
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

методологија за распределба на

приходите од данокот на додадена

вредност по општини за 2021 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр.166/20)

Закон за финансирање на единиците на

локалната самоуправа

118/21 од 

01.06.2021
09.06.2021 Целата уредба 09.06.2021

2

Деловник за работа на Советот на јавните

обвинители на Република Северна

Македонија                                            

Закон за Советот на јавните

обвинители на Република Северна

Македонија 

118/21 од 

01.06.2021
01.06.2021

Целиот 

деловник
01.06.2021

Со овој Деловник се уредуваат

прашањата на постапката и начинот на

работа на Советот на јавните

обвинители на Република Северна

Македонија како и други прашања од

надлежноста на Советот.

ПРЕГЛЕД

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

(Обработка на Службен весник од 01.06.2021 г. до 30.06.2021 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

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 („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 и 116/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

119/21 од 

01.06.2021
01.06.2021 Целата одлука 01.06.2021

4

Одлука за доделување средства за

финансирање на проекти за развој на

селата во 2021 година со индикативно

планирани средства за 2022 година

Закон за рамномерен регионален

развој

121/21 од 

03.06.2021
04.06.2021 Целата одлука 04.06.2021

5

Одлука за доделување на средства за

финансирање на проекти за развој на

подрачја со специфични развојни потреби

во 2021 година, со индикативно

планирани средства за 2022 година

Закон за рамномерен регионален

развој

121/21 од 

03.06.2021
04.06.2021 Целата одлука 04.06.2021



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

6

Исправка 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

Закон за заштита на населението од

заразни болести

121/21 од 

03.06.2021
04.06.2021 Целиот акт 04.06.2021

7

Програма за изменување и дополнување

на Програмата за финансиска поддршка

на руралниот развој за 2021 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 12/21, 31/21, 53/21, 79/21

и 92/21) Закон 

за извешување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

121/21 од 

03.06.2021
03.06.2021

Целата 

програма
03.06.2021



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 формата и содржината на

интерниот оглас, формат и содржината на

образецот на пријавата и начинот на

поднесување на документите и доказите

за исполнување на условите содржани во

огласот, начинот на спроведување на

административна селекција и интервјуто,

како и начинот на нивно бодување и

максималниот број на бодови од

постапката на селекција, во зависност од

категоријата на работното место за кое е

објавен интерниот оглас за унапредување

на припадник на затворската полиција

Закон за извршување на санкциите

121/21 од 

03.06.2021
04.06.2021

Целиот 

правилник
04.06.2021

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на интерниот

оглас, формата и

содржината на образецот на пријавата

и начинот на поднесување на

документите и доказите за

исполнување на условите содржани во

огласот, начинот на спроведување на

административната селекција и

интервјуто, како и начинот на нивно

бодување и максималниот

број на бодови од постапката на

селекција, во зависност од атегоријата

на работното место за

кое е објавен интерниот оглас за

унапредување на припадник на

затворската полиција.

9

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за индикациите за

остварување на право на ортопедски и

други помагала („Сл. весник на РМ“ бр.

33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012,

84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014,

113/2014, 189/2014, 1/2015, 46/2015,

211/2015, 158/2016, 45/2018, 129/2018,

160/2018, 228/2018, 10/2019, 20/2019,

44/2019, „Сл. весник на РСМ“ бр 82/2019,

222/2019, 239/2019, 31/2020, 53/2020, и

278/2020)                                                     

Закон за здравствено осигурување

121/21 од 

03.06.2021
03.06.2021

Целиот 

правилник
03.06.2021

10

Закон за изменување и дополнување на

Законот за библиотеките („Службен

весник на Република Македонија“ брoj

66/2004, 89/2008, 116/10, 51/11, 88/15,

152/15 и 39/16)

122/21 од 

03.06.2021
03.06.2021 Целиот закон 03.06.2021

Со одредбите од овој закон се врши

измена и дополнување на

прекршочните одредби.



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 дополнување на Законот за

здравствена заштита („Службен весник на

Република Македонија“ брoj

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“ брoj 101/19, 153/19, 180/19,

275/19 и 77/21)

122/21 од 

03.06.2021
03.06.2021 Целиот закон 03.06.2021

Со одредбите од овој закон се додава

нов член „Начин на вршење на

здравствена дејност од страна на

приватните здравствени установи во

услови на утврдено постоење на

кризна состојба заради заштита на

јавното здравје и прогласена

епидемија или пандемија на заразна

болест“.

12

Закон за изменување и дополнување на

Законот за комплементарна и

алтернативна медицина („Службен весник

на Република Македонија“ број 25/15,

39/16 и 83/18)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон се врши

измена и дополнување на

прекршочните одредби.

13

Закон за изменување и дополнување на

Законот за лековите и медицинските

средства („Службен весник на Република

Македонија“ број 106/2007, 88/10, 36/11,

53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14,

43/14,

88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18,

113/18 и 245/18 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ број

28/21)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се пропишува начинот на

вршење на инспекцискиот надзор од

страна на фармацевскиот инспектор.

14

Закон за изменување и дополнување на

Законот за јавна чистота („Службен

весник на Република Македонија“ број

111/2008, 64/2009, 88/10, 114/10, 23/11,

53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 1/16)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се пропишува начинот на

вршење на инспекцискиот надзор од

страна на комуналниот инспектор.

15

Закон за изменување на Законот за

заштита на правата на пациентите

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 82/2008, 12/2009, 53/11,

150/15 и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ број 190/19)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон се врши

измена  на прекршочните одредби.



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 консолидација за земјоделско

земјиште („Службен весник на Република

Македонија“ број 187/13, 61/16 и 83/18)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон се врши

измена и дополнување на

прекршочните одредби.

17

Закон за изменување на Законот за

сточарство („Службен весник на епублика

Македонија“ брoj 7/2008, 116/10, 23/13,

149/15 и 39/16)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон се врши

измена  на прекршочните одредби.

18 Закон за лобирање
122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2022

Со овој закон се уредуваат условите за

стекнување статус на лобист и лоби

организација, регистрирањето на

лобистите и лоби организациите,

обврските на лобистите и лоби

организациите и обврските на лицата и

органите кај кои се лобира, со цел

транспарентност на процесите на

подготвување, донесување и

изменување на јавни политики односно

програми, закони, подзаконски или

други општи акти. Овој

закон се однесува на лобирањето кај

органите на законодавната и

извршната власт и органите на

единиците на локалната самоуправа.

Со денот на започнувањето на

примената на овој закон престанува да

важи Законот за

лобирање („Службен весник на

Република Македонија“ број 106/2008 и

135/11).



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

Закон за изменување и дополнување на

Законот за патните исправи на

државјаните на Република Северна

Македонија („Службен весник на

Република Македонија” број 67/92,

20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/11,

135/11, 154/15 и 55/16 и „Службен весник

на Република Северна Македонија” број

302/20)(„Службен весник на Република

Македонија” број 67/92, 20/2003, 46/2004,

19/2007, 84/2008, 51/11, 135/11, 154/15 и

55/16 и „Службен весник на Република

Северна

Македонија” број 302/20)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон

Одредбите од овој закон ќе 

започнат да се применуваат 

од 1 јули 2021 година.

20

Закон за изменување и дополнување на

Законот за безбедност на сообраќајот на

патиштата („Службен весник на

Република Македонија” број 169/15,

226/15, 55/16, 11/18 и 83/18 и „Службен

весник на Република Северна

Македонија“ број 98/19 и 302/20)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

21

Закон за изменување на Законот за

финансиската инспекција во јавниот

сектор („Службен весник на Република

Македонија” број 82/13, 43/14, 153/15 и

164/18)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон во целиот

текст на законот зборовите:

„Република Македонија“ се заменуваат

со зборовите: „Република Северна

Македонија“.

22

Закон за изменување и дополнување на

Законот за финансиска дисциплина

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 187/13, 201/14 и 215/15 и

„Службен весник на Република Северна

Македонија“ број

124/19)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон се врши

измена  на прекршочните одредби.



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

23

Закон за изменување на Законот за

користење и располагање со стварите во

државна сопственост и со стварите во

општинска сопственост („Службен весник

на Република Македонија“ број 78/15,

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен

весник на Република Северна

Македонија“ број 101/19 и 275/19)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

24

Закон за изменување на Законот за

Царинска управа („Службен весник на

Република Македонија“ број 46/2004,

81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009,

105/2009, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12,

43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 129/15, 23/16,

120/18 и 248/18)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се пропишува поимот „јавни

книги“, начин на превземање на

оперативни дејствија за прибирање

информации и докази за сторени

царински прекршоци

и кривични дела од областа на

царинското работење, вработувањето

во Царинската управа, вработување на

царинскиот службеник со посебни

овластувања.

25

Закон за изменување и дополнување на

Законот за сметководство за буџетите и

буџетските корисници („Службен весник

на Република Македонија“ број 61/2002,

98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се пропишува нова глава VII-а

и нов член 29-а, кои гласат:

„VII-а НАДЗОР, во целиот текст на

законот зборовите: „Република

Македонија“ се заменуваат со

зборовите: „Република Северна

Македонија“, се пропишуваат

прекршочни одредби.

26

Закон за изменување на Законот за

експропријација („Службен весник на

Република Македонија“ број 95/12, 131/12,

24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и

178/16)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021



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 на Законот за

приватизација и закуп на градежно

земјиште во државна сопственост

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 4/2005, 13/2007,

165/2008, 146/2009, 18/11, 51/11, 27/14,

144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16,

178/16 и 120/18)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

28

Закон за изменување на Законот за

сметководство за непрофитни

организации („Службен весник на

Република Македонија“ брoj 24/2003,

17/11 и 154/15)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон се врши

измена на прекршочните одредби.

29

Закон за изменување и дополнување на

Законот за државна ревизија („Службен

весник на Република Македонија“ број

66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15,

27/16 и 83/18)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон се врши

измена и дополнување на

прекршочните одредби.

30

Закон за изменување и дополнување на

Законот за ревизија („Службен весник на

Република Македонија“ број 158/10,

135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15,

192/15, 23/16 и 83/18)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон во целиот

текст на законот зборовите:

„Република Македонија“ се заменуваат

со зборовите: „Република Северна

Македонија“ и се врши измена и

дополнување на прекршочните

одредби.

31

Закон за изменување на Законот за чек

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 03/2002, 88/2008 и

145/15)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон се врши

измена на прекршочните одредби.

32

Закон за изменување и дополнување на

Законот за едношалтерски систем и

водење на трговскиот регистар и регистар

на други правни лица („Службен весник на

Република Македонија“ број 84/2005,

13/2007, 150/2007, 140/2008, 17/11, 53/11,

70/13, 115/14, 97/15, 192/15 и 53/16 и

„Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 98/19)

122/21 од 

03.06.2021
11.06.2021 Целиот закон 11.06.2021

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се пропишува внесувањето

податоци за првото вработување на

лицата овластени за застапување и на

лицата кои се основачи на субјектите

на упис.



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

33

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 и 119/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

126/21 од 

09.06.2021
09.06.2021 Целата одлука 09.06.2021

34

Одлука за изменување на Одлуката за

одобрување за продолжување на рокот за

постоење на кризна состојба на

територијата на Република Северна

Македонија, заради заштита на јавното

здравје во услови на постоење на

пандемија прогласена од Светската

здравствена организација од заразната

болест COVID - 19 предизвикана од

вирусот SARS - CoV - 2 и заради

спречување од негово ширење во

зголемен обем со што се загрозува

безбедноста на здравјето на населението

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 299/20)

Закон за управување со кризи

126/21 од 

09.06.2021
09.06.2021 Целата одлука 01.07.2021



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

35

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 оттуѓување, давање под

закуп и за засновање на право на стварна

службеност („Службен весник на

Република Македонија“ бр. 163/16, 190/17

и 201/18) Закон 

за градежно земјиште

129/21 од 

11.06.2021
12.06.2021 Целата уредба 12.06.2021

36

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 („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 и 126/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

133/21 од 

15.06.2021
15.06.2021 Целата одлука 15.06.2021

37

Правилник за изменување на

Правилникот за формата, содржината и

начинот на издавање на службената

легитимација на директорот на Управата

за извршување на санкциите („Службен

весник

на Република Северна Македонија“ бр.

108/21)                                                                 

Закон за извршување на санкциите

134/21 од 

17.06.2021
18.06.2021

Целиот 

правилник
18.06.2021



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

38

Правилник за изменување на

Правилникот за формата, содржината и

начинот на издавање на службената

легитимација на заменик директорот на

казнено - поправната и воспитно -

поправната установа („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.

108/21) Закон за

извршување на санкциите

134/21 од 

17.06.2021
18.06.2021

Целиот 

правилник
18.06.2021

39

Правилник за изменување на

Правилникот за формата, содржината и

начинот на издавање на службената

легитимација на директор на казнено-

поправна и воспитно - поправна установа

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 108/21)

Закон за извршување на санкциите

134/21 од 

17.06.2021
18.06.2021

Целиот 

правилник
18.06.2021

40

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, 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 и 133/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

139/21 од 

23.06.2021
23.06.2021 Целата одлука 23.06.2021



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

41

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, „Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.55/19,

111/19, 163/19, 250/19, 270/19, 75/20,

173/20, 219/20, 242/20, 11/21, 82/21)

Закон за полиција

140/21 од 

24.06.2021
25.06.2021

Целиот 

правилник
25.06.2021

42

Одлука за 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 („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 и 139/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

141/21 од 

24.06.2021
24.06.2021 Целата одлука 24.06.2021

43

Правилник за начинот на водење на

евиденцијата за изречените инспекциски

мерки опомени Закон 

за волонтерство

145/21 од 

29.06.2021
30.06.2021

Целиот 

правилник
30.06.2021

Со овој правилник се пропишува

начинот на водење на евиденција за

изречените инспекциски мерки

опомени.

44

Правилник за формата и содржината на

прекршочниот платен налог

Закон за волонтерство

145/21 од 

29.06.2021
30.06.2021

Целиот 

правилник
30.06.2021

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

45

Одлука за изменување на Одлукатаза

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 и 141/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

146/21 од 

30.06.2021
30.06.2021 Целата одлука 30.06.2021


