
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 дополнување на

Правилникот за стандарди и нормативи за

проектирање („Службен весник на

Република Македонија" бр. 60/12, 29/15,

32/16 и 114/16) Закон 

за градење

211 од  

02.09.2020
03.09.2020

Одредбите од членот 2 од 

овој правилник со кој се 

додава нов член 2-а, ќе се

применуваат три години од 

денот на влегувањето во 

сила на овој правилник.

2

Одлука за изменување и 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, 170/20, 175/20, 180/20,

181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20,

204/20 и 208/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

212 од  

02.09.2020
02.09.2020 Целата одлука 02.09.2020

ПРЕГЛЕД

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

(Обработка на Службен весник од 01.09.2020 г. до 30.09.2020 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

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,

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

190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20 и

212/20)                                                     

Закон за заштита на населението од

заразни болести

215 од  

04.09.2020
04.09.2020 Целата одлука 04.09.2020

4

Деловник за изменување и дополнување

на Деловникот за работа на Владата на

Република Северна Македонија

(„Службен весник на Република

Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03,

64/03, 67/03, 51/06 5/07, 15/07, 26/07,

30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07,

157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09,

62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10,

172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13,

145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17 и

„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр.228/19 и 72/20)

Закон за Владата на Република

Македонија             

215 од  

04.09.2020
05.09.2020 Целиот акт 05.09.2020



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

5

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,

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

190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20,

212/20 и 215/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

217 од  

10.09.2020
11.09.2020 Целата одлука 11.09.2020

6

Правилник за изменување на

Правилникот за составот, квалитетот и

кројот на униформата и ознаките 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 и 173/20)

Закон за полиција

219 од  

14.09.2020
15.09.2020

Целиот 

правилник
15.09.2020

7

Уредба за методологија за утврдување на

критериуми за распределба на блок –

дотации за основното образование по

општини за 2021 година

Законот за финансирање на единиците

на локалната самоуправа 

221 од  

16.09.2020
24.09.2020 Целата уредба

Одредбите од оваа Уредба 

ќе отпочнат да се 

применуваат од 1 јануари 

2021 година

Со оваа уредба се пропишува

Методологијата за утврдување на

критериуми за распределба на блок -

дотации за основното образование по

општини за 2021 година.

8

Програма за изменување на Програмата

за изградба и реконструкција на спортски

објекти за 2020 година („Службен весник

на Република Северна Македонија“ бр.

1/20, 39/20 и 103/20)

Закон за спортот

221 од  

16.09.2020
17.09.2020

Целата 

програма
17.09.2020

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на

евиденцијата за издадени и одземени

лиценци на стручните работници кои

вршат технички преглед на возила.



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

9
Правилник за урбанистичко планирање

Закон за урбанистичко планирање

225 од  

18.09.2020
19.09.2020

Целиот 

правилник
19.09.2020

Со овој правилник се пропишуваат

стандардите и нормативите за

урбанистичко планирање и се

дефинираат принципите, начелата и

методите за рационално планирање на

одржливи населби и градби за

уредување и користење на просторот,

методите и техниките на

урбанистичкото планирање, правното

дејство на планските одредби,

системот на класи на намени, како и

сите заштитни или генеративни

стандарди што го обезбедуваат

исполнувањето на целите и начелата

на урбанистичкото планирање.

10

Одлука за изменување и 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, 170/20, 175/20, 180/20,

181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20,

204/20, 208/20, 212/20, 215/20 и 217/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

226 од  

21.09.2020
21.09.2020 Целата одлука 21.09.2020



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

11

Одлука за дополнување на Одлуката за

утврдување на референтни цени за

пакетите на завршени епизоди на

лекување за специјалистичко –

консултативна здравствена заштита -

амбулантски („Службен весник на

Република Македонија” број 44/2010,

58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010,

154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011,

181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014,

47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014,

17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017,

190/2017, 106/2018, 129/2018, 203/2018 и

20/2019 и „Службен весник на Република

Северна Македонија“ број 70/2019,

130/2019 и 144/2020)

Закон за здравствено осигурување

226 од  

21.09.2020
22.09.2020 Целата одлука 22.09.2020

12

Одлука за дополнување на Одлуката за

утврдување на референтни цени во

специјалистичко – консултативна

здравствена заштита („Службен весник на

Република Македонија” број

164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010,

96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010,

171/2010, 33/2011, 99/2011, 153/2011,

155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012,

84/2012, 18/2013, 54/2013, 88/2013,

47/2014, 98/2014 106/2018, 203/2018,

20/2019 и 35/2019 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ број

70/2019 и 144/2020)

Закон за здравствено осигурување

226 од  

21.09.2020
22.09.2020 Целата одлука 22.09.2020

13

Закон за изменување и дополнување на

Законот за основното образование

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ број 161/19)

229 од  

23.09.2020
23.09.2020 Целиот закон 23.09.2020



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

14

Закон за изменување и дополнување на

Законот за средното образование

(„Службен весник на Република

Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96,

35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003,

67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,

30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10,

116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12,

24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,

145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18)

229 од  

23.09.2020
23.09.2020 Целиот закон 23.09.2020

15

Уредба за дополнување на Уредбата з

апоблиските критериуми за директни

плаќања, корисниците на средствата,

максималните износи и начинот на

директните плаќања за 2020 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20,

111/20, 128/20 и 153/20)

Закон за земјоделство и рурален развој

229 од  

23.09.2020
24.09.2020 Целиот закон 24.09.2020

16

Одлука за изменување и 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, 170/20, 175/20, 180/20,

181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20,

204/20, 208/20, 212/20, 215/20, 217/20 и

226/20)                                                                  

Закон за заштита на населението од

заразни болести

229 од  

23.09.2020
23.09.2020 Целата одлука 23.09.2020



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

17

Правилник за начинот на издавање и

одземање на лиценцата за изработување

на урбанистички планови и

овластувањето за изработување на

урбанистички планови, формата и

содржината на образецот на лиценцата,

овластувањето и уверението за положен

стручен испит од областа на

урбанистичкото планирање, висината на

надоместокот за издавање на лиценците

и овластувањето според административно 

– технички и организациони активности

потребни за нивното издавање, како и

формата, содржината и начинот на

водењето на регистрите односно

имениците Закон за

урбанистичко планирање

229 од  

23.09.2020
24.09.2020

Целиот 

правилник
24.09.2020

18

Правилник за формата и содржината на

барањето за издавање на лиценца за

изработување на урбанистички планови,

формата и содржината на барањето за

издавање на овластување за

изработување на урбанистички планови и

потребната долументација

Закон за урбанистичко планирање

229 од  

23.09.2020
24.09.2020

Целиот 

правилник
24.09.2020

Со овој правилник се пропишува

формата и содржината на барањето за

издавање на лиценца за изработување

на урбанистички планови, формата и

содржината на барањето за издавање

на овластување за изработување на

урбанистички планови и потребната

документација.

19

Одлука за изменување и дополнување на

Одлуката за мерки за спречување на

внесување и ширење на Коронавирус

COVID-19 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, 185/20,

190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20,

212/20, 215/20, 217/20 и 226/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

230 од  

24.09.2020
24.09.2020 Целата одлука 24.09.2020



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

20

Уредба за методологија за утврдување на

критериумите за распределба на блок

дотации од областа на културата во 2021

година Закон за финансирање

на единиците на локалната самоуправа

231 од  

25.09.2020
26.09.2020

Одредбите од оваа уредба 

ќе отпочнат да се 

применуваат од 1 јануари 

2021 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 2021

година.

21

Уредба за начинот на организирање и

реализирање на наставата во услови на

вонредни околности во основните и

средните училишта

Закон за основно образование

232 од  

27.09.2020
27.09.2020 Целата уредба 27.09.2020

Со оваа уредба се уредува начинот на

организирање и реализирање на

наставата во

услови на вонредни околности во

основните и средните училишта.

22

Одлука за утврдување на започнувањето

и завршувањето на учебната 2020/2021

година во основните училишта во услови

на вонредни околности

Закон за основното образование

232 од  

27.09.2020
27.09.2020 Целата одлука 27.09.2020

Со оваа одлука се утврдува

започнувањето и завршувањето на

учебната 2020/2021 во основните

училишта во услови на вонредни

околности.

23

Одлука за траење на наставниот час во

услови на вонредни околности во

основните училишта

Закон за основното образование

232 од  

27.09.2020
27.09.2020 Целата одлука 27.09.2020

Со оваа одлука се утврдува траењето

на наставниот час во услови на

вонредни околности во основните

училишта.

24

Одлука за траење на наставниот час во

услови на вонредни околности во

средните училишта

Закон за средното образование

232 од  

27.09.2020
27.09.2020 Целата одлука 27.09.2020

Со оваа одлука се утврдува траењето

на наставниот час во услови на

вонредни околности во средните

училишта.

25

Одлука за утврдување на максималниот

број на ученици во паралелка во

основните училишта во услови на

вонредни околности Закон 

за основното образование

232 од  

27.09.2020
27.09.2020 Целата одлука 27.09.2020

Со оваа одлука се утврдува

максималниот број на ученици во

паралелка во основните училишта во

услови на вонредни околности.

26

Одлука за утврдување на максималниот

број на ученици во паралелка во средните

училишта во услови на вонредни

околности Закон за

средното образование

232 од  

27.09.2020
27.09.2020 Целата одлука 27.09.2020

Со оваа одлука се утврдува

максималниот број на ученици во

паралелка во средните училишта во

услови на вонредни околности.



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

Кодекс на етичко однесување за

членовите на Владата и носителите на

јавни функции именувани од страна на

Владата 

232 од  

27.09.2020
27.09.2020 Целиот акт 27.09.2020

Со овој кодекс се уредува начинот на

однесување и работење на

претседателот на Владата на

Република Северна Македонија,

министрите, замениците на

министрите и другите носители на

извршни функции именувани од

Владата на Република Северна

Македонија (во натамошниот текст:

носители на извршни функции), заради

обезбедување на почитување на

уставноста, законитоста,

професионалниот интегритет,

ефикасноста, лојалноста,

одговорноста, транспарентноста и

заштитата на човековите слободи и

права при вршење на нивните функции

односно должности во рамките на

Уставот, законите и меѓународните

договори ратификувани согласно

Уставот на Република Северна

Македонија.

28

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот на 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 за детски додаток,

родителски додаток за дете и додаток за

образование („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.

109/19 и 116/19)

Закон за заштита на децата

234 од  

29.09.2020
30.09.2020

Целиот 

правилник
30.09.2020



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

29

Правилник за изменување и дополнување

на Правилникот за формата и содржината

на обрасците на барањата и потребната

документација за остварување на правата

за заштита на децата („Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.

109/19) Закон за заштита

на децата

234 од  

29.09.2020
30.09.2020

Целиот 

правилник
30.09.2020

30

Одлука за изменување и 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, 170/20, 175/20, 180/20,

181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20,

204/20, 208/20, 212/20, 215/20, 217/20,

226/20 и 230/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

235 од  

29.09.2020
29.09.2020 Целата одлука 29.09.2020

31

Одлука за изменување и 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, 170/20, 175/20, 180/20,

181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20,

204/20, 208/20, 212/20, 215/20, 217/20,

226/20, 229/20 и 235/20)

Закон за заштита на населението од

заразни болести

236 од  

30.09.2020
30.09.2020 Целата одлука 30.09.2020



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

32

Календар за изменување на Календарот

за организација и работа на основните

училишта во учебната 2020/2021 година

(„Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр.193/20 и 209/20)

Закон за основно образование

236 од  

30.09.2020
01.10.2020

Целиот 

календар
01.10.2020


