ПРЕГЛЕД
на законски и подзаконски акти донесени во месец СЕПТЕМВРИ и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г.)

Р. бр.

Вид на акт

1

Уредба за методологијата за утврдување
на критериуми за распределба на блок
дотации за јавните установи за социјална
заштита - домови за стари лица
Закон за финансирање на единиците на
локална самоуправа

2

Одлука за начинот на користење и
одржување
на
службените
возила
Закон за Владата на Република
Македонија

Објавен во
Сл. весник
бр.

208/21 од
06.09.2021

214/21 од
15.09.2021

Датум на
стапување
во сила

14.09.2021

16.09.2021

Одредби кои
стапуваат во
примена

Целата уредба

Целата одлука

Датум на стапување во
примена

Забелешка

Со оваа уредба се пропишува
методологијата за утврдување на
критериуми за распределба на блок
Одредбите од оваа уредба
дотациите од Буџетот на Република
ќе отпочнат да се
Северна Македонија за 2022 година за
применувата од 1 јануари
јавните установи за социјална заштита
2022
- домови за стари лица, по општини
година.
кои ги исполниле условите за пристап
до блок дотациите за финансирање на
пренесените надлежности.

16.09.2021

Со оваа одлука се утврдуваат начинот
на користење и одржување на
службените возила
кои се во сопственост, односно се
користат во министерствата и другите
органи на државната управа.

Р. бр.

Вид на акт

Објавен во
Сл. весник
бр.

215/21 од
16.09.2021

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

Датум на стапување во
примена

Забелешка

24.09.2021

Со овој закон се уредуваат барањата
за заштита на животната средина и
здравјето на луѓето кои треба да ги
исполнува
пакувањето
при
производство, пуштање на пазар и
постапувањето
со
отпадот
од
пакување што ги опфаќа обврските на
економските оператори и другите
субјекти кои учествуваат во процесот
на производство и пуштање на пазар
на
пакувањето,
барањата
за
собирање,
повторна
употреба,
преработка, рециклирање
и отстранување, како и други услови за
постапување со отпадот од пакување,
известувањето
и
економските
инструменти за постигнување на
целите за собирање, преработка и
рециклирање на отпадот од пакување.

3

Закон за управување со пакување и отпад
од пакување

4

Закон за изменување и дополнување на
Законот за воведување на систем за
управување со квалитетот и заедничката
рамка за процена на работењето и
давањето услуги во државната служба
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ број 69/13 и 193/15)

215/21 од
16.09.2021

24.09.2021

Целиот закон

24.09.2021

Со одредбите од овој закон меѓу
другото се пропишува процедура за
надворешна проверка на примената на
заедничката рамка за процена, контакт
- точка и ресурсен центар за
воведување на заедничката рамка за
процена

5

Закон за изменување и дополнување на
Законот за трговски друштва а („Службен
весник на Република Македонија“ брoj
28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10,
8/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13,
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15,
6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ брoj 290/20)

215/21 од
16.09.2021

24.09.2021

Целиот закон

24.09.2021

Со одредбите од овој закон
пропишуваат
одредби
поедноставеното
друштво
ограничена одгoворност.

24.09.2021

Целиот закон

се
за
со

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

6

Закон за изменување на Законот за
метрологија
(„Службен
весник
на
Република Македонија“ број 55/2002,
84/2007, 120/2009, 136/11, 6/12, 164/13,
41/14, 192/15, 53/16 и 64/18)

215/21 од
16.09.2021

24.09.2021

Целиот закон

24.09.2021

7

Закон за изменување и дополнување на
Законот за занаетчиство („Службен
весник на Република Македонија“ брoj
215/15)(„Службен весник на Република
Македонија“ брoj 215/15)

215/21 од
16.09.2021

24.09.2021

Целиот закон

24.09.2021

Со одредбите од овој закон се
пропишуваат прекршочни одредби.

8

Закон за изменување и дополнување на
Законот за трговија а („Службен весник на
Република 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 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ број
77/21)

215/21 од
16.09.2021

24.09.2021

Целата
програма

24.09.2021

Со одредбите од овој закон се
пропишуваат прекршочни одредби.

9

Закон за изменување и дополнување на
Законот за едношалтерскиот систем и за
водење на Трговскиот регистар и
Регистар на други правни лица а
(„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, 53/16 и „Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија" број 98/19 и 122/21)

215/21 од
16.09.2021

24.09.2021

Целата
програма

24.09.2021

Со одредбите од овој закон се
пропишуваат прекршочни одредби.

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

Забелешка

Со одредбите од овој закон меѓу
другото се пропишува статусот на
вработените во Центарот кои вршат
административни работи, статусот на
вработените кои вршат работи од
работните
места
поврзани
со
функционирањето на единствениот
комуникациско-информативен систем
со единствен број на повик - јавување
во случај на ризици, опасности и други
несреќи на целата територија на
Републиката.

10

Закон за изменување и дополнување на
Законот
за
управување
со
кризи
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ брoj 29/2005, 36/11, 41/14,
104/15, 39/16 и 83/18)

215/21 од
16.09.2021

24.09.2021

Целиот закон

24.09.2021

11

Закон за изменување и дополнување на
Законот за заштита и спасување
(„Службен
весник
на
Република
Македонија”
број
36/2004,
49/2004,
86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15,
71/16, 106/16 и 83/18)

215/21 од
16.09.2021

24.09.2021

Целиот закон

24.09.2021

12

Закон за изменување и дополнување на
Законот за административни службеници
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15,
154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ број 275/19 и 14/20)

215/21 од
16.09.2021

13

Закон за дополнување на Законот за
облигационите односи („Службен весник
на Република Македонија“ број
18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009
и 161/2009)

215/21 од
16.09.2021

24.09.2021

16.09.2021

Целиот закон

Целата одлука

24.09.2021

Измените и дополнувањата на овој
закон
се
однесуваат
на
престанувањето на работниот однос
на административниот службеник по
сила на закон.

01.10.2021

Со одредбите од овој закон се
дополнуваат со одредба која се
однесува на каматата, со тоа што кога
износот на стасаната, а неисплатена
договорна камата ќе го достигне
износот на главнината, каматата
престанува. да тече.

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

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, 42/20 и 74/21)

215/21 од
16.09.2021

16.09.2021

Целиот закон

16.09.2021

15

Автентично толкување на членот 21 став
1 точка 4 од Законот за данокот на
добивка („Службен весник на РМ“
бр.112/14, 44/15, 129/15, 23/16, 190/16 и
248/18 и „Службен весник на РСМ“
бр.158/19, 232/19, 275/19, 290/20 и 151/21)

215/21 од
16.09.2021

16.09.2021

Целиот акт

16.09.2021

Забелешка

Одредбите на членот 135 ставови 1 и 2
треба да се толкуваат така што,
утврдените процентите, претставуваат
проценти за зголемување во вид на
додаток на плата, за видот, природата
и сложеноста на работите и задачите
што се извршуваат од припадниците
на судската полиција.

Р. бр.

16

17

Вид на акт

Автентично толкување на членот 135
ставови 1 и 2 од Законот за судска служба
(„Службен весник на РМ“ бр.43/14, 33/15,
98/15, 6/16, 198/18 и 248/18)

Закон за управување со отпадот

Објавен во
Сл. весник
бр.

215/21 од
16.09.2021

216/21 од
17.09.2021

Датум на
стапување
во сила

16.09.2021

25.09.2021

Одредби кои
стапуваат во
примена

Целиот акт

Целиот закон

Датум на стапување во
примена

16.09.2021

25.09.2021

Забелешка
Одредбата од членот 21 став (1) точка
4) треба да се толкува така што,
приход од авторски хонорар исплатен
од резидент не се однесува на приход
од користење на сродни права за чие
користење,
меѓу другите
се и
радиодифузните
организации
кои
набавуваат
странска програма врз основа на
договор за лиценца и истата одредба
има влијание дополнително и на
постапките кои се однесуваат на
задршка на данок за овој вид на
приход, кои до денот на влегувањето
во сила на овој закон се започнати по
членот 29-б
став 1 точка 4 од Законот за данокот
на добивка („Службен весник на
Република Македонија” број 80/93,
.....13/14) и не се
завршени, а се однесуваат за
радиодифузни
организации
кои
емитуваат телевизиска програма.

Со овој закон се уредуваат начелата и
целите за управување со отпад,
стратегиите, плановите и програмите
за управување со отпадот, правата и
обврските на равните и физичките
лица во врска со управувањето со
отпадот, начинот и условите под
коишто
може
да
се
врши
собирање,
транспортирање, повторна потреба,
третман, складирање,
преработка
и
отстранување
на
отпадот, увозот, извозот и транзитот
на отпадот,
воспоставување на информативниот
систем, како и финансирањето и
надзорот над
управувањето со отпадот.

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

Со овој закон се уредуваат барањата
за заштита на животната средина и
здравјето на луѓето преку спречување
или намалување на негативните
влијанија од оздавањето и
постапувањето со отпаден текстил,
гуми, масла и возила, што треба да се
исполнат при
производството на текстил, гуми,
масла и возила и собирање, повторна
употреба, третман,
преработка и отстранување на отпадот
кој се создава од нив во тек на нивниот
животен век, како и другите прашања
поврзани со постапувањето со отпаден
текстил, гуми, масла и возила од
страна на економските оператори и
другите субјекти кои учествуваат во
постапките
на
производство
и
постапувањето со истите.

18

Закон за управување со дополнителни
текови на отпад

216/21 од
17.09.2021

25.09.2021

Целиот закон

01.01.2023

19

Правилник
за
изменување
на
Правилникот за содржината и начинот на
подготовка на актите за внатрешна
организација
и
систематизација
на
работните места, како и содржината на
функционалната анализа на институциите
на јавниот сектор („Службен весник на
Република
Македонија“
бр.
11/15)
Закон за вработените во јавниот сектор

217/21 од
20.09.2021

21.09.2021

Целиот
правилник

20.09.2021

20

Правилник за предлагање, размена и
упатување на јавен обвинител во
институции, агенции, тела или канцеларии
на
Европската
унија
или
други
меѓународни организации, институции,
тела, мисии и проекти
Закон
за јзвното обвинителство

217/21 од
20.09.2021

28.09.2021

Целиот
правилник

28.09.2021

Со овој правилник се уредува начинот
на предлагање, размена и упатување
на јавен обвинител во институции,
агенции, тела или канцеларии на
Европската
Унија
или
други
меѓународни организации, институции,
тела, мисии и проекти.

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

Ќе започне со примена 30
дена по
одобрените средства за
стипендирање.

21

Правилник за начинот на доделување
стишенција
на
јавните
обвинители
Закон за јавно обвинителство

22

Правилник
за
дополнување
на
Правилникот за содржината и начинот на
остварувањето на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 18/2015, 64/2015, 96/2015,
125/2015,191/2015, 187/2016, 146/2018 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“
бр.
44/2019,
198/2019,
63/2020 и 202/2020)
Закон
за здравствено осигурување

217/21 од
20.09.2021

20.09.2021

Целиот
правилник

Ќе се применува се до
донесување на решение за
дополнителен упис во
матичната книга на родените
за секое лице поединечно,
согласно одредбите од
Законот за
матичната евиденција и од
Законот за неевидентирани
лица во матична книга на
родени.

23

Правилник
за
изменување
на
Правилникот за образецот на извештај со
спецификација
на
трошоците
за
приходите и расходите на трансакциската
сметка за изборна кампања и извештај за
примени донации на трансакциската
сметка за финансирање на изборна
кампања
а
(„Службен
весник
на
Република Северна Македонија“ бр.
80/20)а („Службен весник на Република
Северна
Македонија“
бр.
80/20)
Изборен законик

218/21 од
21.09.2021

22.09.2021

Целиот
правилник

22.09.2021

24

Правилник за изменување и дополнување
на
Правилникот
за
урбанистичко
планирање
(„Службен
весник
на
Република Северна
Македонија”
бр.225/20)
Закон за урбанистичко планирање

219/21 од
23.09.2021

24.09.2021

Целиот
правилник

24.09.2021

217/21 од
20.09.2021

28.09.2021

Целиот
правилник

Забелешка

Со овој правилник се уредува начинот
на доделување на стипендија на јавен
обвинител,
односно
школарина,
надомест за
стручно усовршување, надомест за
учество, сместување и патни трошоци
за стручно усовршување.

Објавен во
Сл. весник
бр.

Датум на
стапување
во сила

Одредби кои
стапуваат во
примена

Датум на стапување во
примена

Забелешка

Целиот
правилник

24.09.2021

Со овој правилник се пропишува
Методологијата за изработка на
планските документи за регионален
развој, односно на Стратегијата за
регионален развој на Република
Северна Македонија и Програмата за
развој на планскиот регион.

24.09.2021

Целата одлука

24.09.2021

30.09.2021

Целиот
правилник

30.09.2021

Р. бр.

Вид на акт

25

Правилник
за
Методологијата
за
изработка на планските документи за
регионален
развој
Закон за рамномерен регионален
развој

219/21 од
23.09.2021

24.09.2021

26

Одлука за изменување и дополнување 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
нивната 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 и
204/21)

220/21 од
24.09.2021

27

Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за поблиските услови и
начинот на остварување на правата за
заштита на децата, како и утврдување на
состојбата на приходите, имотот и
имотните права на домаќинството и
семејството за правата на детски додаток,
родителски додаток за дете и додаток за
образование
(„Службен
весник
на
Република Северна Македонија“ бр.
109/19,
116/19
и
234/20)
Закон за заштита на децата

222/21 од
29.09.2021

