
Прописи чиишто одредби 
стапуваат во примена или престануваат да важат во  

 
ЈАНУАРИ 2023 ГОДИНА 

 
 
 
Закони кои стапуваат во примена 
 

Датум Закон Одредби кои стапуваат во 
примена 

01.01.2023 Закон за управување со дополнителни 
текови на отпад  
(основен закон, „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
216/2021) 
 

Законот започнува да се применува, освен 
одредбите од член 23, член 24, член 67 
став (1) точка 22), член 68 став (1) точка 12 
и 13) и член 69 став (1) точка 3) од законот, 
кои ќе започнат да се применуваат од 1 
јануари 2024 година. 
 

01.01.2023 Закон за платежни услуги и платни 
системи  
(основен закон, „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
90/2022) 
 

Законот започнува да се применува, освен:  
- одредбите од членовите 4, 9 став (1) 

точки 4, 6, 8 и 12 и став (2) точки 4, 6 и 
8, 12 став (2) точка 2, 27 став (6), 99 
ставови (4), (5), (6) и (7), 102 став (2), 
123 ставови (3), (5), (6) и (8), 129 став 
(3), 130 ставови (11) и (13), 131 став 
(7), 152 став (5), 157 ставови (4) и (5) и 
184 став (9) и одредбите од Дел 
деветти Глави I, II, III, V, VI и VII кои ќе 
започнат да се применуваат од денот 
на пристапувањето на Република 
Северна Македонија во Европската 
Унија;  

- одредбите од членот 99 став (3) кои 
престануваат да важат со денот на 
пристапувањето на Република 
Северна Македонија во Европската 
Унија;  

- одредбите од членовите 56 став (1) 
точка 7) потточка б, алинеја 3, 72 став 
(7) точка 3, 75 став (5) точка 3, 109 став 
(1) точка 5) потточка в, 129 став (6), 
130 став (8) и 131 кои ќе започнат да 
се применуваат од 1 јануари 2026 
година;  

- членот 191 кој ќе започне да се 
применува во рок од 20 месеци од 
денот на влегувањето во сила на 
законот;  

- одредбите од членовите 42 став (9) 
точка 3, 54 и 55 кои ќе отпочнат да се 
применуваат во рок од 15 месеци од 
денот на влегувањето во сила на 
законот;  

- членот 184 ставови (5) и (8) кои ќе 
започнат да се применуваат во рок од 
16 месеци од денот на влегувањето во 
сила на законот;  

- одредбите од Дел седми Глава II и 
Дел четврти Глава IV кои ќе започнат 



да се применуваат во рок од 20 
месеци од денот на влегувањето во 
сила на законот;  

- одредбите од Дел седми Глава III кои 
ќе отпочнат да се применуваат во рок 
од 24 месеци од денот на влегувањето 
во сила на законот; и  

- одредбите од членот 183 став (7) од 
законот кои ќе започнат да се 
применуваат од 1 јануари 2024 
година. 
 

01.01.2023 Закон за данокот на додадена вредност 
(закон за изменување и дополнување, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 57/2022 
 

Член 7 од Законот за изменување и 
дополнување, кој се однесува на следниве 
одредби: 
- член 30-б. 

01.01.2023 Закон за данокот на личен доход 
(закон за изменување и дополнување, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 274/2022) 
 

Член 26 од Законот за изменување и 
дополнување, кој се однесува на следниве 
одредби: 
- член 11, 
- член 12, 
- член 15, став 1, 
- член 16, став 1, 
- член 27, став 1, точка 14, 
- член 58, 
- член 59, 
- член 60, 
- член 61, 
- член 62, 
- член 63, 
- член 63-а, 
- член 63-б, 
- член 63-в, 
- член 70, 
- член 80, точка 6-а, 
- член 84, 
- член 85, 
- член 85-а, 
- член 87, 
- член 89-а, 
- член 91-а, 
- член 93, став 4, 
- член 116. 
 

01.01.2023 Закон за личната карта  
(закон за изменување и дополнување, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 67/2022) 
 

Член 9 од Законот за изменување и 
дополнување, кој се однесува на следниве 
одредби: 
- член 4, 
- член 6, став 1, 
- член 7-а, 
- член 7-б, 
- член 11, став 1, 
- член 12. 
 

01.01.2023 Закон за матичен број  
(закон за дополнување, „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
67/2022) 
 

Член 7 од Законот за дополнување, кој се 
однесува на следниве одредби: 
- член 12, став 1, 
- член 13, став 1, 
- член 16. 
 



01.01.2023 Закон за државјанството на Република 
Северна Македонија  
(закон за изменување и дополнување, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 67/2022) 
 

Член 4 од Законот за изменување и 
дополнување, кој се однесува на следниве 
одредби: 
- член 23. 
 

01.01.2023 Закон за пријавување на живеалиштето 
и престојувалиштето на граѓаните   
(закон за изменување и дополнување, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 67/2022) 
 

Член 7 од Законот за изменување и 
дополнување, кој се однесува на следниве 
одредби: 
- член 3-а, 
- член 5, ставови 3 и 4, 
- член 9, ставови 1 и 2, 
- член 11, став 2. 
 

01.01.2023 Закон за патните исправи на 
државјаните на Република Северна 
Македонија  
(закон за изменување и дополнување, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 67/2022) 
 

Член 12 од Законот за изменување и 
дополнување, кој се однесува на следниве 
одредби: 
- член 16, 
- член 26, став 2, 
- член 29, 
- член 30, став 1, 
- член 31, став 2, 
- член 36, 
- член 38, став 1, 
- член 40, 
- член 41. 
 

01.01.2023 Закон за личното име  
(закон за изменување и дополнување, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 67/2022) 
 

Член 4 од Законот за изменување и 
дополнување, кој се однесува на следниве 
одредби: 
- член 7. 
 

01.01.2023 Закон за земјоделство и рурален развој 
(закон за изменување и дополнување, 
„Службен весник на Република Северна  
Македонија“ бр. 123/2022) 
 

Член 6 од Законот за изменување и 
дополнување, кој се однесува на следниве 
одредби: 
- член 61, ставови 4, 5 и 6. 
 
 

01.01.2023 Закон за служба во Армијата на 
Република Северна Македонија  
(закон за изменување и дополнување, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 171/2022) 
 

Член 34 од Законот за изменување и 
дополнување, кој се однесува на следниве 
одредби: 
- член 192. 

01.01.2023 Закон за енергетика 
(закон за изменување и дополнување, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 236/2022) 
 

Член 95 од Законот за изменување и 
дополнување, кој се однесува на следниве 
одредби: 
- член 172-б. 

01.01.2023 Закон за буџетите 
(основен закон, „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
203/2022) 
 

Член 121 од Законот, кој се однесува на 
следниве одредби: 
- член 6, ставови 4, 5 и 6, 
- член 10, 
- член 11, 
- член 13, 
- член 14, 
- член 16, 
- член 17, 



- член 18, 
- член 19, 
- член 66, ставови 3 и 4, 
- член 104. 
 

 
 
 
Закони чиишто одредби престануваат да важат 
 

Датум Закон Одредби кои престануваат да 
важат 

01.01.2023 Закон за вршење на услуги брз 
трансфер на пари  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 77/2003, 2/2004, 
54/2007, 48/2010, 67/2010, 17/2011, 
135/2011, 187/2013, 154/2015 и 23/2016 
и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 77/2021) 
 

Законот престанува да важи. 
 

01.01.2023 Закон за платниот промет  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 113/2007, 22/2008, 
159/2008, 133/2009, 145/2010, 35/2011, 
11/2012, 59/2012, 166/2012, 170/2013, 
153/2015, 199/2015, 193/2017 и 7/2019 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 31/2020 и 39/2022) 
 

Законот престанува да важи, освен 
следниве одредби: 
- член 2 став (1) точки 4, 5, 10, 17, 19 и 

20, 
- член 5 став (1) точки 9 и 11,  
- член 6 став (1) точка 2,  
- член 7 став (1) точка 2,  
- член 7-а став (1) точка 2,  
- член 9, 
- член 10 став (1),  
- член 15,  
- член 16,  
- член 17 став (3), 
- член 21, 
- член 22, 
- член 23,  
- член 24, 
- член 49 став (2),  
- член 50 став (1) точки 2, 6, 10, 11 и 12, 
- член 54 став (1) точки 1 и 2. 
 

 
 
 
 
Подзаконски акти чиишто одредби почнуваат да се применуваат 
 

Датум Подзаконски акти Одредби кои почнуваат да се 
применуваат 

01.01.2023 Одлука за изменување на Одлуката за 
одобрување на продолжување на рокот 
за постоење на кризна состојба на дел 
од територијата на Република Северна 
Македонија, заради висок ризик од 
зголемен обем на влез и транзитирање 

Целата Одлука за изменување. 



на мигранти низ територијата на 
Република Северна Македонија и 
заради заштита на јавното здравје од 
илегална миграција во услови на 
постоење на пандемија прогласена од 
Светската здравствена организација за 
вирусот SARS-COV-2 и спречување од 
негово ширење, со кои се загрозува 
безбедноста, здравјето и имотот на 
населението, „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
284/2022 
  
(Закон за управување со кризи) 
 

01.01.2023 Одлука за извршување платежни 
трансакции „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
289/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за критериумите за 
класификација на платните системи, 
стандардите за нивното работење и 
барањата за гарантен механизам 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 271/20212 

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за видот на извештаите за 
работењето на платните системи и 
начинот и роковите за нивно 
доставување „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
271/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за начинот на вршење надзор 
над работењето на давателите на 
платежните услуги, издавачите на 
електронски пари, нивните агенти, 
операторите на платните системи и 
надворешните лица „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
271/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 



01.01.2023 Одлука за горната граница на износот 
на плаќања со мала вредност „Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 271/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за барањата што треба да ги 
исполнуваат картичната платежна шема 
и субјектот што врши процесирање 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 271/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за видот, начинот на 
доставување и содржината на 
извештаите за заштитата на паричните 
средства „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 271/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за начинот и условите за 
пренесувањето на извршувањето важни 
оперативни функции на надворешни 
лица од страна на платежната 
институција, институцијата за 
електронски пари и операторот на 
платниот систем „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
271/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за утврдување на Листа на 
најрепрезентативните услуги поврзани 
со платежната сметка и формата и 
содржината на информативниот 
документ за надоместоците и 
извештајот за надоместоците и нивните 
заеднички симболи „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
271/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за позициите од кои се состои 
почетниот капитал и сопствените 
средства на платежната институција и 
институтцијата за електронски пари, 

Целата Одлука. 



како и видот, содржината и начинот на 
доставување на извештаите за 
сопствените средства „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
271/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

01.01.2023 Одлука за минималниот износ на 
осигурителната полиса или на 
гаранцијата за покривање од 
одговорност „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
271/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за видот на сигурните, 
ликвидните и нискоризичните средства 
коишто се користат за заштита на 
паричните средства од страна на 
платежните институции и институтциите 
за електронски пари „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
271/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за пропишување на начинот, 
формата и роковите за доставување на 
податоците и/или информациите од 
листата на најрепрезентативните услуги 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 276/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за условите и постапката за 
отворање и затворање на платежните 
сметки во Народната банка на 
Република Северна Македонија 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 289/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за водечкиот број на давателите 
на платежните услуги и стандардите за 
конструкција на платежните сметки 
„Службен весник на Република Северна 

Целата Одлука. 



Македонија“ бр. 289/2022  

(Закон за платежни услуги и платни системи) 
 

01.01.2023 Уредба за методологијата за 
утврдување на критериуми за 
распределба на блок дотации за јавните 
установи за социјална заштита - домови 
за стари лица за 2023 година „Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 202/2022  

(Закон за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа) 
 

Целата Уредба. 

01.01.2023 Уредба за методологијата за 
утврдување на критериумите за 
распределба на блок дотации за јавните 
установи за деца - детски градинки и 
центри за ран детски развој во состав на 
јавни детски градинки по општини за 
2023 година „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
202/2022   

(Закон за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа) 
 

Целата Уредба. 

01.01.2023 Уредба за методологија за утврдување 
на критериумите за распределба на 
блок дотации од областа на културата 
во 2023 година „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
170/2022  

(Закон за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа) 
 

Целата Уредба. 

01.01.2023 Уредба за методологија за распределба 
на  приходите од данокот на додадена 
вредност по општини за 2023 година 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 258/2022 

(Закон за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа) 
 

Целата Уредба. 

01.01.2023 Уредба за методологија за утврдување 
на критериуми за распределба на блок 
дотации за средното образование по 
општини и Градот Скопје за 2023 година 

Целата Уредба. 



„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 197/2022  

(Закон за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа) 
 

01.01.2023 Уредба за методологија за утврдување 
на критериуми за распределба на блок 
дотации за основното образование по 
општини за 2023 година „Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 198/2022  

(Закон за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа) 
 

Целата Уредба. 

01.01.2023 Уредба за методологија за утврдување 
на критериуми за распределба на 
наменски дотации за основното 
образование по општини за 2023 година 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 197/2022  

(Закон за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа) 
 

Целата Уредба. 

01.01.2023 Уредба за методологија за распределба 
на наменски дотации за плати и 
додатоци на плати за вработените во 
територијалните противпожарни 
единици за 2023 година „Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 288/2022  

(Закон за пожарникарство) 
 

Целата Уредба. 

01.01.2023 Одлука за утврдување на максималниот 
износ на нето-задолжување преку 
издавање на државни хартии од 
вредност на домашниот финансиски 
пазар во 2023 година  „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
284/2022 

(Закон за јавен долг) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Правилник за формата и содржината на 
образецот на барањето за промена на 
личното име  „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 

Целиот Правилник. 



285/2022 

(Закон за личното име) 
 

01.01.2023 Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за 
обрасците за пријавување и одјавување 
на живеалиште и престојувалиште, 
пријавување на промена на адреса на 
станот на граѓаните, за евиденција и за 
образецот на книгата на гости  „Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 285/2022 

(Закон за пријавување на живеалиштето и 

престојувалиштето на граѓаните) 
 

Целиот Правилник за изменување и 
дополнување. 

01.01.2023 Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за 
образецот на барањето за издавање на 
личната карта, образецот на потврдата 
за поднесено барање за издавање на 
личната карта, образецот на личната 
карта, постапката за издавање и замена 
на личната карта и за начинот на 
водење на евиденцијата за издадените 
лични карти  „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
285/2022  

(Закон за личната карта) 
 

Целиот Правилник за изменување и 
дополнување. 

01.01.2023 Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за 
обрасците на патните исправи и визи на 
државјаните на Република Северна 
Македонија, за начинот на 
фотографирање и земање на потпис за 
патните исправи и за водење на 
евиденција  „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
285/2022  

(Закон за патните исправи на државјаните на 

Република Северна Македонија) 
 

Целиот Правилник за изменување и 
дополнување. 

01.01.2023 Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за начинот на издавање 
на пасош и заеднички пасош на 
државјаните на Република Северна 
Македонија како и постапката за 

Целото Упатство за изменување и 
дополнување. 



издавање на визи на тие пасоши  
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 285/2022  

(Закон за патните исправи на државјаните на 

Република Северна Македонија) 
 

01.01.2023 Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за 
начинот на водење евиденција за 
државјаните на Република Северна 
Македонија и за обрасците што се 
применуваат односно издаваат  
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 285/2022  

(Закон за државјанството на Република 

Северна Македонија) 
 

Целиот Правилник за изменување и 
дополнување. 

01.01.2023 Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за 
начинот на определување и 
поништување на матичен број на 
граѓанин, формата и содржината на 
обрасците, како и начинот на водење на 
евиденцијата на матичниот број на 
граѓанинот  „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
285/2022  

(Закон за матичен број) 
 

Целиот Правилник за изменување и 
дополнување. 

01.01.2023 Програма за определување средства 
потребни за доделување финансиска 
поддршка за поттикнување и развој на 
воздушниот сообраќај во Република 
Северна Македонија на домашни и 
странски превозници за периодот од 
2023 до 2025 година „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
249/2022  

(Закон за воздухопловство) 
 

Целата Програма. 

01.01.2023 Правилник за минималните стандарди 
на информациските системи на 
друштвата за осигурување, 
осигурителните брокерски друштва и 
друштвата за застапување во 
осигурување „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 

Членови 9, 10, 30 и 31 од Правилникот. 



260/2020  

(Закон за супервизија на осигурување) 
 

01.01.2023 Правилник за начинот на користење на 
здравствени услуги на осигурените лица 
во странство „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
234/2022  

(Закон за здравственото осигурување) 
 

Членови 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 став 1 
алинеја 3 и член 16 став 3 од Правилникот. 

01.01.2023 Колективен договор за јавните установи 
за деца во дејноста згрижување и 
воспитание на децата од предучилишна 
возраст и во дејноста одмор и 
рекреација на децата „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
220/2022  

(Закон за заштита на децата) 
 

Член 98 од Договорот. 

18.01.2023 Одлука за изменување на Одлуката за 
задолжителната резерва „Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 251/2022  

(Закон за Народната банка на Република 

Северна Македонија) 
 

Целата Одлука за изменување. 

 
 
 
Подзаконски акти чиишто одредби престануваат да важат 
 

Датум Подзаконски акти Одредби кои престануваат да 
важат 

01.01.2023 Одлука за начинот и постапката за 
отворање и затворање трансакцискa 
сметкa „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2014  

(Закон за платниот промет) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за начинот на кој резидентите 
отвораат девизни сметки  „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
42/2016 и 48/2016  

(Закон за девизното работење) 
 

Целата Одлука. 



01.01.2023 Одлука за начинот и условите за 
отворање и водење сметки на 
нерезиденти  „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/2016, 
48/2016 и 141/2016  

(Закон за девизното работење) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за критериумите и стандардите 
за работењето на платните системи  
„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 17/2016  

(Закон за платниот промет) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за начинот и методологијата на 
надзор на платните системи  „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
17/2016 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 177/2021 

(Закон за платниот промет) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за определување на износот на 
мало меѓубанкарско плаќање  „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
146/2007  

(Закон за платниот промет) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Одлука за општите услови за отворање 
и затворање сметки во Народната банка 
на Република Северна Македонија 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 3/2022  

(Закон за Народната банка на Република 

Северна Македонија) 

 

 

01.01.2023 Одлука за пропишување на стандард за 
конструкција на сметките на учесниците 
во платниот промет и доделување на 
водечки број на носителите на платниот 
промет  „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 146/2007  

(Закон за платниот промет) 
 

Целата Одлука. 

01.01.2023 Правила за балансирање на системот за 
пренос на природен гас  „Службен 

Член 12 став (3), членовите 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 од Мрежните 
правила за пренос на природен гас 



весник на Република Северна  
Македонија“ бр. 285/2022  

(Закон за енергетика) 
 

(„Службен весник на РМ" бр. 45/2009). 

01.01.2023 Правилник за формата и содржината на 
образецот на барањето за промена на 
личното име  „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 9/2009 и 
169/2013 

(Закон за личното име) 
 

Целиот Правилник. 

01.01.2023 Правилник за специјализациите и 
супспецијализациите на здравствените 
работници и здравствените 
соработници со високо образование од 
областа на стоматологијата и 
фармацијата  „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 275/2021 

(Закон за здравтсвената заштита) 
 

Член 30, став 1 од Правилникот. 

 


