22 од
28.04.2022

28.04.2022

Целата одлука

Датум на стапување во
примена

28.02.2022

Забелешка

