
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

Закон за изменување и дополнување на

Законот за попис на населението,

домаќинствата и становите во Република

Северна Македонија („Службен весник на

Република Северна Македонија” број

19/21)(„Службен весник на Република

Северна Македонија” број 19/21)

73/21 од 

02.04.2021
02.04.2021 Целиот закон 02.04.2021

2

Закон за изменување и дополнување на

Изборниот законик („Службен весник на

Република Македонија“ број 40/2006,

136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008,

44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14,

30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16,

142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18,

208/18 и 27/19 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ број

98/19 и 42/20)

73/21 од 

02.04.2021
02.04.2021 Целиот закон 02.04.2021

ПРЕГЛЕД

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

(Обработка на Службен весник од 01.04.2021 г. до 30.04.2021 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 здрвјето 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 и 65/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

75/21 од 

05.04.2021
06.04.2021 Целата одлука 06.04.2021

4

Правилник за дополнување на

Правилникот за класификација на

расходите („Службен весник на Република

Македонија“ бр.76/09 и 153/09)

Закон за буџетите

75/21 од 

05.04.2021
05.04.2021

Целиот 

правилник
05.04.2021

5

Календар за дополнување на Календарот

за организација на учебната 2020/2021

година во јавните средни училишта

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 55/21)

Закон за средното образование

75/21 од 

05.04.2021
06.04.2021

Целиот 

календар
06.04.2021

6

Закон за изменување на Законот за аудио

и аудиовизуелни медиумски услуги

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14,

101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18,

248/18 и 27/19 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ број

42/20)

77/21 од 

06.04.2021
06.04.2021 Целиот закон 06.04.2021



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

7

Закон за дополнување на Законот за

трговија („Службен весник на епублика

Македонија“ број 16/2004, 128/2006,

63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009,

99/2009, 105/2009, 115/10, 158/10, 36/11,

53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16

и 120/18)

77/21 од 

06.04.2021
06.04.2021 Целиот закон 06.04.2021

Со одредбите од овој закон се уредува

начинот на вршење на трговија на

мало во услови на пандемија, се

пропишуваат и прекршочни одредби.

8

Закон за изменување и дополнување на

Законот за здравствена заштита

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 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“ број 101/19, 153/19, 180/19 и

275/19)

77/21 од 

06.04.2021
06.04.2021 Целиот закон 06.04.2021

Со одредбите од овој закон се

пропишува формирање на национална

комисија за имунизација, се регулира

вршењето на здравствена дејност од

страна на здравствените установи во

вонредни услови и

кризни состојби, правата и обврските

на здравствените работници,

здравствените соработници и други

вработени во здравствената установа

во вонредни услови и кризни состојби,

се пропишуваат и прекршочни

одредби.

9

Закон за изменување и дополнување на

Законот за здравствено осигурување

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 25/2000, 96/2000,

50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,

37/2006, 18/2007, 36/2007,

82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10,

156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13,

43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14,

20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15,

192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16,

142/16, 171/17 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ број

275/19)

77/21 од 

06.04.2021
06.04.2021 Целиот закон 06.04.2021

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се пропишува користењето на

лекови кои паѓаат на товар на Фондот

врз основа на електронски рецепт.



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

10

Закон за изменување и дополнување на

Законот за акцизите („Службен весник на

Република Северна Македонија” број

108/19, 143/19, 225/19 и 275/19)

77/21 од 

06.04.2021
06.04.2021 Целиот закон

Одредбите од членот 13 

ставови (1) и (2) од Законот 

за изменување и 

дополнување на

Законот за акцизите 

(„Службен весник на 

Република Северна 

Македонија” брoj 275/19)

нема да се применуваат до 1 

јануари 2022 година.

Одредбите од членот 13 став 

(3) од Законот за 

изменување и дополнување 

на Законот за

акцизите („Службен весник 

на Република Северна 

Македонија” брoj 275/19) 

нема да се

применуваат до 1 јануари 

2022 година.

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се регулира банкарска

гаранција и рок на важност на истата,

враќање или ослободување на

банкарска гаранција, користење на

готовински депозит.

11

Закон за изменување на Законот за

задолжница („Службен весник на

Република Македонија“ број 59/12, 12/14,

201/14 и 145/15)

77/21 од 

06.04.2021
14.06.2021 Целиот закон 14.06.2021

12

Закон за дополнување на Законот за

финансирање на единиците на локална

самоуправа („Службен весник на

Република Македонија“ број 61/2004,

96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15,

209/18 и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ број 244/19)

77/21 од 

06.04.2021
06.04.2021 Целиот закон 06.04.2021

Одредбите од членот 22-а од овој

закон ќе се применуваат во периодот

од 1 јануари 2021 година до 31

декември 2021 година.

13

Правилник за начинот на водењето на

постапката за утврдување на материјална

одговорност на припадникот на

затворската полиција како и формата и

содржината на Решението за надомест на

штета Закон за извршување

на санкциите

78/21 од 

07.04.2021
08.04.2021

Целиот 

правилник
08.04.2021

Со овој правилник се пропишува

начинот на водењето на постапката за

утврдување на материјална

одговорност на припадникот на

затворската полиција, како и формата

и

содржината на решението за

надоместок на штета.



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

14

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за формата, содржината

и начинот на издравање на службена

легитимација, униформата и ознаките на

затворската полиција („Службен весник на

РСМ“ бр.11/20)

Закон за извршување на санкциите

78/21 од 

07.04.2021
08.04.2021

Целиот 

правилник
08.04.2021

15

Програма за изменување и дополнување

на Програмата за финансиска поддршка

на руралниот развој за 2021 година

(„Службен весник на Република Северна

акедонија“ бр. 12/21, 31/21 и 53/21)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

79/21 од 

08.04.2021
09.04.2021

Целата 

програма
09.04.2021

16

Програма за изменување на Програмата

за остварување и развој на дејноста на

студентскиот стандард за 2021 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр.3/21)

Закон за студентскиот стандард

79/21 од 

08.04.2021
09.04.2021

Целата 

програма
09.04.2021

17

Програма за изменување и дополнување

на Програмата за изградба и

реконструкција на средни училишта за

2021 година („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр. 12/21

и 68/21) Закон за

извршување на Буџетот на Република

Северна Македонија за 2021 година

79/21 од 

08.04.2021
08.04.2021

Целата 

програма
08.04.2021



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

18

Програма за за изменување и

дополнување на Програмата за изградба

и реконструкција на основни училишта за

2021 година („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр. 14/21

и 68/21) Закон за

извршување на Буџетот на Република

Северна Македонија за 2021 година

79/21 од 

08.04.2021
08.04.2021

Целата 

програма
08.04.2021

19

Правилник за формата и содржината на

образецот на извештаите за

финансиските активности за состојбата и

изворите на средствата Закон за

финансиските друштва

79/21 од 

08.04.2021
08.04.2021

Целиот 

правилник
08.04.2021

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на образецот

на извештаите за финансиските

активности и за состојбата и изворите

на средствата.

20

Правилник за критериумите за

склучување на договори и начинот на

плаќање на здравствените услуги на

приватните здравствени установи кои

вршат болничка здравствена заштита

Закон за здравствено осигурување

80/21 од 

09.04.2021
09.04.2021

Целиот 

правилник
09.04.2021

Со овој правилник се утврдуваат

критериумите за склучување договори

и начинот на плаќање на

здравствените услуги кои ги пружаат

приватните здравствени установи на

осигурените лица во болничка

здравствена заштита во мрежата на

здравствени установи,

на товар на средствата на Фондот

опфатени со задолжително

здравствено осигурување

21

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за составот, квалитетот и

кројот 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,

242/20 и 11/21)              Закон за полиција

82/21 од 

13.04.2021
14.04.2021

Целиот 

правилник
14.04.2021



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

22

Правилник за начинот, обемот,

нормативите и стандардите за давање на

услугите на советување и за простор,

средства, кадри и потребна

документација за советувалиште

Закон за социјална заштита

84/21 од 

16.04.2021
17.04.2021

Целиот 

правилник
17.04.2021

Со овој правилник се пропишува

начинот, обемот, нормативите и

стандардите за давање на услугите на

советување и за простор, средства,

кадри определени според степен

на квалификации и профили според

видот на услугата и бројот на

корисници и потребната документација

за советувалиште.

23

Закон за изменување на Законот за данок

на личен доход („Службен весник на

Република Северна Македонија” број

290/20)

85/21 од 

19.04.2021
19.04.2021 Целиот закон 19.04.2021

24

Закон за финансиска поддршка на

работодавачите погодени оф здравствено

- економската криза предизвикана од

вирусот COVID - 19, заради исплата на

платите за месеците февруари и март

2021 година

85/21 од 

19.04.2021
19.04.2021 Целиот закон 19.04.2021

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 февруари и

март 2021 година.

25

Закон за финансиска поддршка на

физичките лица кои вршат самостојна

дејност погодени од здравствено -

економската криза предизвикана од

вирусот COVID - 19, за месеците

февруари и март 2021 година

85/21 од 

19.04.2021
19.04.2021 Целиот закон 19.04.2021

Со овој закон, се уредуваат условите и

постапката за добивање на

финансиска поддршка на физичките

лица кои вршат самостојна дејност

погодени од здравствено- економската

криза предизвикана од вирусот COVID-

19, за февруари и март 2021 година.

26

Закон за изменување и дополнување на

Законот за јавните набавки („Службен

весник на Република Македонија“ број

24/19)

87/21 од 

20.04.2021
20.04.2021 Целиот закон 20.04.2021



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

Одлука за изменување и дополнување на

Одлуката за превентивни препораки,

времени мерки, наредени мерки,

наменски протоколи, планови и алгоритми

за постапување за заштита на здрвјето 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“ р.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 и 75/21)

Закон за здравствена заштита

87/21 од 

20.04.2021
20.04.2021 Целата одлука 20.04.2021

28

Правилник за формата и содржината на

барањето за финансиска поддршка за

исплата на финансиски средства на

физички лица кои вршат самостојна

дејност                                                                     

Закон за финансиска поддршка на

физички лица кои вршат самостојна

дејност погодени од здравствено -

економската криза предизвикана од

вирусот COVID - 19 за месеците

февруари и март 2021 година

87/21 од 

20.04.2021
20.04.2021

Целиот 

правилник
20.04.2021

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.

29

Правилник за формата и содржината на

барањето за финансиска поддршка за

исплата на плати на работниците

Закон за финансиска поддршка на

работодавачите погодени од

здравствено - економската криза

предизвикана од вирусот COVID - 19

заради исплата на плати за месеците

февруари и март 2021 година

87/21 од 

20.04.2021
20.04.2021

Целиот 

правилник
20.04.2021

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на барањето за

финансиска

поддршка за исплата на плати на

работниците.



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

Програма за капитални субвенции за

развој на Плански региони во областа на

земјоделството и руралниот развој за

2021 година

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година

90/21 од 

23.04.2021
24.04.2021

Целата 

програма
24.04.2021

Со оваа програма ќе се реализираат

активности за поддршка на плански

региони со

цел имплементација на проекти за

подобрување на пристапот до

обработливи површини во подрачја на

интензивна земјоделска дејност.

31

Правилник за изменување на

Правилникот за формата и содржината на

барањето за ослободување од плаќање

на месечните аконтации на данокот на

личен доход остварен од вршење на

самостојна дејност („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.

292/20)                                                               

Закон за изменување и дополнување

на Законот за данок на личен доход

90/21 од 

23.04.2021
23.04.2021

Целиот 

правилник
23.04.2021

32

Правилник за начинот, обемот,

нормативите и стандардите за давање на

социјалната услуга за привремен престој

и за простор, средства, кадри и

потребната документација за центар за

привремен престој

Закон за социјална заштита

91/21 од 

26.04.2021
27.04.2021

Целиот 

правилник
27.04.2021

Со овој правилник се пропишува

начинот, обемот, нормативите и

стандардите за давање на социјалнaта

услугa за привремен престој и за

простор, средства и кадри определени

според степен на квалификации и

профили според видот на услугата и

бројот на корисници и потребната

документација за центар за привремен

престој.

33

Правилник за формата и содржината на

прекршочниот платен налог

Закон за градежно земјиште

91/21 од 

26.04.2021
27.04.2021

Целиот 

правилник
27.04.2021

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

34

Закон за дополнување на Законот за

финансиска поддршка на граѓани со низок

доход, корисници на пензија, корисници

на право на социјална сигурност на стари

лица, млади лица, самохрани родители,

деца без родители и родителска грижа,

уметници и други лица кои вршат дејност

во културата, филмски работници и

естрадни уметници („Службен весник на

Република Северна Македонија“ број

290/20)

92/21 од 

26.04.2021
26.04.2021 Целиот закон 26.04.2021

35

Закон за изменување и дополнување на

Законот за електронски комуникации

(„Службен весник на Република

Македонија” број 39/14, 188/14, 44/15,

193/15, 11/18 и 21/18 и „Службен весник

на Република Северна Македонија“ број

98/19 и 153/19)

92/21 од 

26.04.2021
04.04.2021 Целиот закон 04.04.2021

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се пропишува проценката на

профилот на ризик кај добавувачите и

производителите мрежи кај

операторите, обврските на

операторите, безбедното управување,

работа и мониторирање на

електронските комуникациски мрежи

кај операторите и обезбедувањето на

различни добавувачи и производители

на мрежна опрема.

36

Програма за изменување на Програмата

за финансиска поддршка во

земјоделството за 2021 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр. 12/21 и 31/21)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија

92/21 од 

26.04.2021
27.04.2021

Целата 

програма
27.04.2021

37

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 и

79/21) Закон 

за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија

92/21 од 

26.04.2021
27.04.2021

Целата 

програма
27.04.2021



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

Одлука за изменување и дополнување на

Одлуката за превентивни препораки,

времени мерки, наредени мерки,

наменски протоколи, планови и алгоритми

за постапување за заштита на здрвјето 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 и 87/21)

Закон за здравствена заштита

94/21 од 

27.04.2021
28.04.2021 Целата одлука 28.04.2021

39

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 и 24/20)

Закон за земјоделство и рурален развој

96/21 од 

28.04.2021
29.04.2021

Целиот 

правилник
29.04.2021

40

Правилник за изменување на

Правилникот за образецот на пријавата за

учество на јавен оглас за избор и

акредитација а програми за обуки и

понудувачи на услуги за професионално

усовршување на воспитно - образовниот

кадар во основните и средните училишта

во Република Северна Македонија

(„Службен весник на Република

Македонија“ бр. 144/16)

Закон за Бирото за развој на

образованието

96/21 од 

28.04.2021
29.04.2021

Целиот 

правилник
29.04.2021


