
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 формата и содржината на

прекршочниот платен налог

Закон за заштита на населението од

заразни болести

261/20 од 

04.11.2020
05.11.2020

Целиот 

правилник
05.11.2020

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на

прекршочниот платен налог.

2

Правилник за називот, содржината и

формата на сертификатот за знаењата,

вештините, способностите и

компетенциите стекнати од посебните

програми за образование на возрасните

Закон за образование на возрасните

261/20 од 

04.11.2020
05.11.2020

Целиот 

правилник
05.11.2020

Со овој правилник се пропишува

називот, содржината и формата на

сертификатот за знаењата, вештините,

способностите и компетенциите

стекнати од посебните програми за

образование на возрасните.

3

Правилник за содржината и формата на

документацијата и евиденцијата која ја

водат установите и институциите за

образование на возрасните

Закон за образование на возрасните 

261/20 од 

04.11.2020
05.11.2020

Целиот 

правилник
05.11.2020

Со овој правилник се пропишува

содржината и формата на

документацијата и евиденцијата која ја

водат установите и институциите за

образование на возрасните.

ПРЕГЛЕД

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

(Обработка на Службен весник од 01.11.2020 г. до 30.11.2020 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

Одлука 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

263/20 од 

04.11.2020
04.11.2020 Целата одлука 04.11.2020

Со оваа одлука се уредува примената

на времените мерки утвредени во член

28 став (6) од Законот за заштита на

населението од заразни болести, како

и превентивните препораки,

наредените мерки, наменските

протоколи, планови и алгоритми за

постапување утврдени во член 58 став

(1) од Законот за заштита на

населението од заразни болести кои

се наредуваат заради заштита на

здравјето на населението на

територијата на Република Северна

Македонија и во функција на

спречување на внесување, ширење,

сузбивање и справување со

последиците од заразната болест

COVID19 предизвикана од вирусот

SARS-CoV-2, а согласно Пандемија

прогласена од СветскатаЗдравствена

Организација, како и случаите во кои

ќе се применат и временскиот период

на нивната примена.

5

Програма за дополнување на Програмата

за финансиска поддршка на руралниот

развој за 2020 година („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.

278/19, 13/20, 26/20, 89/20, 112/20 и

153/20)                                                   

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2020

година

264/20 од  

05.11.2020
06.11.2020

Целата 

програма
06.11.2020



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 начинот на вршење на

државнатаревизија                                                

Закон за државната ревизија

264/20 од  

05.11.2020
06.11.2020

Целиот 

правилник
06.11.2020

Со овој правилник се пропишува

начинот на вршење на државната

ревизија(планирањето,извршување, 

известувањето за извршената ревизија

и следењето на преземените мерки по

дадените препораки содржани во

конечниот извештај на овластениот

државен ревизор)

7

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

265/20 од 

06.11 .2020
Целиот акт

8

Закон за изменување и дополнување на

Законот за данокот на додадена вредност

(„Службен весник на Република

Македонија“ брoj 44/1999, 86/1999, 8/2001,

21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006,

114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009,

95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14,

112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15,

23/16, 189/16 и 198/18 и „Службен весник

на Република Северна Македонија“ број

98/19, 124/19 и 275/19)

267/20 од 

09.11 .2020
09.11.2020

Одредбите на членот 2 со

кои се дополнува член 28

точка 2, членот 3 со кои се

дополнува членот 30 ставот

(2) со нова точка 5, членoт 4

со кои се додава нов член 30-

а, членот 5 со кои се

дополнува членот 41-б со

нов став (2) и се менуваат

ставовите (3) и (4) и членот 7

со кои се менува член 45

ставот (1) од овој закон ќе

започнат да се применуваат

од 1 јануари 2021 година.

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се пропишува ослободување

од данок на додадена вредност,

прометот на добра и услуги кои како

донација се дадени на буџетски

корисник за справување со

коронавирусот COVID-19,

ослободување од данок на додадена

вредност, прометот на добра и услуги

извршен кон буџетски корисник заради

справување со коронавирусот COVID-

19 кој се плаќа со финансиски

средства од примени донации на

буџетски корисник, повластена

даночна стапка од 10% која се

применува на услуги на предавање на

храна и на пијалаци за консумација на

лице место и кетеринг услуги, со

исклучок на алкохолни пијалаци.



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

9

Закон за изменување на Законот за

пензиското и инвалидското осигурување

(„Службен весник на Република

Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13,

170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14,

188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15,

154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16,

132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен

весник на Република Северна

Македонија“ број 180/19, 275/19 и 31/20)

267/20 од 

09.11 .2020
09.11.2020 Целиот закон 09.11.2020

Со овој закон се менува членот 76 став

1 точката 3 и гласи: „3) секои 12

месеци ефективно поминати на тие

должности, се сметаат како 15 месеци

стаж на осигурување, во вршење на

сите останати должности кои ги врши

активниот воен и цивилен персонал на

служба во Армијата, согласно со

Законот за служба во Армијата на

Република Северна Македонија, кои не

се опфатени во работите и

должностите од точките 1) и 2) на овој

член.

10

Закон за изменување на Законот за

работните односи („Службен весник на

Република Македонија“ број 62/2005,

106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009,

50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12,

13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15,

33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и

„Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 110/19)

267/20 од 

09.11 .2020
09.11.2020 Целиот закон 09.11.2020

Со овој закон се пропишуваат одредби

за вршењето на инспекцискиот надзор,

висина на глобата за одредени

прекршоци и низ целиот текст на

законот зборовите: „Република

Македонија“ се заменуваат со

зборовите: „Република Северна

Македонија“.

11

Закон за финансиска поддршка на

физички лица кои вршат самостојна

дејност погодени одздравствено –

економската криза предизвикана од

вирусот COVID - 19, за месеците

октомври, ноември и декември 2020

година 

267/20 од 

09.11 .2020
09.11.2020 Целиот закон 09.11.2020

Со овој закон се уредуваат условите и

постапката за добивање на

финансиска поддршка на физичките

лица кои вршат самостојна дејност

погодени од здравственоекономската

криза предизвикана од вирусот COVID-

19, за месеците октомври, ноември и

декември 2020 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

12

Закон за финансиска поддршка на

работодавачите погодени од здравствено

– економската криза предизвикана од

вирусот COVID – 19, заради исплата на

платите за месеците октомври, ноември и

декември 2020 година 

267/20 од 

09.11 .2020
09.11.2020 Целиот закон 09.11.2020

Со овој закон се уредуваат условите и

постапката за добивање на

финансиска поддршка на

работодавачите погодени од

здравствено-економската криза

предизвикана од вирусот COVID-19,

заради исплата на платите на

работниците за месеците октомври,

ноември и декември 2020 година. 

13

Правилник за формата и содржината на

барањето за финансиска поддршка за

исплата на плати на работниците

Законот за финансиска поддршка на

работодавачите погодени од

здравственоекономската криза

предизвикана од вирусот COVID-19,

заради исплата на платите за месеците

октомври, ноември и декември 2020

година

267/20 од 

10.11 .2020
10.11.2020

Целиот 

правилник
10.11.2020

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на барањето за

финансиска поддршка за исплата на

плати на работниците.

14

Правилник за формата и содржината на

барањето за финансиска поддршка за

исплата на финансиски средства на

физички лица кои вршат самостојна

дејност Законот 

за финансиска поддршка на физички

лица кои вршат самостојна дејност

погодени од здравствено-економската

криза предизвикана од вирусот COVID-

19, за месецитеоктомври, ноември и

декември 2020 година

267/20 од 

10.11 .2020
10.11.2020

Целиот 

правилник
10.11.2020

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на барањето за

финансиска поддршка за исплата на

финансиски средства на физички лица

кои вршат самостојна дејност.



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

15

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)                                                           

Закон за заштита на населението од

заразни болести

269/20 од 

10.11 .2020
10.11.2020 Целата одлука 10.11.2020

16

Програма за изменување на Програмата

за изградба и реконструкција на основни

училишта за 2020 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија” бр. 1/20 и 111/20)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2020

година

269/20 од 

10.11 .2020
11.11.2020

Целата 

програма
11.11.2020

17

Програма за изменување и дополнување

на Програмата за развој на туризмот за

2020 година („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.7/20 и

154/20) Закон за туристичка

дејност

269/20 од 

10.11 .2020
11.11.2020

Целата 

програма
11.11.2020

18

Програма за изменување на Програмата

за научно – истражувачката дејност за

2020 годинаа („Службен весник на

Република Северна Македонија“

бр.277/19 и 243/20)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2020

година

269/20 од 

10.11 .2020
11.11.2020

Целата 

програма
11.11.2020



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

Програма за изменување на Програмата

за изградба и реконструкција на средни

училишта за 2020 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија” бр. 227/19 и 111/20)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2020

година

269/20 од 

10.11 .2020
11.11.2020

Целата 

програма
11.11.2020

20

Програма за изменување и дополнување

на Програмата за остварување и развој на

дејноста во студентскиот стандард за

2020 година („Службен весник на Северна

Република Македонија” бр. 277/19, 84/20,

166/20, 240/20 и 254/20) Закон за 

студентскиот стандард

269/20 од 

10.11 .2020
11.11.2020

Целата 

програма
11.11.2020

21

Програма за изменување на Програмата

за остварување и развој на дејноста во

ученичкиот стандард за 2020 година а

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 277/19, 84/20, 166/20 и

253/20) Закон за ученичкиот

стандард

269/20 од 

10.11 .2020
11.11.2020

Целата 

програма
11.11.2020

22

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 и 269/20)

Закон за заштита на населението од

заразнин болести

275/20 од  

19.11.2020
19.11.2020 Целата одлука 19.11.2020



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

Програма за изменување на Програмата

за финансиска поддршка на руралниот

развој за 2020 година а („Службен весник

на Република Северна Македонија“ бр.

278/19, 13/20, 26/20, 89/20, 112/20, 153/20

и 264/20) Закон за извршување на

Буџетот на Република Северна

Македонија за 2020 година

275/20 од  

19.11.2020
20.11.2020

Целата 

програма
20.11.2020

24

Програма за изменување на Програмата

за финансиска поддршка во

земјоделството за 2020 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 111/20,

153/20 и 243/20) Закон 

за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2020

година

275/20 од  

19.11.2020
20.11.2020

Целата 

програма
20.11.2020

25

Правилник за начинот на спроведување

на полугодишното интервју, формата и

содржината на извештајот, начинот на

оценување на судскиот службеник,

формата и содржината на обрасците за

оценување, формата и содржината на

извештајот со ранг листа на годишни

оценки, како и содржината на извештаите

и начинот на оценување на судските

службеници во други околности

Закон за судска служба

275/20 од  

19.11.2020
27.11.2020

Целиот 

правилник
27.11.2020

Со овој правилник се пропишува

начинот на спроведување на

полугодишното интервју, формата и

содржината на извештајот, начинот на

оценување на судскиот службеник,

формата и содржината на обрасците

за оценување, формата и содржината

на извештајот со ранг листа на

годишни оценки, како и содржината на

извештаите и начинот на оценување

на судските службеници во други

околности.



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

26

Правилник за формата и содржината на

интерниот оглас, начинот на поднесување

на пријавата за унапредување, начинот на

спроведување на административната

селекција и интервјуто, како и начинот на

нивно бодирање и максималниот број на

бодови од постапката на селекција во

зависност од категоријата на работно

место за кое е објавен интерниот оглас

Закон за судска служба

275/20 од  

19.11.2020
27.11.2020

Целиот 

правилник
27.11.2020

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на интерниот

оглас, начинот на поднесување на

пријавата за унапредување, начинот

на спроведување на

административната селекција и

интервјуто, како и начинот на нивно

бодирање и максималниот број на

бодови од постапката на селекција, во

зависност од категоријата на работно

место за кое е објавен интерниот

оглас.

27

Правилник за содржината и формата на

Годишниот план за обука на судските

службеници Закон 

за судска служба

275/20 од  

19.11.2020
27.11.2020

Целиот 

правилник
27.11.2020

Со овој правилник се пропишуваат

содржината и формата на годишниот

план за обуки на судските службеници.

28

Правилник за начинот на водењето на

постапката за утврдување на материјална

одговорност на судските службеници

Закон за судска служба

275/20 од  

19.11.2020
27.11.2020

Целиот 

правилник
27.11.2020

Со овој правилник се пропишува

начинот на водењето на постапката за

утврдување на материјална

одговорност.

29

Правилник за начинот на водењето на

дисциплинската постапка за потешка

дисциплинска повреда

Закон за судска служба

275/20 од  

19.11.2020
27.11.2020

Целиот 

правилник
27.11.2020

Со овој правилник се пропишува

начинот на водењето на

дисциплинската постапка за потешка

дисциплинска повреда.

30

Правилник за формата и содржината на

прекршочниот платен налог

Закон за основно образование, Закон

за средно образование.......Закон за

математичко - информатичка гимназија

277/20 од  

20.11.2020
21.11.2020

Целиот 

правилник
21.11.2020

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

31

Правилник за изменување на

Правилникот за формата и содржината на

обрасците на барањата за издавање на

меѓународната возачка дозвола и

одобрение за управување со туѓо моторно

возило во странство, како и формата и

содржината на образецот на

меѓународната возачка дозвола и

одобрението за управување со туѓо

моторно возило во странство

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 150/20) Закон за

безбедност на сообраќајот на

патиштата

278/20 од  

23.11.2020
24.11.2020

Целиот 

правилник
24.11.2020

32

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, и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ број 82/2019,

222/2019, 239/2019 и 31/2020)

Закон за здравственото осигурување

278/20 од  

23.11.2020
23.11.2020

Целиот 

правилник
23.11.2020

33

Закон за изменување и дополнување на

Законот за градење („Службен весник на

Република Македонија“ број 130/2009,

124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12,

25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,

42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15,

129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16,

71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и

„Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 244/19 и 18/20)

279/20 од  

24.11.2020
24.11.2020 Целиот закон 24.11.2020



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

34

Програма за изменување на Програмата

за развој на спорт и млади за 2020 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија” бр. 278/19)

Закон за спортот

281/20 од  

26.11.2020
27.11.2020

Целата 

програма
27.11.2020

35

Правилник за изменување на

Правилникот за формата и содржината на

прекршочниот платен налог(„Службен

весник на Република Република Северна

Македонија“ бр. 181/20)

Закон за класифицирани информации

285/20 од  

30.11.2020
01.12.2020

Целиот 

правилник
01.12.2020
























