
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 Методологијата за

распределба на приходите на данокот на

додадена вредност по општини за 2022

година                                                            

Закон за финансирање на ЕЛС

149/21 од 

05.07.2021
13.07.2021 Целата уредба 1 јануари 2022 година.

Со оваа уредба се пропишува

методологија за распределба на

приходите од данокот на додадена

вредност по општини за 2022 година.

2

Колективен договор на Министерството за

внатрешни работи Закон за работни

односи

149/21 од 

05.07.2021
24.07.2021 Целиот акт 05.07.2021

Со овој колективен договор се

уредуваат правата и обврските на

работниците во Министерството за

внатрешни работи и работодавачот.

3

Закон за изменување и дополнување на

Законот за субвенциониран студентски

оброк („Службен весник на Република

Северна Македонија“ број 31/20)

150/21 од 

05.07.2021
05.07.2021 Целиот закон 05.07.2021

ПРЕГЛЕД

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

(Обработка на Службен весник од 01.07.2021 г. до 31.07.2021 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

4

Закон за изменување и дополнување на

Законот за градежните производи

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 104/15, 192/15, 53/16 и

120/18)

150/21 од 

05.07.2021
13.07.2021 Целиот закон 13.07.2021

5

Закон за изменување на Законот за

поштенските услуги („Службен весник на

Република Македонија“ број 158/10, 27/14,

42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18,

248/18 и 27/19 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ број

275/19)

150/21 од 

05.07.2021
13.07.2021 Целиот закон 13.07.2021

6

Закон за изменување и дополнување на

Законот за финансирање на единиците на

локалната самоуправа („Службен весник

на Република Македонија“ број 61/2004,

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

и 209/18 и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ број 244/19, 53/21 и

77/21)

150/21 од 

05.07.2021
13.07.2021 Целиот закон 13.07.2021

Со одредбите од овој закон се

пропишуваат прекршочни одредби и во

целиот текст на законот зборовите:

„Република Македонија“ се

заменуваат: со зборовите „Република

Северна Македонија“.



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 изменување и дополнување на

Законот за даноците на имот („Службен

весник на Република Македонија“ број

61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11,

84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16)

151/21 од 

06.07.2021
14.07.2021 Целиот закон 14.07.2021

Со одредбите од овој закон се

пропишуваат прекршочни одредби.

8

Закон за изменување и дополнување на

Законот за работни 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, 120/18 и

„Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 110/19 и 267/20)

151/21 од 

06.07.2021
14.07.2021 Целиот закон 14.07.2021

Со одредбите од овој закон се

пропишуваат одредби за

престанување на договорот за

вработување поради навршување на

64 години возраст.

9

Закон за изменување и дополнување на

Законот за квалитетот на амбиентниот

воздух („Службен весник на Република

Македонија“ број 67/2004, 92/2007, 35/10,

47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15)

151/21 од 

06.07.2021
14.07.2021 Целиот закон 14.07.2021

10

Закон за изменување и дополнување на

Законот за заштита на природата

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 67/2004, 14/2006,

84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13,

163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и

113/18)

151/21 од 

06.07.2021
14.07.2021 Целиот закон 14.07.2021

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се пропишуваат условите за

работен однос државен инспектор.

11

Закон за изменување и дополнување на

Законот за комуналните такси ("Службен

Весник на Република Македонија“ број

61/2004, 64/2005, 92/2007, 123/12, 154/15,

192/15 и 23/16)

151/21 од 

06.07.2021
14.07.2021 Целиот закон 14.07.2021

Со одредбите од овој закон се

пропишуваат прекршочни 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

12

Закон за изменување и дополнување на

Законот за даноците на имот („Службен

весник на Република Македонија“ број

61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11,

84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16 и

„Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 96/19)

151/21 од 

06.07.2021
14.07.2021

Одредбите од членот 2 со 

кои во членот 5 се додава 

нов став (7) и одредбите од 

членот

3 со кои се менува членот 6 

од овој закон ќе започнат да 

се применуваат од 1 јануари 

2022

година.

Со одредбите од овој закон меѓу

другото се дефинираат поимите

недвижен имот, едностанбени објекти,

повеќе станбени објекти, физичко лице

итн, како и се определуваат стапките

на данокот на имот.

13

Закон за изменување и дополнување на

Законот за административните такси

(“Службен весник на Република

Македонија” број 17/93, 20/96, 7/98,

13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004,

95/2005, 70/2006, 92/2007, 88/2008,

130/2008, 6/10, 145/10, 17/11, 84/12,

192/15 и 23/16)

151/21 од 

06.07.2021
14.07.2021 Целиот закон 14.07.2021

14

Закон за изменување и дополнување на

Законот за јавен долг („Службен весник на

Република Македонија” број 62/2005,

88/2008, 35/11 и 139/14 „Службен весник

на Република Северна Македонија“ број

98/19)

151/21 од 

06.07.2021
14.07.2021 Целиот закон 14.07.2021

Со одредбите од овој закон се

пропишуваат прекршочни одредби.

15

Закон за изменување и дополнување на

Законот за буџетите („Службен весник на

Република Македонија“ број 64/2005,

4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11,

171/12, 192/15 и 167/16)

151/21 од 

06.07.2021
14.07.2021 Целиот закон 14.07.2021

Со одредбите од овој закон се

пропишуваат прекршочни одредби и во

целиот текст на законот зборовите:

„Република Македонија“ се

заменуваат: со зборовите „Република

Северна Македонија“.

16

Закон за изменување и дополнување на

Законот за данокот на добивка („Службен

весник на Република Македонија“ број

112/14, 129/15, 23/16., Службен Весник на

Република Северна Македонија број

232/19, 275/19 и 290/20)

151/21 од 

06.07.2021
14.07.2021 Целиот закон 14.07.2021



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

17

Одлука за изменување и дополнување на

Одлуката за утврдување на коефициенти

за пресметување на платата на

функционерите кои ги именува Владата

на Република Северна Македонија

(„Службен весник на Република

Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006,

8/2006, 6/2006, 18/2007, 94/2007,

103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008,

137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009,

144/2009,

39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011,

75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012,

161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014,

99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015,

218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016,

126/2017, 102/2018, 108/2018, 209/2018,

234/2018 и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр.73/2019,

139/2019, 147/2019, 262/2019, 278/2019,

26/2020, 29/2020, 237/2020, 245/2020 и

101/2021) Закон за

плата и други надоместоци на плата на

избрани и именувани лица во

Република Македонија

152/21 од 

07.07.2021
29.06.2021 Целата одлука 29.06.2021

17

Одлука за изменување на Одлуката за

запирање на ислпата на средства за

редовно годишно финансирање на

Буџетот на Република Северна

Македонија на политички партии

Закон за финансирање на политичките

партии

152/21 од 

07.07.2021
07.07.2021 Целата одлука 07.07.2021



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

19

Одлука за изменување на Одлуката за

превентивни препораки, времени мерки,

наредени мерки, наменски протоколи,

планови и алгоритми за постапување за

заштита 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, 141/21 и 146/21)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

153/21 од 

07.07.2021
07.07.2021 Целата одлука 07.07.2021

20

Програма за изменување на Програмата

за изградба и реконструкција на спортски

објекти за 2021 година („Службен весник

на Република Северна Македонија“

бр.19/21)                                                                    

Закон за спортот

154/21 од 

08.07.2021
09.07.2021

Целата 

програма
09.07.2021

21

Правилник за формата и содржината на

прекршочниот платен налог

Закон за вработување и осигурување

во случај на невработеност

154/21 од 

08.07.2021
09.07.2021

Целиот 

правилник
09.07.2021

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на

прекршочниот платен налог.

22

Правилник за начинот на водење на

евиденција на изречените инспекциски

мерки опомени Закон за

вработување и осигурување во случај

на невработеност

154/21 од 

08.07.2021
09.07.2021

Целиот 

правилник
09.07.2021

Со овој правилник се пропишува

начинот на водење на евиденција за

изречените инспекциски мерки

опомени.

23

Правилник за формата и содржината на

прекршочниот платен налог

Закон за заштита од вознемирување на

работно место

154/21 од 

08.07.2021
09.07.2021

Целиот 

правилник
09.07.2021

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

24

Правилник за начинот на водење на

евиденција на изречените инспекциски

мерки опомени

Закон за заштита од вознемирување на

работно место

154/21 од 

08.07.2021
09.07.2021

Целиот 

правилник
09.07.2021

Со овој правилник се пропишува

начинот на водење на евиденција за

изречените инспекциски мерки

опомени.

25

Правилник за начинот на службено

оценување на активниот резервен

персонал и за офицерите, односно

подофицерите и војниците во резервниот

состав на Армијата на Република Северна

Македонија, начинот на водење на

евиденција потребна за службено

оценување и видовите на обрасците на

оценувачкиот лист

Закон за служба во Армијата на РСМ

156/21 од 

09.07.2021
17.07.2021

Целиот 

правилник
17.07.2021

Со овој правилник се пропишува

начинот на службено оценување на

активниот воен персонал, активниот

резервен персонал и за офицерите,

односно подофицерите и војниците во

резервниот состав на Армијата на

Република Северна Македонија,

начинот на водење на евиденција

потребна за службено оценување и

видовите на обрасците на

оценувачкиот лист.

26

Календар за организација и работа на

основните училишта во учебната

2021/2022 година

Закон за основно образование

159/21 од 

13.07.2021
14.07.2021

Целиот 

календар
01.09.2021

Со овој календар се утврдува

организирањето на учебната година во

основните училишта согласно

програмските целини во наставната

година: полугодие, други форми на

воспитно образовна дејност и ученички

одмор за учебната 2021/2022 година.

27

Правилник за изменување на

Правилникот за видот на студентските

стипендии и начинот на доделување на

студентските стипендии на студенти кои

студираат во Република Северна

Македонија („Службен весник на

Република Северна Македонија” бр.

258/20) Закон за студентски

стандард

160/21 од 

14.07.2021
15.07.2021

Целиот 

правилник
15.07.2021



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

28

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за обрасците на патните

исправи и визи на државјаните на

Република Македонија, за начинот на

фотографирање и земање на потпис за

патните исправи и за водење на

евиденција („Службен весник на

Република Македонија“ бр. 2/93, 54/93,

73/04, 40/07, 161/07, 73/10, 40/14, 119/15,

126/17, 99/18 и 37/19 и „Службен весник

на Република Северна Македонија” бр.

54/19) Закон за патните

исправи на државјаните на РСМ

160/21 од 

15.07.2021
16.07.2021

Целиот 

правилник
16.07.2021

29

Уредба за Методологијата за утврдување

на критериумите за распределба на блок

дотации од областа на културата во 2022

година Закон за финансирање

на ЕЛС 

162/21 од 

16.07.2021
17.07.2021 Целата уредба

1 јануари

2022 година.

Со оваа уредба се пропишува

методологијата за утврдување на

критериумите за распределба на блок

дотации од областа на културата, по

општините и Градот Скопје во 2022

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

30

Одлука за изменување на Одлуката за

превентивни препораки, времени мерки,

наредени мерки, наменски протоколи,

планови и алгоритми за постапување за

заштита 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, 141/21, 146/21 и

153/21)                                                                    

Закон за заштита на населението од

заразни болести

162/21 од 

16.07.2021
17.07.2021 Целата одлука 17.07.2021

31

Кодекс за изменување и дополнување на

Кодексот за етичко однесување на

членовите на Владата и носителите на

јавни функции именувани од страна на

Владата („Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр.232/20)

162/21 од 

16.07.2021
16.07.2021 Целиот акт 16.07.2021

Со одредбите од овој кодекс меѓу

другото се прпишува начинот на

назначување на член на Владата

одговорен за следење на

спроведување на Кодексот. 



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

32

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, 198/18 и „Службен весник

на Република Северна Македонија“ број

98/19, 124/19, 275/19 и 267/20)

163/21 од 

16.07.2021
16.07.2021

Одредбите од членот 2 со 

кои се додава нов член 30-б 

од овој закон ќе започнат да 

се

применуваат од 1 јули 2022 

година и ќе се применуваат 

до 30 јуни 2023 година.

33

Закон за изменување на Законот за

социјална заштита („Службен весник на

Република Северна Македoнија“ брoj

104/19, 146/19, 275/19, 302/20 и 311/20)

163/21 од 

16.07.2021
16.07.2021 Целиот закон 16.07.2021

34

Закон за дополнување на Законот за

научно - истражувачката дејност

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 46/2008, 103/2008, 24/11,

80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15,

30/16 и 53/16 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ број

257/20)

163/21 од 

16.07.2021
24.07.2021 Целиот закон 24.07.2021

35
Исправка на Колективниот договор на

Министерството за внатрешни работи

163/21 од 

16.07.2021
16.07.2021 Целиот акт 16.07.2021

36

Одлука за изменување на Одлуката за

запирање на ислпата на средства за

редовно годишно финансирање на

Буџетот на Република Северна

Македонија на политички партии

Закон за финансирање на политичките

партии

164/21 од 

19.07.2021
19.07.2021 Целата одлука 13.07.2021



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

37

Правилник за изменување на

Правилникот за формата и содржината на

изјавата за точност на внесените

податоци и за формата и содржината на

образецот на пријавата за стекнување со

право на субвенциониран студентски

оброк („Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр. 299/20)

Закон за субвенциониран студентски

оброк

164/21 од 

19.07.2021
20.07.2021

Целиот 

правилник
20.07.2021

38

Програма за изменување на Програмата

за остварување и развој на дејноста во

ученичкиот стандард за 2021 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија” бр. 3/21 и 69/21)

Закон за ученичкиот стандард

165/21 од 

21.07.2021
22.07.2021

Целата 

програма
22.07.2021

39

Одлука за распределба на средства од

Буџетот на Република Северна

Македонија за 2021 година наменети за

финансирање на програмските активности

на здруженија и фондации Закон 

за здруженија и фондации

166/21 од 

22.07.2021
23.07.2021 Целата одлука 23.07.2021

40

Програма за изменување 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, 92/21 и 121/21)

Закон за извршување на Буџетот на

РСМ за 2021 година

166/21 од 

22.07.2021
23.07.2021

Целата 

програма
23.07.2021



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

41

Правилник за изменување на

Правилникот за начинот и постапката за

финансирање, создравање и

усовршување на научно - истражувачките

кадри („Службен весник на Република

Македонија“ бр. 18/12, 64/13, 98/13, 70/14,

88/14, 74/15, 140/15 и 178/15)

Закон за научно - истражувачката

дејност

166/21 од 

22.07.2021
23.07.2021

Целиот 

правилник
23.07.2021

42

Програма за изменување и дополнување

на Програмата за остварување и развој на

дејноста во студентскиот стандард за

2021 година („Службен весник на

Република Северна Македонија” бр. 3/21

и 79/21) Закон за студентски

стандард

167/21 од 

23.07.2021
24.07.2021

Целата 

програма
24.07.2021

43

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за начинот на

спроведување на испитот за стекнување

со лиценца за инспектор („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр. 238/19)

Закон за инспекциски надзор

167/21 од 

23.07.2021
24.07.2021

Целиот 

правилник
24.07.2021

44

Правилник за изменување на

Правилникот за формата и содржината на

месечниот план за работа на секој

инспектор („Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр. 238/19)

Закон за инспекциски надзор

167/21 од 

23.07.2021
24.07.2021

Целиот 

правилник
24.07.2021

45

Правилник за изменување на

Правилникот за образецот на барањето

за доделување на стипендија за ученици

во спортска академија („Службен весник

на Република Македонија“ бр. 194/16)

Закон за спортска академија

168/21 од 

26.07.2021
27.07.2021

Целиот 

правилник
27.07.2021



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

46

Правилник за изменување на

Правилникот за образецот на барањето

за доделување на стипендија за ученици

во Математичко - информатичка

гимназија („Службен весник на Република

Македонија“ бр. 5/19) Закон 

за Математичко - информатичка

гимназија

168/21 од 

26.07.2021
27.07.2021

Целиот 

правилник
27.07.2021

47

Календар за организација на чебната

2021/2022 година во јавните средни

училишта                                                                    

Закон за средното образование

168/21 од 

26.07.2021
27.07.2021 Целиот акт

1 септември

2021 година.

Со овој календар се утврдува

организирањето на учебната година во

јавните средни училишта согласно

програмските целини во наставната

година: полугодие, други форми на

воспитно образовна дејност и ученички

одмор за учебната 2021/2022 година.

48

Закон за изменување и дополнување на

Законот за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2021

година „Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр.307/20) 

171/21 од 

28.07.2021
05.08.2021 Целиот закон 05.08.2021

49

Грански колективен договор за

изменување и дополнување на Гранскиот

колективен договор за органи на

државната управа, стручните служби на

Владата на Република Северна

Македонија, судовите, јавните

обвинителства, казнено-поправните и

воспитно-поправните установи, државното

правобранителство, општините, Градот

Скопје и општините на градот Скопје,

агенциите, фондовите и другите органи

основани од Собранието на Република

Северна Македонија („Службен весник на

РСМ“ бр.51/20)

172/21 од 

29.07.2021
21.07.2021 Целиот акт 29.07.2021


