
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 изменување и дополнување

на Правилникот за поблиските

квантитативни и квалитативни критериуми

за користење на средства од даночно

ослободување, начинот на бодување и

рангирање, како и формата и содржината

на барањето за користење на средства од

даночно ослободување и на Листите на

Национални спортски федерации, на

спортски клубови и на активни спортисти

кои се натпреваруваат во индивидуални

спортови и на други правни лица кои

имаат решение за вршење дејност спорт

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр.120/19)

Закон за спорт

248/19 од  

03.12.2019
03.12.2019

Целиот 

правилник
03.12.2019

ПРЕГЛЕД

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

(Обработка на Службен весник од 01.12.2019 г. до 31.12.2019 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

2

Колективен договор за социјална заштита

Закон за работни односи

249/19 од  

04.12.2019
04.12.2019

Целиот 

договор
04.12.2019

Со овој колективен договор поблиску

се уредуваат правата, обврските и

одговорностите на работниците и на

работодавачот во работен однос од

дејноста социјална заштита, обемот и

начинот на остварување на правата,

обврските и другите одредби од

интерес на работниците и

работодавачот, како и начинот и

постапката за решавање на

меѓусебните спорови. 

3

Правилник за видовите на градежни

активности кои се предмет на договорите

на јавни набавки Закон 

за јавни набавки

250/19 од  

05.12.2019
06.12.2019

Целиот 

правилник
06.12.2019

Со овој правилник се пропишуваат

видовите на градежни активности кои

се предмет на договорите на јавни

набавки.

4

Правилник за формата и содржината на

записникот за извршен инспекциски

надзор                                                                                     

Закон за инспекциски надзор

250/19 од  

05.12.2019
06.12.2019

Целиот 

правилник
30.11.2019

5

Правилник за формата и содржината на

решението по извршен инспекциски

надзор                                                                            

Закон за инспекциски надзор

250/19 од  

05.12.2019
06.12.2019

Целиот 

правилник
30.11.2019

6

Уредба за Методологијата за утврдување

на критериуми за распределба на блок

дотации за јавните установи за социјална

заштита - домови за стари лица за 2020

година                                                                    

Закон за финансирање на единиците на

локалната самоуправа

252/19 од  

11.12.2019
19.12.2019 Целата уредба 01.01.2020

Со оваа Уредба се пропишува

Методологијата за утврдување на

критериуми за распределба на блок

дотации за јавните установи за

социјална заштита - домови за стари

лица за 2020 година по општини кои ги

исполниле условите за пристап до

блок дотациите за финансирање на

пренесените надлежности.                   



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

Уредба за изменување на Уредбата за

поблиските критериуми за директни

плаќања, корисниците на средствата,

максималните износи и начинот на

директните плаќања за 2019 година

(„Службен весник на Република

Македонија“ бр.29/19 и Службен весник на 

Република Северна Македонија бр.106/19,

120/19, 181/19, 221/19 и 237/19)

Закон за земјоделство и рурален развој

254/19 од  

12.12.2019
13.12.2019 Целата уредба 13.12.2019

8

Програма за изменување и дополнување

на Програмата за финансиска поддршка

во земјоделството за 2019 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр.158/19, 181/19, 216/19,

221/19 и 237/19

Закон за земјоделство и рурален развој

254/19 од  

12.12.2019
13.12.2019

Целата 

програма
13.12.2019

9

Програма за изменување и дополнување

на Програмата за финансиска поддршка

на руралниот развој за 2019 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр.181/19 и 232/19)

Закон за земјоделство и рурален развој

254/19 од  

12.12.2019
13.12.2019

Целата 

програма
13.12.2019

10

Упатство за начинот на спроведување на

инспекцискиот надзор

Закон за инспекциски надзор
255/19 од  

13.12.2019
14.12.2019 Целото упатсво 14.12.2019

Со ова упатство се пропишува начинот

на спроведување на инспекцискиот

надзор.



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

11

Закон за данок на моторни возила

261/19 од  

18.12.2019
18.12.2019 Целиот закон 01.01.2020

Со овој закон се пропишува данокот на

моторни возила наменети за употреба

на територијата на Република Северна

Македонија, во однос на

настанувањето, пресметувањето и

плаќањето на данокот на моторни

возила, како и правата и обврските на

обврзниците за плаќање на данокот на

моторни возила и надлежностите на

царинскиот орган во врска со данокот

на моторни возила.

12

Закон за изменување и дополнување на

Законот за концесии и јавно приватно

партнерство („Службен весник на

Република Македонија“ бр.6/12, 144/14,

33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник

на Република Северна Македонија“

бр.153/19)

261/19 од  

18.12.2019
26.12.2019 Целиот закон 26.12.2019

13

Програма за изменување на Програмата

за финансиска поддршка во

земјоделството за 2019 година („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр.158/19, 181/19, 216/19,

221/19, 237/19 и 254/19)

Закон за земјоделство и рурален развој

262/19 од  

19.12.2019
20.12.2019

Целата 

програма
20.12.2019

14

Одлука за определување на подрачјата со

специфични развојни потреби во

Република Северна Македонија во

периодот од 2020 до 2024 година

Закон за рамномерен регионален

развој

263/19 од  

20.12.2019
21.12.2019 Целата одлука 21.12.2019

Со оваа одлука се определуваат

подрачјата со специфични развојни

потреби во Република Северна

Македонија во периодот од 2020 до

2024 година.    

15

Правилник за начинот на полагање на

правосудниот испит и за формата и

содржината на Уверението за положен

правосуден испит

Закон за правосудниот испит

263/19 од  

20.12.2019
21.12.2019

Целиот 

правилник
01.01.2020

Со овој правилник се уредува начинот

на полагање на правосудниот испит и

за формата и содржината на

Уверението за положен правосуден

испит.



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

16

Кодекс на однесување при спроведување

на јавните набавки Закон за

јавните набавки
263/19 од  

20.12.2019
21.12.2019 Целиот акт 21.12.2019

Со овој кодекс се пропишува начинот

на однесување и работење на лицата

кои вршат работи од областа на

јавните набавки, претседателот и

членовите на комисијата за јавна

набавка и нивните заменици.

17

Закон за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2020

година

265/19 од  

23.12.2019
23.12.2019 Целиот закон 01.01.2020

Според одредбите од овој закон се

извршува Буџетот на Република

Северна Македонија.

18

Програма за изменување на Програмата

за остварување и развој на дејноста во

ученичкиот стандард за 2019 година

(„Службен весник на Република

Македонија“ бр.5/19, „Службен весник на

Република Северна Македонија“

бр.237/19) Закон за

ученичкиот стандард                      

266/19 од  

23.12.2019
24.12.2019

Целата 

програма
24.12.2019

19

Програма за изменување на Програмата

за остварување и развој на дејноста во

студентскиот стандард за 2019 година

(„Службен весник на Република

Македонија“ бр.5/19, „Службен весник на

Република Северна Македонија“

бр.110/19 и 237/19)

Закон за студенскиот стандард

266/19 од  

23.12.2019
24.12.2019

Целата 

програма
24.12.2019

20

Програма за изменување на Програмата

за финансиска поддршка на руралниот

развој за 2019 година („Службен весник на 

Република Северна Македонија“

бр.181/19, 232/19 и 254/19)

Закон за земјоделство и рурален разво

266/19 од  

23.12.2019
24.12.2019

Целата 

програма
24.12.2019

21

Одлука за изменување на Одлуката за

запирање на исплата на средства за

редовно годишно финансирање на

Буџетот на Република Северна

Македонија на политички партии

Закон за финансирање на политичките

партии

266/19 од  

23.12.2019
/ Целата одлука /



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 поблиските услови за

доделување на средства, образецот за

бодовна скала, начинот на доделување на

средства на здруженија и други приватни

даватели на социјални услуги

Закон за социјална заштита

268/19 од  

24.12.2019
25.12.2019

Целиот 

правилник
25.12.2019

23

Правилник за поблиските критериуми за

избор на згрижувачко семејство, видот и

бројот на корисниците кои можат да се

сместат во едно згрижувачко семејство и

стандардите за давање на услугата

според видот на згрижувањето

Закон за социјална заштита

268/19 од  

24.12.2019
25.12.2019

Целиот 

правилник
25.12.2019

24

Правилник за начинот и обемот на

социјалните услуги, нормативите и

стандардите за давање на социјалните

услуги, помош и нега во домот

Закон за социјална заштита

268/19 од  

24.12.2019
25.12.2019

Целиот 

правилник
25.12.2019

25

Правилник за нормативите и стандардите

во однос на простор, средства и кадри и

потребната документација за давање на

социјална услуга сместување во установа

за третман и рехабилитација на лица со

попреченост, лица кои имаат проблем со

зависноти и други маргинализирани лица

Закон за социјална заштита

268/19 од  

24.12.2019
25.12.2019

Целиот 

правилник
25.12.2019

26

Колективен договор за изменување и

дополнување на Колективниот договор на

Министерството за внатрешни работи

(„Службен весник на РМ“ бр.69/15, 227/15,

177/16 и 197/16)

Закон за работни односи

269/19 од  

25.12.2019
24.12.2019

Целиот 

договор
25.12.2019



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

Уредба за изменување на Уредбата за

униформата и ознаките на униформата на

полицијата („Службен весник на РМ“

бр.169/16)                                            

Закон за полиција

270/19 од  

25.12.2019
26.12.2019 Целата уредба 26.12.2019

28

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за составот, квалитетот и

кројот и ознаките на униформата на

полицијата („Службен весник на

Република Македонија“ бр.171/16 и

237/18, „Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр.55/19, 111/19,

163/19 и 250/19)

Закон за полиција

270/19 од  

25.12.2019
26.12.2019

Целиот 

правилник
26.12.2019

29

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за начинот на

регистрирање на возилата на полицијата

во Министерството за внатрешни работи,

како и за формата и содржината на

регистраските таблички („Службен весник

на РМ“ бр.73/09 и 180/19)

Закон за возила

270/19 од  

25.12.2019
26.12.2019

Целиот 

правилник
26.12.2019

30

Правилник за изменување на

Правилникот за носење, времето на

траење и распределбата на униформата и 

ознаките на униформата на полицијата

(„Службен весник на РМ“ бр.73/09 и

180/19)                     Закон за полиција

270/19 од  

25.12.2019
26.12.2019

Целиот 

правилник
26.12.2019

31

Правилник за изменување на

Правилникот за начинот на користење на

електронскиот систем за јавни набавки

(„Службен весник на РСМ“ бр.64/19)

Закон за јавни набавки

271/19 од  

26.12.2019
27.12.2019

Целиот 

правилник
27.12.2019



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

Правилник за формата, содржината и

начинот на составување на Годишниот

даночен биланс за обврзниците кои вршат

самостојна дејност

Закон за данок на личен доход

271/19 од  

26.12.2019
27.12.2019

Целиот 

правилник
27.12.2019

Со овој правилник се пропишува

формата, содржината и начинот на

составување на Годишниот даночен

биланс за обврзниците кои вршат

самостојна дејност.

33

Правилник за просторните, материјално -

техничките и безбедносните услови, како

и условите во однос на кадарот за

правните лица кои вградуваат уреди на

погон на течен нафтен гас и/или на

комприран земјен гас во возилата

Закон за возила

271/19 од  

26.12.2019
27.12.2019

Целиот 

правилник
27.12.2019

34

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за идентификација и за

идентификација и оцена на техничката

состојба на возилата („Службен весник на

РМ“ бр.131/09, 16/10, 105/10, 132/12,

170/14 и 106/16)

Закон за возила

271/19 од  

26.12.2019
27.12.2019

Целиот 

правилник
27.12.2019

35

Правилник за формата и содржината

регистри, како и начинот на

воспоставување, користење и содржината

на информацискиот систем за

инспекциски надзор

Закон за инспекциски надзор

271/19 од  

26.12.2019
27.12.2019

Целиот 

правилник
27.12.2019

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината регистри, како

и начинот на воспоставување,

користење и содржината на

информацискиот систем за

инспекциски надзор.

36

Програма за изменување на Програмата

за изградба и реконструкција спортски

објекти за 2019 година („Службен весник

на РМ“ бр.30/19)

Закон за спорт

272/19 од  

26.12.2019
27.12.2019

Целата 

програма
27.12.2019

37

Програма за изменување на Програмата

за научно - истражувачка дејност за 2019

година („Службен весник на РМ“ бр.5/19)

Закон за извршување на Буџетот на

Република Македонија за 2019 година

272/19 од  

26.12.2019
27.12.2019

Целата 

програма
27.12.2019



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

Правилник за изменување на

Правилникот за формата и содржината на

обрасците на барањата за издавање на

меѓународна возачка дозвола и

одобрение за управување со туѓо моторно

возило, како и формата и содржината на

образецот на меѓународната возачка

дозвола и одобрението за управување со

туѓо моторно возило во странство

(„Службен весник на РСМ“ бр.214/19)

Закон за безбедност на сообраќајот на

патиштата 

274/19 од  

27.12.2019
28.12.2019

Целиот 

правилник
28.12.2019

39

Деловник за работа на Судскиот совет на

Република Северна Македонија

Закон за Судскиот совет на Република

Северна Македонија

274/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот акт 27.12.2019

Со овој деловник се пропишува

пропишува постапката и начинот на

Судскиот совет на Република Северна

Македонија.

40

Закон за изменување и дополнување на

Законот за здравствено осигурување

(„Службен весник на РМ“

бр.25/20000.....171/17)  

275/19 од  

27.12.2019
04.01.2020 Целиот закон 04.01.2020

41

Закон за изменување и дополнување на

Законот за акцизите („Службен весник на

РСМ“ бр.108/19, 143/19 и 225/19)
275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот закон 27.12.2019

42

Закон за изменување и дополнување на

Законот за јавните претпријатија

(„Службен весник на РМ“ бр.38/96....35/19)
275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот закон 27.12.2019

43

Закон за изменување и дополнување на

Законот за користење и располагање со

стварите во државна сопственост и со

стварите во општинска сопственост

(„Службен весник на РМ“ бр.78/15, 106/15,

135/15, 190/16 и Службен весник на РСМ“

бр.101/19)

275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот закон 27.12.2019

44

Закон за дополнување на Законот за

даночна постапка („Службен весник на

РМ“ бр.13/2006....35/18)

275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот закон 27.12.2019



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

45

Закон за изменување и дополнување на

Законот за внатрешни работи („Службен

весник на РМ“ бр.42/14.....21/18 и Службен 

весник на РСМ“ бр.1008/19)

275/19 од  

27.12.2019
04.01.2020 Целиот закон 04.01.2020

46

Закон за изменување и дополнување на

Законот за стручно образование и обука

(„Службен весник на РМ“

бр.71/2006....64/18)

275/19 од  

27.12.2019
04.01.2019 Целиот закон 04.01.2019

47

Закон за дополнување на Законот за

земјоделство и рурален развој („Службен

весник на РМ“ бр.27/19)

275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот закон 27.12.2019

48

Закон за изменување и дополнување на

Законот за превоз во патниот сообраќај

(„Службен весник на РМ“

бр.68/14.....163/18)

275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот закон 27.12.2019

49

Закон за изменување на Законот за

Централен регистар на население

(„Службен весник на РСМ“ бр.98/19)

275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот закон 27.12.2019

50

Закон за изменување на Законот за

административни службеници („Службен

весник на РМ“ бр.27/14.....11/18)
275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот закон 27.12.2019

51

Закон за изменување и дополнување на

Законот за електронски документи,

електронска идентификација и доверливи

услуги („Службен весник на РСМ“

бр.101/19)

275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот закон 27.12.2019

52

Закон за изменување и дополнување на

Законот за правда за децата („Службен

весник на РМ“ бр.143/13 и Службен

весник на РСМ“ бр.152/19)

275/19 од  

27.12.2019
04.01.2020 Целиот закон 04.01.2020

53

Закон за изменување на Законот за

поштенските услуги („Службен весник на

РМ“ бр.158/10....27/19)

275/19 од  

27.12.2019
04.01.2020 Целиот закон 04.01.2020

54

Закон за изменување и дополнување на

Законот за градежно земјиште („Службен

весник на РМ“ бр.15/15....190/16)
275/19 од  

27.12.2019
04.01.2020 Целиот закон 04.01.2020



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

55

Закон за класифицирани информации

275/19 од  

27.12.2019
04.01.2020 Целиот закон 04.01.2020

Со овој закон се уредуваат

класификацијата на информациите,

условите, критериумите, мерките и

активностите што се превземаат за

нивна заштита и безбедност, правата,

обврските и одговортностите на

создавачите и корисниците на

класифицирани информации,

национална и меѓународна размена и

други прашања.

56

Закон за изменување и дополнување на

Законот за данок на додадена вредност

(„Службен весник на РМ“

бр.44/99.......198/18 и „Службен весник на

РСМ“ бр.98/19 и 124/19)

275/19 од  

27.12.2019
04.01.2020

Одредбите од членот 3 и 

членот 12 ќе започнат да се 

применуваатод 01.01.2020 г.

57

Закон за изменување и дополнување на

Законот за данок на добивка („Службен

весник на РМ“ бр.112/14.......248/18 и

„Службен весник на РСМ“ бр.98/19 и

232/19)

275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019

Одредбите членот 2 ќе 

започнат да се применуваат 

од 01.01.2020 г.

58

Закон за изменување и дополнување на

Законот за социјална заштита („Службен

весник на РСМ“ бр.104/19 и 146/19)
275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот закон 27.12.2019

59
Закон за престанување на Законот за

трговија на зелени пазари

275/19 од  

27.12.2019
04.01.2020 Целиот закон 04.01.2020

60

Закон за изменување и дополнување на

Законот за пензиското и инвалидско

осигурување („Службен весник на РМ“

бр.98/12.......248/18 и „Службен весник на

РСМ“ бр.180/19)

275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот закон 27.12.2019



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

61

Автентично толкување на членот 161 став

1 од Законот за здравствената заштита

(„Службен весник на Република

Македонија“ бр.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, 37/16,20/19 и

Службен весник на Република Северна

Македонија бр.101/19, 153/19 и 180/19)

Устав на Република Северна

Македонија

275/19 од  

27.12.2019
27.12.2019 Целиот акт 27.12.2019

62

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за начинот на вршење на

полициските работи („Службен весник на

РМ“ бр.149/07...203/18)

Закон за полиција

275/19 од  

27.12.2019
04.01.2020

Целиот 

правилник
04.01.2020

63

Правилник за висината на трошоците за

извршување на стручните работи за

безбедност при работа

Закон за безбедност и здравје при

работа

275/19 од  

27.12.2019
28.12.2019

Целиот 

правилник
28.12.2019

64

Уредба за изменување на Уредбата за

класификација на површинските води

(„Службен весник на Република

Македонија“ бр.99/16 и 246/18)

Закон за водите  

276/19 од  

28.12.2019
29.12.2019 Целата уредба 29.12.2019

65

Одлука за утврдување на вредноста на

бодот за пресметување на платите за

државните службеници за 2020 година

Закон за административни службеници
276/19 од  

28.12.2019
28.12.2019 Целата одлука

со исплата на платата за 

јануари

Вредноста на бодот за пресметување

на платите на државните службеници

за 2020 година изнесува 81,6 денари.

67

Одлука за висината и начинот на

дополнително усогласување на пензиите

за 2020 година

Закон за пензиско и инвалидско

осигурување

276/19 од  

28.12.2019
28.12.2019 Целата одлука 01.01.2020

Со оваа одлука се врши дополнително

усогласување на пензиите остварени

заклучно со декември 2019 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

68

Уредба за номенклатурата за средствата

за амортизација и годишните

амортизациони стапки, како и начинот на

пресметување на амортизацијата,

односно отписот на вредноста на

материјалните и нематеријалните

средства Закон за

данок на добивка

277/19 од  

28.12.2019
28.12.2019 Целата уредба 28.12.2019

69

Програма за унапредување на животната

средина за 2020 година Закон 

за извршување на Буџетот на

Република Северна Македонија за 2020

година

277/19 од  

28.12.2019
29.12.2019

Целата 

програма
01.01.2020

70

Програма за изменување на Програмата

за изградба, одржување и опремување на

објекти за детска заштита за 2020 година

Закон за детска заштита

277/19 од  

28.12.2019
29.12.2019

Целата 

програма
01.01.2019

71

Програма за остварување и развој на

дејноста во ученичкиот стандард за 2020

година                                                               

Закон за ученичкиот стандард

277/19 од  

28.12.2019
29.12.2019

Целата 

програма
01.01.2020

72

Програма за остварување и развој на

дејноста во студентскиот стандард за

2020 година

Закон за студентскиот стандард

277/19 од  

28.12.2019
29.12.2019

Целата 

програма
01.01.2020


