ПРЕГЛЕД
на подзаконски акти донесени во месец МАРТ и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.03.2022 г. до 31.03.2022 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

Програма
за
изменување
на
и
дополнување на Програмата за заштита
на ранливи потрошувачи на енергија за
2022 година
(„Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
302/21)
Закон
за
енергетика

46/22 од
04.03.2022

05.03.2022

Целата
програма

05.03.2022

2

Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни
нафтени деривати и горива за транспорт
(„Службен весник на Република северна
Македонија“
бр.108/20
и
133/20)
Закон за енергетика

49/22 од
08.03.2022

09,03.2022

Целиот
правилник

09.03.2022

Забелешка

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

3

Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за превентивни препораки,
времени мерки , наредни мерки, наменски
протоколи, планови и алгоритми за
постапување за заштита на здравјето на
населението од заразната болест COVID19 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
и
291/21)
Закон за заштита на населението од
заразни болести

50/22 од
08.03.2022

08.03.2022

Целата одлука

08.03.2022

4

Правилник за содржината на Програмата
за спречување на значителни опасности
Закон за минерални суровини

51/22 од
09.03.2022

10.03.2022

Целиот
правилник

10.03.2022

Со овој правилник се пропишува
содржината
на
Програмата
за
спречување на значителни опасности.

5

Правилник за содржината на Планот за
управување со отпад од минерални
суровини
Закон
за миниерални суровини

51/22 од
09.03.2022

10.03.2022

Целиот
правилник

10.03.2022

Со овој правилник се пропишува
содржината на Планот за управување
со отпад од минерални суровини.

6

Правилник за начинот на водење на
евиденцијата на произведените количини
на минерални суровини
Закон
за минерални суровини

51/22 од
09.03.2022

10.03.2022

Целиот
правилник

10.03.2022

Со овој правилник се пропишува
начинот на водење на евиденцијата на
произведените количини на минерални
суровини.

7

Правилник за начинот на изработка и
содржината на Програмата за спречување
на значителни опасности
Закон за
минерални суровини

51/22 од
09.03.2022

10.03.2022

Целиот
правилник

10.03.2022

Со овој правилник се пропишува
начинот на изработка и содржината на
Програмата
за
спречување
на
значителни опасности.

Забелешка

Р. бр.

Вид на акт

8

Правилник за начинот на доставување и
содржината
на
пресметката,
на
експлоатираните количини на минерални
суровини
во
тековната
година
Закон за минерални суровини

Објавен во
Сл. весник
бр.

51/22 од
09.03.2022

9

Правилник за формата и содржината на
книгата за водење технички надзор, како и
начинот на вршење на технички надзор
Закон за минерални суровини

10

Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на книгата во која се
водат извршените истражни работи за
деталните
геолошки
истражувања
Закон за минерални суровини

51/22 од
09.03.2022

11

Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на книгата за водење
на
евиденција
за
извршените
проспекциски
геолошки
истражувања
Закон за минерални суровини

51/22 од
09.03.2022

12

Правилник за формата, содржината и
начинот на водење на регистарот на
затворени инсталации за управување со
отпад
Закон за минерални суровини

13

Правилник за формата и содржината на
прекршочниот
платен
налог
Закон за трговија

51/22 од
09.03.2022

Датум на
стапување
во сила

10.03.2022

10.03.2022

Одредби кои
стапуваат во
примена

Целиот
правилник

Целиот
правилник

Датум на стапување во
примена

Забелешка

10.03.2022

Со овој правилник се пропишува
начинот на доставување и содржината
на пресметката на експлоатираните
количини на минерални суровини во
тековната
година.

10.03.2022

Со овој правилник се пропишува
формата и содржината на книгата за
водење технички надзор, како и
начинот на вршење на техничкиот
надзор при изведување на рударските
работи, како и при преработката на
минералните суровини.

10.03.2022

Со овој правилник се пропишува
формата, содржината и начинот на
водењето на книгата во која се водат
извршените истражни работи за
деталните геолошки истражувања.

10.03.2022

Со овој правилник се пропишува
формата, содржината и начинот на
водењето на Книгата за водење на
евиденција
за
извршените
проспекциски геолошки истражувања.

Со овој правилник се пропишува
формата, содржината и начинот на
водење на Регистарот на затворени
инсталации за управување со отпад.

10.03.2022

Целиот
правилник

10.03.2022

Целиот
правилник

51/22 од
09.03.2022

10.03.2022

Целиот
правилник

10.03.2022

52/22 од
09.03.2022

10.03.2022

Целиот
правилник

10.03.2022

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

14

Одлука за изменување на Одлуката за
определување на ескалираната густина и
деескалираната густина, на секој нафтен
дериват и гориво за транспорт, висина на
надоместокот за премија, транспортните
трошоциTдо склад во Република Северна
Македонија и висината на надоместокот
за трошоци за работење преку склад и
трговска маржа со вклучени транспортни
трошоци од скалд до бензиски станици и
крајни потрошувачи („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
238/21)

52/22 од
09.03.2022

09.03.2022

Целата одлука

09.03.2022

15

Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни
нафтени деривати и горива за транспорт
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.108/20,133/20 и 49/22)
Закон за енергетика

54/22 од
10.04.2022

10.04.2022

Целиот
правилник

10.04.2022

16

Уредба за изменување на Уредбата за
поблиските критериуми за директни
плаќања, корисниците на средствата,
максималнит еизноси и начинот на
директните плаќања за 2022 година
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“
бр.
28/22)
Закон за земјоделаство и рурален
развој

56/22 од
11.04.2022

11.04.2022

Целата уредба

11.04.2022

Забелешка

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 данокот на додадена вредност
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ број 44/99, 86/99, 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, 275/19, 267/20 и 163/21)

57/22 од
12.03.2022

12.03.2022

Целиот закон

12.03.2022

18

Закон за дополнување на Законот за
акцизите („Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 108/19, 143/19,
225/19, 275/19 и 77/21)

57/22 од
12.03.2022

12.03.2022

Целиот закон

12.03.2022

19

Одлука за определување на видот на
добрата и временскиот период на
примена на повластена даночна стапка
Законот за данокот на додадена
вредност

20

Одлука за определување на видот на
добрата и временскиот период на
ослободување од плаќањето на данокот
на додадена вредност во земјата со право
на одбивка на претходниот данок

58/22 од
12.03.2022

58/22 од
12.03.2022

Забелешка

12.03.2022

Со
оваа
одлука
поблиску
се
определуваат видот на енергентите и
временскиот период на примена на
Одредбите од оваа одлука
повластената даночна стапка во
Целата одлука
ќе се применуваат до 31 мај
услови на постоење на можност од
настанување на пореметување во
снабдувањето на населението

12.03.2022

Со
оваа
одлука
поблиску
се
определува видот на производите за
човечка исхрана кои се ослободени од
данокот на додадена вредност во
земјата со право на одбивка на
Оваа одлука ќе се применува
претходниот данок, како и временскиот
Целата одлука
од 17 март до 31 мај
период
на
ослободувањето
од
2022 година.
плаќање на данокот на додадена
вредност во услови на постоење на
можност
од
настанување
на
пореметување во снабдувањето на
населението.

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

21

Правилник
за
дополнување
на
Правилникот
за
техничките
и
функционалните
карактеристики
на
интегрираниот автоматски систем за
управување, образецот на фискалната
сметка, образец на фискално лого,
документот касова сметка за сторна
трансакција, формата и содржината на
книгата за дневни финансиски извештаи,
начинот за одобрување и продолжување
на дозволата на производството и
продажбата на соодветен модел на
фискална апаратура, односно интегриран
автоматски
систем
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
автоматски
систем
за
управување,
постапката и документацијата за нивно
одобрување за производство и продажба,
елементите на фискалната сметка,
начинот на проверка и контрола на
фискалните апарати и правилата за
техничко одржување и сервисирање на
истите, формата и содржината на
барањето за добивање овластување за
вршење
контрола
и
проверка
на
функционалните
и
техничките
карактеристики на фискалниот систем на
опрема и потребната документација
Закон за регистрирање на готовинските
плаќања

60/22 од
14.03.2022

14.03.2022

Целиот
правилник

14.03.2022

22

Уредба за правото на лицата со
инвалидност и други лица да бидат
ослободени
од
партиципација
за
студирање
Закон за високото образование

61/22 од
15.03.2022

16.03.2022

Целата уредба

16.03.2022

Забелешка

Со оваа уредба се уредува правото на
лицата со инвалидност и на другите
лица да бидат ослободени од
партиципација за студирање.

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

23

Одлука за изменување на Одлуката за
определување на видот на добрата и
временскиот период на ослободување од
плаќањето на данокот на додадена
вредност во земјата со право на одбивка
на претходниот данок
Закон
за данокот на додадена вредност

64/22 од
17.03.2022

17.03.2022

Целата одлука

17.03.2022

24

Програма за изменување на Програмата
за
финансиска
поддршка
во
земјоделството за 2022 година („Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ бр. 28/22)
Закон за
извршување на Буџетот на Република
Северна Македонија за 2022 година

64/22 од
17.03.2022

17.03.2022

Целата
програма

17.03.2022

25

Програма за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2022 година
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“
бр.
287/21)
Закон за извршување на Буџетот на
Република Северна Македонија за 2022
година

64/22 од
17.03.2022

18.03.2022

Целата
програма

18.03.2022

26

Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни
нафтени деривати и горива за транспорт
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.108/20, 133/20, 49/22 и
54/22)
Закон за енергетика

64/22 од
17.03.2022

17.03.2022

Целиот
правилник

17.03.2022

27

Закон за изменување на Законот за
Собранието на Република Македонија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ број 104/2009 и „Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ број 14/20, 174/21 и 298/21)

67/22 од
18.03.2022

18.03.2022

Целиот закон

18.03.2022

Забелешка

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

28

Закон за изменување и дополнување 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 акедонија“ број
180/19, 275/19, 31/20 и 267/20)

67/22 од
18.03.2022

18.03.2022

Целиот закон

18.03.2022

29

Закон за дополнување на Законот за
превоз во патниот сообраќај („Службен
весник на Република Македонија“ број
68/2004,
127/2006,
114/2009, 83/10,
140/10, 17/11, 53/11, 6/12,23/13, 120/13,
163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14,
44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16,
71/16, 64/18, 140/18 и 163/18 и „Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ број 275/19)

67/22 од
18.03.2022

18.03.2022

Целиот закон

18.03.2022

30

Закон за изменување и дополнување на
Законот за личната карта („Службен
весник на Република Македонија“ број
8/95, 38/2002, 16/2004, 12/2005, 19/2007,
10/10, 51/11, 13/12, 166/12, 154/15 и 55/16)

67/22 од
18.03.2022

26.03.2022

Целиот закон

ќе започне да се применува
од 1 јануари 2023 година.

31

Закон за дополнување на Законот за
матичен број („Службен весник на
Република Македонија“ број 137/13 и
55/16)

67/22 од
18.03.2022

26.03.2022

Целиот закон

ќе започне да се применува
од 1 јануари 2023 година.

32

Закон за изменување и дополнување на
Законот за државјанството на Република
Северна Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ број 67/1992,
8/2004, 98/2008, 158/11 и 55/16 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 174/21)

67/22 од
18.03.2022

26.03.2022

Целиот закон

ќе започне да се применува
од 1 јануари 2023 година.

Забелешка

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

33

Закон за изменување и дополнување на
Законот за пријавување на живеалиштето
и
престојувалиштето
на
граѓаните
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“
број
36/1992,
12/1993,
43/2000, 66/2007, 51/11, 152/15 и 55/16 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 302/20)

67/22 од
18.03.2022

26.03.2022

Целиот закон

ќе започне да се применува
од 1 јануари 2023 година.

34

Закон за изменување и дополнување на
Законот
за
патните
исправи
на
државјаните на Република Северна
Македонија
(„Службен
весник
на
Република Македонија” број 67/1992,
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 и 122/21)

67/22 од
18.03.2022

26.03.2022

Целиот закон

ќе започне да се применува
од 1 јануари 2023 година.

35

Закон за изменување и дополнување на
Законот за личното име („Службен весник
на Република Македонија“ број 8/1995,
66/2007, 103/2008, 51/11, 154/15, 55/16 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 302/20)

67/22 од
18.03.2022

26.03.2022

Целиот закон

ќе започне да се применува
од 1 јануари 2023 година.

36

Уредба за изменување и дополнување на
Уредбата за видот на активности,
максималниот износ по активности,
корисниците, субјектите кои учествуваат
во постапката, поблискит екритериуми 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
и
257/21)
Закон за земјоделство и рурален развој

67/22 од
18.03.2022

19.03.2022

Целата уредба

19.03.2022

Забелешка

Р. бр.

Вид на акт

37

Уредба за изменување и дополнување на
Уредбата за униформата и ознаките на
униформата на Полицијата („Службен
весник на Република
Македонија“ бр. 169/16 и „Службен весник
на Република Северна акедонија“ бр.
270/19 и 59/21)
Закон за
полиција

Објавен во
Сл. весник
бр.

67/22 од
18.03.2022

Датум на
стапување
во сила

26.03.2022

Одредби кои
стапуваат во
примена

Датум на стапување во
примена

Забелешка

ќе отпочне да се применува
најдоцна
во рок од една година од
Целата уредба
денот на влегувањето во
сила
на оваа уредба.

38

Програма
за
намалување
на
диспаритетите меѓу и во рамките на
планските региони и зголемување на
регионалната конкурентност за 2022
година
Закон за рамномерен регионален
развој

70/22 од
21.03.2022

22.03.2022

Целата
програма

22.03.2022

39

Деловник за изменување на Деловникот
за работа на Владата на Република
Северна Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02,
9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07,
15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07,
129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08,
42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10,
166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11,
67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и
113/17 и Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.228/19, 72/20,
215/20,
309/20,
41/21
и
56/21)
Закон за Владата на Република
Македонија

70/22 од
21.03.2022

21.03.2022

Целиот акт

21.03.2022

Со оваа програма се уредува
распределбата
на
средствата
утврдени во Буџетот на Република
Северна Македонија за 2022 година,
за намалување на диспаритетите,
односно разликите во степенот на
развиеност меѓу и во рамките на
планските региони и за зголемување
на регионалната конкурентност за
2022 година.

Објавен во
Сл. весник
бр.

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

Датум на стапување во
примена

Забелешка

Целиот
правилник

25.03.2022

Со овој правилник се пропишува
начинот
на
организирање
и
спроведување
на
регионалните
консултации – форуми за утврдување
на Предлог – листа на
проекти за развој на планските
региони.

24.03.2022

Целото
упатство

24.03.2022

29.03.2022

Целата одлука

29.03.2022

Р. бр.

Вид на акт

40

Правилник за начинот на организирање и
спроведување на регионални консултации
– форуми за утврдување на Предлог –
листа на проекти за развој на планските
региони
Закон
за
рамномерен регионален развој

74/22 од
24.03.2022

25.03.2022

41

Упатство за изменување и дополнување
на Упатството за начинот за вршење на
платниот промет со странство („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
141/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 41/19, 38/20
и
7/21)
Закон за Народна Банка на Република
Македонија

74/22 од
24.03.2022

42

Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за превентивни препораки,
времени мерки , наредни мерки, наменски
протоколи, планови и алгоритми за
постапување за заштита на здравјето на
населението од заразната болест COVID19 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,
4/21,100/21,106/21, 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 и 50/22)
Закон за заштита на населението од
заразни болести

78/22 од
29.03.2022

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

43

Програма за рамномерен регионален
развој за 2022 година со индикативно
планирани средства за 2023 година
Закон за извршување на Буџетот на
Република Северна Македонија за 2022
година

78/22 од
29.03.2022

30.03.2022

Целата
програма

30.03.2022

44

Правилник за формата и содржината на
даночната пријава на данокот на
додадена
вредност
Закон за данокот на додадена вредност

79/22 од
30.03.2022

31.03.2022

Целиот
правилник

45

Правилник за начинот на обезбедување
на финансиска помош за исплата на
разликата од придонесите на нетозголемената
минимална
плата
Закон за минимална плата

80/22 од
31.03.2022

01.04.2022

Целиот
правилник

Забелешка

31.03.2022

Со овој правилник се пропишува
формата и содржината на даночната
пријава на данокот на додадена
вредност.

01.04.2022

Со овој правилник се пропишува
начинот
на
обезбедување
на
финансиска помош за исплата на
разликата од придонесите на нетозголемената минимална плата од
Буџетот
на
Република
Северна
Македонија, согласно член 4-а од
Законот за минимална плата во
Република Северна Македонија.

