
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

Одлука за дополнување на одлуката за

мерки за спречување на внесување и

ширење на коронавирус COVID - 19

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20,

70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20,

119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20,

136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20,

156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20 и

170/20)                                                                    

Закон за заштита на населението од

заразни болести

175/20 од  

01.07.2020
02.07.2020 Целата одлука 02.07.2020

2

Правилник за формата и содржината на

записникот и на прекршочниот платен

налог                                                             

Закон за управување и електронски

услуги

175/20 од  

01.07.2020
02.07.2020

Целиот 

правилник
02.07.2020

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на записникот

за извршен надзор и на прекршочниот

платен налог.

ПРЕГЛЕД

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

(Обработка на Службен весник од 01.07.2020 г. до 31.07.2020 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

Правилник за стандардите за

интероперабилност на македонската

информациска магистрала и стандардите

и правилата за безбедност на

информациските системи кои што се

користат од органите за комуникација по

електронски пат

175/20 од  

01.07.2020
02.07.2020

Целиот 

правилник
02.07.2020

Со овој правилник се пропишуваат

стандардите за интероперабилност на

македонската информациска

магистрала и стандардите и правилата

за безбедност на информациските

системи за обработка на податоци во

електронска форма и стандардите и

правилата за безбедност на

информациските системи кои што се

користат од органите за комуникација

по електронски пат.

4

Решение на Уставниот суд на Република

Северна Македонија у.бр.154/2020 од

12.06.2020 година 

175/20 од  

01.07.2020
01.07.2020 Целиот акт 01.07.2020

СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување

на уставноста на Уредбата со законска

сила за исплата на паричен надомест

за лица ангажирани со договор на

дело во органите нам државната

власт, регулаторните тела, агенции,

државни комисии, правните лица во

целосна сопственост на државата,

единиците на локалната самоуправа и

Градот Скопје и правните лица

основани од единиците на локалната

самоуправа и Градот Скопје за време

на вонредна состојба („Службен

весник на Република Северна

Македонија“ бр.102/2020).

СЕ ЗАПИРА ИЗВРШУВАЊЕТО на

уредбата со законска сила, наведена

во точката 1 од Решението, како и сите

дејствија донесени, односно

преземени врз основа на истaта.

5

Правилник за формата и содржината на

прекршочниот платен налог

Закон за слободен пристап до

информации од јавен карактер 

177/20 од  

03.07.2020
04.07.2020

Целиот 

правилник
04.07.2020

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

6

Решение на Уставниот суд на Република

Северна Македонија, У.бр.85/2020 од 15

мај 2020 година

178/20 од  

06.07.2020
06.07.2020 Целиот акт 06.07.2020

СЕ ОТФРЛА иницијативата за

поведување на постапка за оценување

на уставноста на Уредбата со законска

сила за примена на Законот за

буџетите за време на вонредна

состојба („Службен весник на

Република Северна Македонија“

бр.79/2020 од 26.03.2020 година).

7

Одлука за изменување и дополнување на

Одлуката за мерки за спречување и

ширење на Коронавирус COVID - 19

(„Службен весник на Република еверна

Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20,

70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20,

119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20,

136/20,140/20, 147/20, 153/20, 154/20,

156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20,

170/20 и 175/20) Закон 

за заштита на населението од заразни

болести

180/20 од  

07.07.2020
07.07.2020 Целата одлука 07.07.2020

8

Одлука за дополнување на Одлуката за

мерки за спречување и ширење на

Коронавирус COVID - 19 („Службен весник

на Република Северна Македонија“

бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20,

92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20,

123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20,

140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20,

157/20, 163/20, 166/20, 169/20, 170/20,

175/20 и 180/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

181/20 од  

08.07.2020
09.07.2020 Целата одлука 09.07.2020

9

Правилник за формата и содржината на

прекршочниот платен налог

Закон за класифицирани информации

181/20 од  

08.07.2020
09.07.2020

Целиот 

правилник
09.07.2020

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

10

Решение на Уставен суд на Република

Северна Македонија, У.бр.126/2020 од

24.06.2020

184/20 од  

13.07.2020
13.07.2020 Целиот акт 13.07.2020

СЕ ЗАПИРА постапката за оценување

на уставноста и законитоста на

Уредбата со законска сила за примена

на Законот за аудио и аудиовизуелни

медиумски услуги за време на

вонредна состојба, донесена од

Владата на Република Северна

Македонија, број 44- 2832/1 од 3 април

2020 година, („Службен весник на

Република Северна Македонија“ број

90/2020).

СЕ СТАВА вон сила Решението со кое

се запира извршувањето на

поединечните акти или дејствија што

се преземени врз основа на актите

означени во точката 1 од ова решение.

11

Одлука за изменување и дополнување на

Одлуката за мерки за спречување и

ширење на Коронавирус COVID - 19

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20,

70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20,

119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20,

136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20,

156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20,

170/20, 175/20, 180/20

и 181/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

185/20 од  

14.07.2020
14.07.2020 Целата одлука 14.07.2020

12

Правилник за изменување на

Правилникот за начинот на полагање на

правосудниот испит и за формата и

содржината на уверението за положен

правосуден испит („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.

263/19)                                                                        

Закон за правосудниот систем

186/20 од  

16.07.2020
17.07.2020

Целиот 

правилник
17.07.2020



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

13

Деловник за измена и дополнување на

Деловникот за работа на Судскиот совет

на Република Северна Македонија

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 274/19)

Закон за Судскиот совет на Република

Северна Македонија

186/20 од  

16.07.2020
17.07.2020 Целиот акт 17.07.2020

14

Правилник за начинот на формирање на

комисијата, проценувањето на

пристигнатите апликации и

документацијата на стручните

соработници за стекнување на звањето

стручен соработник - ментор и стручен

соработник - советник, бодирањето на

кандидатите, ранг листата, како и начинот

на работењето на комисијата

Законот за наставниците и стручните

соработници во основните и средните

училишта

187/20 од  

17.07.2020
25.07.2020

Целиот 

правилник

Одредбите од овој 

правилник ќе отпочнат да се 

применуваат од 1 јуни 2021

година.

Со овој правилник се пропишува

начинот на формирање на комисијата,

проценувањето на пристигнатите

апликации и документација на

стручните соработници за стекнување

на звањето стручен соработник-ментор

и стручен соработник-советник,

бодирањето на кандидатите, ранг

листата, како и начинот на работењето

на комисијата.

15

Правилник за начинот на формиррање на

комисиите и нивниот број, проценувањето

на пристигнатите апликации и

документацијата на наставниците за

стекнување на звањето наставник-ментор

и наставник - советник, бодирањето на

кандидатите, ранг листата, како и начинот

на работењето на комисиите Законот за

наставниците и стручните соработници

во основните и средните училишта

187/20 од  

17.07.2020
25.07.2020

Целиот 

правилник

Одредбите од овој 

правилник ќе отпочнат да се 

применуваат од 1 јуни 2021

година.

Со овој правилник се пропишува

начинот на формирање на комисиите и

нивниот број, проценувањето на

пристигнатите апликации и

документација на наставниците за

стекнување на звањето наставник-

ментор и наставник-советник,

бодирањето на кандидатите, ранг

листата, како и начинот на работењето

на комисиите.

16

Правилник за содржината и формата на

жигот на Дирекцијата за безбедност на

класифицирани информации и начинот на

запечатување Закон 

за класифицирани информации

187/20 од  

17.07.2020
18.07.2020

Целиот 

правилник
18.07.2020

Со овој правилник се пропишува

содржината и формата на жигот на

Дирекцијата за безбедност на

класифицирани информации, како и

начинот на запечатување на објекти

или простории од страна на

инспекторите за безбедност на

класифицирани информации.



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

Правилник за дополнување на

Правилникот за формата и содржината на

барањето, потребната документација и

образецот на решението за изведување

на градбите односно поставување на

опремата за кои не е потребно одобрение

за градење (“Службен весник на

Република Македонија“ бр.55/18)

Закон за градење

188/20 од  

20.07.2020
21.07.2020

Целиот 

правилник
21.07.2020

18

Решение на Уставен суд на Република

Северна Македонија, У.бр.201/2020 од

24.06.2020

188/20 од  

20.07.2020
20.07.2020 Целиот акт 20.07.2020

СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување

на уставноста и законитоста на членот

3 од Уредбата со законска сила за

изменување и дополнување на

Уредбата со законска сила за примена

на Законот за високото образование за

време на вонредна состојба, донесена

од Владата на Република Северна

Македонија, број 44-5004/1 од 5 јуни

2020 година

(„Службен весник на Република

Северна Македонија“ број 149/2020).

СЕ ЗАПИРА ИЗВРШУВАЊЕТО на

поединечните акти и дејствија што се

преземени врз основа на членот 3 од

актот, означен во точката 1 од ова

решение.



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

Правилник за критериумите за

склучување на договори и за начинот на

плаќање на здравствените услуги на

природни лекувалишта кои вршат

специјализарана медицинска

рехабилитација како продолжено

болничко лекување и специјалистичко

консултативна здравствена заштита

Закон за здравствено осигурување

188/20 од  

20.07.2020
20.07.2020

Целиот 

правилник
20.07.2020

Со овој правилник се утврдуваат

критериумите за склучување договори

и за начинот на плаќање на

здравствените услуги кои ги пружаат

природните лекувалишта кои вршат

специјализирана медицинска

рехабилитација како продолжено

болничко лекување и

специјалистичко консултативна

здравствена заштита на осигурените

лица, на товар на средствата на

Фондот, од задолжително здравствено

осигурување во мрежата на

здравствени установи.

20

Одлуката за утврдување на референтни

цени за пакети на завршени здравствени

услуги од болничката здравствена

заштита од областа на кардиологија и

кардиохирургија („Службен весник на

Република Македонија“ број 47/2014,

107/2016, 203/2018 и 25/2019)

Закон за здравствено осигурување                                

188/20 од  

20.07.2020
21.07.2020 Целата одлука 21.07.2020

21

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за начинот на плаќањето

на здравствените услуги во примарна

здравствена заштита („Службен весник на

Република Македонија“ бр 42/2012,

176/2013, 47/2014, 7/2016, 122/2016,

14/2018, 129/2018 и 160/2018)

Закон за здравствено осигурување

188/20 од  

20.07.2020
20.07.2020

Целиот 

правилник
20.07.2020



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

22

Правилник за дополнување на

Правилникот за начинот на плаќањето на

здравствените услуги во примарната

стоматолошка здравствена заштита

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 80/2004, 24/2005,

137/2006, 62/2011, 42/2012,7/2016 и

14/2018 и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ број 234/2019)

Закон за здравствено осигурување

188/20 од  

20.07.2020
20.07.2020

Целиот 

правилник
20.07.2020

23

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за критериумите за

склучување договори и за начинот на

плаќање на здравствените услуги на

здравствените услуги на здравствените

установи кои вршат специјалистичко -

консултативна стоматолошка здравствена

заштита („Службен весник

на Република

Македонија“ број 52/2007 и 104/2012)

Закон за здравствено осигурување

188/20 од  

20.07.2020
20.07.2020

Целиот 

правилник
20.07.2020

24

Одлука на Уставен суд на Република

Северна Македонија У.бр. 34/2020

на Уставниот суд на Република 8 јули

2020 година

189/20 од  

21.07.2020
20.07.2020 Целиот акт 20.07.2020

25

Одлука на Уставен суд на Република

Северна Македонија У.бр. 34/2020

од 8 јули 2020 година

189/20 од  

21.07.2020
21.07.2020 Целиот акт 21.07.2020

26
Одлука на Уставен суд У.бр. 56/2020

од 3 јуни 2020 година

189/20 од  

21.07.2020
21.07.2020 Целиот акт 21.07.2020

СЕ ПОНИШТУВА членот 3 од

Уредбата со законска сила за роковите

во судските постапки за време на

вонредната состојба и постапувањето

на судовите и јавните обвинителства

(„Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр.84/2020,

89/2020).



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

27

Одлука на Уставен суд на Република

Северна Македонија У.бр. 142/2019 од 8

јули 2020 година

189/20 од  

21.07.2020
21.07.2020 Целиот акт 21.07.2020

СЕ УКИНУВА член 66 став 2 алинеја 6

од Статутот на Адвокатската комора

на Република Северна Македонија

(„Службен весник на Република

Македонија“ бр.169/2011, 68/2012,

76/2013, 113/2016 и 95/2019).

28

Одлука на Уставен суд на Република

Северна Македонија У.бр.217/2020

од 1 јули 2020 година

189/20 од  

21.07.2020
21.07.2020 Целиот акт 21.07.2020

СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување

на уставноста и законитоста на:

- Уредбата со законска сила за измена

и дополнување на Уредбата за

примена на Законот за аудио и

аудиовизуелни медиумски услуги за

време на вонредна состојба, донесена

од Владата на Република Северна

Македонија, број 44-3992/1 од 12 мај

2020 година, („Службен весник на

Република Северна Македонија” број

123/2020), и

- Уредбата со законска сила за

изменување и дополнување на

Уредбата за примена на Законот за

аудио и аудиовизуелни медиумски

услуги за време на вонредна состојба,

донесена од Владата на Република

Северна Македонија, број 44-6309/1 од

22 јуни 2020 година, („Службен весник

на Република Северна Македонија”

број 169/2020).

2. СЕ ЗАПИРА извршувањето на

поединечните акти и дејствија што се

преземени врз основа на актите

означени во точката 1 од ова решение.



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

29

Одлука за дополнување на Одлуката за

мерки за спречување на внесување и

ширење на корона вирусот COVID - 19

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20,

70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20,

119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20,

136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20,

156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20,

170/20, 175/20, 180/20, 181/20 и 185/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

190/20 од  

22.07.2020
22.07.2020 Целата одлука 22.07.2020

30

Решение на Уставен суд на Република

Северна Македонија У. бр. 209/2020 од 8

јули 2020 година

191/20 од  

23.07.2020
23.07.2020 Целиот акт 23.07.2020

СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценка на

уставноста на Уредбата со законска

сила за дополнување на Уредбата со

законска сила за примена на Законот

за градежно земјиште за време на

вонредна состојба, бр.44-5217/1 од 9

јуни 2020 година („Службен весник на

Република Северна Македонија“

бр.154/2020)                                           

СЕ ЗАПИРА извршувањето на

поединечните акти или дејствија

донесени, односно преземени врз

основа на Уредбата со законска сила

означена во точката 1 од ова решение.

НЕ СЕ ПОВЕДУВА ПОСТАПКА за

оценка на уставноста на Уредбата со

законска сила за примена на Законот

за градежно земјиште за време на

вонредна состојба, број 44- 2813/1 од 3

април 2020 година („Службен весник

на Република Северна

Македонија“број

90/2020).



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

31

Одлука на Уставен суд на Република

Северна Македонија У. бр. 154/2020 од 8

јули 2020 година

191/20 од  

23.07.2020
23.07.2020 Целиот акт 23.07.2020

СЕ ПОНИШТУВА Уредбата со законска

сила за исплата на паричен надомест

за лица ангажирани со договор на

дело во органите на државната власт,

регулаторните тела, агенции, државни

комисии, правните лица во целосна

сопственост на државата, единиците

на локалната самоуправа и Градот

Скопје и правните лица основани од

единиците на локалната самоуправа и

Градот Скопје за време на вонредна

состојба („Службен весник на

Република Северна Македонија“

бр.102/2020).

СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за

запирање на извршувањето на

поединечните акти или дејствија што

се преземени врз основа на актот,

означен во точката 1 од оваа одлука.

32

Решение на Уставен суд на Република

Северна Македонија У. бр. 114/2019 од

11 март 2020 година 

191/20 од  

23.07.2020
23.07.2020 Целиот акт 23.07.2020

НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за

оценување на уставноста на член 68

став 3 од Законот за нотаријатот

(„Службен весник на Република

Македонија‟ бр. 72/2016, 142/2016 и

233/2018).



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

33

Решение на Уставен суд на Република

Северна Македонија У. бр. 216/2020

8 јули 2020 година

192/20 од  

27.07.2020
27.07.2020 Целиот акт 27.07.2020

СЕ ОТФРЛА иницијативата за

поведување постапка за оценување на

уставноста на.

- Уредбата со законска сила за

дополнување на Уредбата со Законска

сила за примена на Законот за

даночната постапка за време на

вонредна состојба („Службен весник

на Република Северна Македонија“

бр.128/2020) и

- Уредбата со законска сила за

дополнување на Уредбата со Законска

сила за примена на Законот за

даночната постапка за време на

вонредна состојба („Службен весник

на Република Северна Македонија“

бр.140/2020).

34

Решение на Уставен суд на Република

Северна Македонија У. бр. 73/2020

27 мај 2020 година

192/20 од  

27.07.2020
27.07.2020 Целиот акт 27.07.2020

НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за

оценување на уставноста на Уредбата

со законска сила за утврдување на

задачи на Армијата на Република

Северна Македонија за време на

траењето на вонредната состојба

(„Службен весник на Република

Северна Македонија“ бр.72/2020 од

21.3.2020 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

35

Календар за организација на учебната

2020/2021 во јавните средни училишта

Закон за средно образование

193/20 од  

28.07.2020
04.08.2020

Целиот 

календар

Одредбите од овој 

Каледндар ќе отпочнат да се 

применуваат од 1 септември 

2020 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 2020/2021 година.

Со денот на влегувањето во сила на

овој календар престанува да важи

Календарот за организација на

учебната 2019/2020 година во јавните

средни училишта („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.

156/19 и 125/20).

36

Календар за организација на учебната

2020/2021 во основните училишта

Закон за основно образование

193/20 од  

28.07.2020
29.07.2020

Целиот 

календар

Одредбите од овој 

Каледндар ќе отпочнат да се 

применуваат од 1 септември 

2020 година.

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 2020/2021 година.

Со денот на влегувањето во сила на

овој календар престанува да важи

Календарот за организација и работа

на основните училишта во учебната

2019/2020 година („Службен весник на

Република Северна Македонија“

бр.154/19).


