
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 научно истражувачка дејност

за 2021 година

Закон за извршување на Буџетот за

2021 година

3/21 од 

05.01.2021
06.01.2021

Целата 

програма
06.01.2021

2

Програма за остварување и развој на

дејноста во ученичкиот стандард за 2021

година                                                         

Закон за ученичкиот стандард

3/21 од 

05.01.2021
06.01.2021

Целата 

програма
06.01.2021

3

Програма за остварување на социјалната

заштита за 2021 година Закон за

социјална заштита

3/21 од 

05.01.2021
05.01.2021

Целата 

програма
05.01.2021

4

Програма за остварување и развој на

дејноста во студентскиот стандард

Закон за студентдскиот стандард

3/21 од 

05.01.2021
06.01.2021

Целата 

програма
06.01.2021

5

Правилник за формата, содржината и

начинот на доставување и одобрување на

извештајот за донирани финансиски

средства Закон за данокот на

личен доход

5/21 од 

08.01.2021
09.01.2021

Целиот 

правилник
09.01.2021

Со овој правилник се пропишува

формата, содржината и начинот на

доставување и одобрување на

извештајот за донирани финансиски

средства.

ПРЕГЛЕД

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

(Обработка на Службен весник од 01.01.2021 г. до 31.01.2021 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

6

Правилник за изменување на правилникот

за техничките и функционалните

карактеристики на интегрираниот

автоматски систем за управување,

образецот на фискалната сметка,

образецот на фискално лого, документот

касова сметка за сторна трансакција,

формата и содржината на книгата за

дневните финансиски извештаи, начинот

за одобрување и продолжување на

дозволата за производството и

продажбата на соодветен модел на

фискална апаратура, односно интегриран

автоматски истем на управување,

начинот на одземање на дозволата за

одобрување на производството и

продажбата на соодветен модел на

фискална апаратура, односно интегриран

автоматски систем на управување,

функционалните и техничките

карактеристики кои треба да ги имаат

фискалните апарати и интегрираниот

систем на правување, постапката и

документацијата за одобрување и

производство и продажба, елементите на

фискалната сметка, начинот на контрола

и проверка на искалните апарати и

правилата за техничко одржување и

сервисирање на истите, формата и

содржината на барањето за добивање

овластување за вршење на онтрола и

проверка на функционалните и техничките 

карактеристики на фискалниот систем на 

5/21 од 

08.01.2021
08.01.2021

Целиот 

правилник
08.01.2021

7

Упатство за изменување и дополнување

на Упатството за начинот на вршење на

платниот промет со странство („Службен

весник на Република Македонија“ бр.

141/16 и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр. 41/19 и 38/20)

Закон за Народната Банка на Република

Македонија

7/21 од 

12.01.2021
20.01.2021

Целото 

упатство
20.01.2021



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 финансирање на

програмските активности на здруженија и

фондации                                              

Закон за здруженија и фондации

8/21 од 

12.01.2021
13.01.2021

Целата 

програма
13.01.2021

9

Програма за изградба, опремување и

одржување на објекти за социјална

заштита и домови за стари лица за 2021

година Закон 

за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

8/21 од 

12.01.2021
13.01.2021

Целата 

програма
13.01.2021

10

Програма за систематски прегледи на

учениците и студентите во Република

Северна Македонија за 2021 година

Закон за здравствена заштита

8/21 од 

12.01.2021
13.01.2021

Целата 

програма
13.01.2021

11

Правилник за изменување на

Правилникот за составот, квалитетот и

кројот на униформата и ознаките на

униформата на полицијата („Службен

весник на Република Македонија“ бр.

171/16 и 237/18 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.

55/19, 111/19, 163/19, 250/19, 270/19,

75/20, 173/20, 219/20 и 242/20)

Закон за полицијата

11/21 од 

18.01.2021
19.01.2021

Целиот 

правилник
09.01.2021

12

Правилник за изменување на

Правилникот за начинот на следењето на

наставата, полагањето на испитите за

педагошко психолошка и методска

подготовка, како и начинот на

акредитација на високообразовните

установи („Службен весник на Рeпублика

Северна Македонија“ бр.

241/20)                                                                   

Закон за наставниците и стручните

соработници во основните и средните

училишта

11/21 од 

18.01.2021
19.01.2021

Целиот 

правилник
19.01.2021



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

13

Уредба за поблиските критериуми за

директните плаќања, корисниците на

средствата, максималните износи и

начинот на директните плаќања за 2021

година                                                                    

Закон за земјоделство и рурален развој

12/21 од 

18.01.2021
19.01.2021 Целата уредба 19.01.2021

14

Програма за изградба и реконструкција на

средни училишта за 2021 година

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

12/21 од 

18.01.2021
18.01.2021

Целата 

програма
18.01.2021

15

Програма за финансиска поддршка на

руралниот развој за 2021 година

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

12/21 од 

18.01.2021
19.01.2021

Целата 

програма
19.01.2021

16

Програма за финансиска поддршка во

земјоделството за 2021 година

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

12/21 од 

18.01.2021
19.01.2021

Целата 

програма
19.01.2021

17

Програма за управување со водите за

2021 година

Закон  за водите

12/21 од 

18.01.2021
19.01.2021

Целата 

програма
19.01.2021

18

Програма за заштита на природата за

2021 година

Закон за заштита на природата

12/21 од 

18.01.2021
19.01.2021

Целата 

програма
19.01.2021



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

19

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 и

317/20)                                                                      

Закон за заштита на населението од

заразни болести

13/21 од 

20.01.2021
21.01.2021 Целата одлука 21.01.2021

20

Програма за изградба и реконструкција на

основни училишта за 2021 година

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

13/21 од 

20.01.2021
20.01.2021

Целата 

програма
20.01.2021

21

Програма за изградба и реконструкција на

основни училишта за 2021 година

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

14/21 од 

20.01.2021
20.01.2021

Целата 

програма
20.01.2021

22

Програма за развој на спорт и млади за

2021 година

Закон за спортот

17/21 од 

20.01.2021
21.01.2021

Целата 

програма
20.01.2021

23

Правилник за формата и содржината на

прекршочниот платен налог

Закон за спортот

18/21 од 

22.01.2021
23.01.2021

Целиот 

правилник
23.01.2021



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

24

Закон за попис на населението,

домаќинствата и становите во Република

Северна Македонија за 2021 година

19/21 од 

25.01.2021
25.01.2021 Целиот закон 25.01.2021

Со овој закон се уредуваат

содржината, подготовката,

организацијата и спроведувањето на

Пописот на населението,

домаќинствата и становите во

Република Северна Македонија 2021

година , надлежните органи за

спроведување на Пописот, правата и

обврските на надлежните органи,

стручните тела и другите учесници во

проведувањето на Пописот, правата и

обврските на давателите на

податоците во

Пописот, единиците кои се опфаќаат

со Пописот, пописните реони,

употребата на

јазиците во Пописот, начинот на

спроведување на Пописот,

користењето, чувањето и

заштитата на податоците од Пописот,

обработката и објавувањето на

податоците од Пописот,

информирањето на населението за

целите и значењето на Пописот и

неговото финансирање.

25

Програма за изградба и реконструкција на

спортски објекти за 2021 година

Закон за спортот
19/21 од 

25.01.2021
26.01.2021

Целата 

програма
26.01.2021

26

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за стандарди за

акредитација на здравствените установи

од секундарно и терциерно ниво

(„Службен весник на Република

Македонија“ бр. 92/15)

Закон за здравствена заштита

20/21 од 

26.01.2021
03.02.2021

Целиот 

правилник
03.01.2021



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

Закон за изменување и дополнување на

Законот за снабдување со вода за пиење

и одведување на урбани отпадни води
21/21 од 

27.01.2021
04.02.2021 Целиот закон 04.01.2021

28

Правилник за дополнување на

Правилникот за начинот на остварување

на гарантирана минимална помош,

утврдување на состојбата на приходите,

имотот и имотните права на

домаќинството, определувањето 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

23/21 од 

28.01.2021
29.01.2021

Целиот 

правилник
29.01.2021

29

Закон за спречување и заштита од

насилство врз жените и семејно

насилство

24/21 од 

29.01.2021
06.02.2021

Одредбите од 

членот 20 

точка 2) и 

членот 87 

ставови (2) и 

(3) од овој 

закон ќе

започнат да се 

применуваат во 

рок од две 

години од 

денот на 

влегувањето во 

сила на овој

закон 

(06.02.2023 г.)

06.05.2021

Со овој закон се уредува

постапувањето на институциите со

должно внимание при преземањето на

мерки за превенција од родово-

базирано насилство врз жените и

семејното насилство, остапувањето на

институциите за заштита на жените од

родово- базирано насилство и

семејното насилство, меѓусебната

координација на институциите и

организациите, услугите за заштита на

жртвите и собирањето на податоци за

родово- базирано насилство врз

жените и семејното насилство.



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

30

Закон за рамномерен регионален развој

24/21 од 

29.01.2021
06.02.2021

Одредбите од членот 21 став 

(5) од овој закон ќе започнат 

да се применуваат по

одржување на првите 

наредни локални избори.                                     

Одредбите од членовите 58, 

59, 60, 61 и 62 од овој закон 

ќе започнат да се 

применуваат

по донесувањето на Буџетот 

на Република Северна 

Македонија за 2021 година.                                  

Со овој закон се уредуваат целите,

начелата и носителите на политиката

за поттикнување на рамномерен

регионален развој, планирањето на

регионалниот развој, финансирањето

и распределбата на средства за

поттикнување на рамномерниот

регионален развој, следењето и

оценувањето на спроведувањето на

планските документи и проекти и други

прашања поврзани со регионалниот

развој.


