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Листа на правни акти согласно ревизија на НПАА 2014

Листата е предмет на годишната ревизија на НПАА, во неа се прикажани и законите кои се веќе усвоени, но се 
правна основа за донесување на подзаконски акти  (прикажани во италик)
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 I ПОЛИТИЧКИ КРИТЕРИУМИ

ЕПП: 2011.1200.6606
Закон за ратификација на Конвенција за заштита на жени од домашно и сексуално насилство1

рок: 30.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

ЕПП: 2012.0007.6813
Закон за општа управна постапка ( АП НОВ 4211)2

рок: 31.05.2014
рок: 31.07.2014

постапка: Редовна
Министерство за информатичко опшество и администрација

П Подготовка на текст

Коментар: Ќе биде подготвен нов Закон за општата управна постапка согласно препораките на СИГМА во насока на подобрување на постоечкото законодавсто и воспоставување на повеќе 
сервисно-граѓански ориентирана државна служба. Новиот ЗОУП е исто така предвиден како активност во Претпристапниот дијалог на високо ниво, и се отсликува во новиот Акциски план за 
отпочнување на преговори.

ЕПП: 2013.0007.6864
Закон за административни службеници (АП НОВ 4112)3

рок: 31.01.2014
рок: 31.07.2014

постапка: Редовна
Министерство за информатичко опшество и администрација

П Подготовка на текст

Коментар: Предлог Законот за административни службеници го уредува опфатот на класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување, мерењето на 
учинокот и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници како и други прашања кои произлегуваат од работниот однос, како едни од најзначајните цели во 
реформата на јавната администрација. Законот се стреми за создавање на правна рамка со која ќе бидат опфатени вработените во државниот сектор во Република Македонија.

ЕПП: 2013.0007.6865
Закон за вработени во јавниот сектор (АП НОВ 4111)4

рок: 31.01.2014
рок: 31.07.2014

постапка: Редовна
Министерство за информатичко опшество и администрација

П Подготовка на текст

Коментар: Предлог-Законот за вработени во јавниот сектор го уредува опфатот, класификацијата, евиденцијата, општите начела, општите права, должности и одговорности, мобилноста како и 
други прашања за вработените во јавниот сектор, како едни од најзначајните цели во реформата на јавната администрација. Законот се стреми за создавање на правна рамка со која ќе бидат 
опфатени вработените во јавниот сектор во Република Македонија.
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01 СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ

ЕПП: 2013.0400.6971
Закон за градежни производи1

ЕУ мерки: 32011R0305; 

рок: 31.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за економија

0 План и анализа

ЕПП: 2013.0400.6972
Закон за безбедност на производите2

рок: 31.10.2015
рок: 24.12.2015

постапка: Редовна
Министерство за економија

0 План и анализа

Коментар: Се усогласува со новата Регулатива за безбедност на производите која е во постапка на донесување во ЕУ
Правилник за апарати на гас
ЕПП: 2013.0400.6981 рок: 30.06.2016
ЕУ мерки: 32009L0142; 

1
Министерство за економија0 План и анализа

Правилник за едноставни садови под притисок 
ЕПП: 2013.0400.6974 рок: 30.06.2016
ЕУ мерки: 32009L0105; 

2
Министерство за економија0 План и анализа

Правилник за пренослива опрема под притисок 
ЕПП: 2013.0400.6973 рок: 30.06.2016
ЕУ мерки: 32010L0035; 

3
Министерство за економија0 План и анализа

ЕПП: 2013.1300.7012
Закон за изменување и дополнување на Законот за лекови и медицински помагала3

ЕУ мерки: 32012L0026; 32012R1027; 

рок: 30.06.2014
рок: 30.09.2014

постапка: Редовна
Биро за лекови

0 План и анализа

четврток, 16 јануари 2014 3



02 СЛОБОДА НА ДВИЖЕЊЕ НА РАБОТНИЦИ

ЕПП: 2007.1200.3695
Закон за ратификација на Договорот за социјално осигурување помеѓу Република Македонија и Италија1

рок: 01.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

Коментар: Имплементација на член 46 од ССА.

ЕПП: 2009.0900.5410
Закон за ратификација на Договорот за социјално осигурување помеѓу Република Македонија и Словачка Република2

рок: 31.10.2015
рок: 31.12.2015

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

Коментар: Имплементација на член 46 од ССА

ЕПП: 2009.0900.5411
Закон за ратификација на Договорот за социјално осигурување помеѓу Република Македонија и Република Албанија3

рок: 31.10.2015
рок: 31.12.2015

постапка: Скратена
Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

Коментар: Имплементација на член 46 од ССА

ЕПП: 2013.1200.7007
Закон за ратификација на Договорот за социјално осигурување помеѓу Република Македонија и Унгарија4

рок: 31.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

Коментар: Имплементација на член 46 од ССА

ЕПП: 2013.1200.7008
Закон за изменување и дополнување на Закон за ратификација на Договорот за социјално осигурување помеѓу Република Македонија и Република Словенија5

рок: 31.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

Коментар: Имплементација на член 46 од ССА
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03 ПРАВО НА ОСНОВАЊЕ И СЛОБОДА НА ДАВАЊЕ УСЛУГИ

ЕПП: 2009.0400.5458
Закон за услуги1

ЕУ мерки: 32006L0123; 

рок: 30.11.2013
рок: 31.05.2014

постапка: Редовна
Министерство за економија

М Меѓуресорска консултација
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04 СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА КАПИТАЛ

ЕПП: 2006.0700.0860
Закон за девизно работење 1

сл. в. 34/2001; 49/2001; 103/2001; 
51/2003; 81/2008; 

ЕУ мерки: 31988L0361; 
Министерство за финансии

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за образецот за пријавувањето на ефективни странски и домашни пари и чекови
ЕПП: 2013.0700.6858 рок: 31.03.2014
ЕУ мерки: 32005R1889; 

1
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: поврзано со втора фаза ССА
Правилник за условите и начинот за давање одобрение на нерезидентните инвестициски фондови за продажба на удели на инвестициски фондови и акции на 
затворени инвестициски фондови 
ЕПП: 2013.6400.6861 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 32007L0064; 

2

Комисија за хартии од вредност0 План и анализа

Коментар: поврзано со втора фаза ССА

Правилник за условите и начинот за добивање одобрение за издавање односно за регистрирање на странски хартии од вредност во Република Македонија
ЕПП: 2013.6400.6859 рок: 30.06.2014

3
Комисија за хартии од вредност0 План и анализа

Коментар: поврзано со втора фаза ССА
Правилник за условите и начинот за добивање одобрение за издавање удели на инвестициски фондови односно издавање и регистрирање акции на затворени 
инвестициски фондови во странство
ЕПП: 2013.6400.6860 рок: 30.06.2014

4

Комисија за хартии од вредност0 План и анализа

Коментар: поврзано со втора фаза ССА

ЕПП: 2013.0700.6862
Закон за платен промет2

ЕУ мерки: 32007L0064; 

рок: 30.10.2015
рок: 31.12.2015

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: имплементирање на Директивата 2007/64 за платежни услуги во внатрешниот пазар
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06 ПРАВО НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

ЕПП: 2012.0700.6782
Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија1

ЕУ мерки: 32006L0043; 

рок: 31.03.2014
рок: 31.07.2014

постапка: Редовна
Министерство за финансии

М Меѓуресорска консултација

ЕПП: 2012.0700.6841
Закон за преземање на акционерски друштва2

ЕУ мерки: 32004L0025; 
Министерство за финансии

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за критериумите за утврдување на заедничко дејствување
ЕПП: 2013.6400.6953 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 32004L0025; 

1
Комисија за хартии од вредност0 План и анализа

Коментар: Донесувањето на подзаконскиот закон произлегува од Законот за преземање на акционерски друштва во кој е транспоирана Директивата бр. 2004/25/ЕЗ за понуди за 
преземање
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08 КОНКУРЕНЦИЈА

ЕПП: 2012.0100.6742
Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик1

рок: 30.10.2013
рок: 31.03.2014

постапка: Редовна
Министерство за правда

С Собраниска постапка

Коментар: Заради поефикасно спроведување на законодавството од страна на КЗК во делот на ефикасна операционализација на програмата за попустливост (leniency programme), која се воведе 
со новиот Закон за заштита од конкуренција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10 и 136/11), во 2014 година ќе се измени член 283 од Кривичниот законик на Република 
Македонија. 

ЕК во Извештајот за напредок на РМ за 2012г. и 2013г. во поглавје 08 Политика на конкуренција наведе: Ефективната имплементација на мерките за попустливост овозможени со Законот за 
заштита на конкуренцијата е ограниченa поради конфликтните одредби кои постојат во Кривичниот законик. 
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09 ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ

ЕПП: 2008.0700.4828
Нов Закон за осигурување1

ЕУ мерки: 32009L0138; 

рок: 30.09.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: Законот ќе се донесе со цел имплементација на меѓународните супервизорски стандарди IAIS
Нов Закон за осигурување во кој ќе се имплементира новата ЕУ Директива 2009/138/ЕС (Solvency ll). 

ЕПП: 2010.0700.6047
Закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови2

ЕУ мерки: 32011L0061; 

рок: 30.09.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за финансии

М Меѓуресорска консултација

Коментар: Овој закон се носи заради усогласување на домашното законодавство со пакетот UCITS 4 (воведување на фондови - потхранувачи и фондови - господари,  процедури за прекугранични 
и домашни спојувања на инвестициските фондови и обезбедување поголема информираност на инвеститорите преку воведување на документ како додаток на основниот проспект на фондот) и со 
Директива 2011/61/ЕЗ за алтернативни инвестициски фондови

ЕПП: 2010.0700.6055
Закон за пазарот на капитал3

ЕУ мерки: 32004L0039; 

рок: 30.09.2014
рок: 31.03.2016

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: Овој Закон ќе биде целосно усогласен со повеќе Директиви кои го покриваат пазарот на капитал, како на пример Директивата 2004/39/EC за пазарот на финансиски инструменти 
(MIFID),  Директивата за проспект 2003/71/EC...

ЕПП: 2013.0700.6891
Закон за изменување  на Законот за финансиски друштва4

рок: 30.09.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: Измените на законот се во насока на зголемување на контролната улога на Министерството за финансии над работењето на финансиските друштва со цел обезбедување на постабилен
 финасиски систем во Република Македонија.

ЕПП: 2013.0700.6901
Закон за конечно порамнување во платните системи и системите за порамнување на хартии од вредност5

рок: 01.10.2015
рок: 31.12.2015

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: Овој Закон ќе биде донесен со цел усогласување со Директивата 98/26/ЕЗ за конечност на порамнување
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10 ИНФОРМАТИЧКО ОПШЕСТВО И МЕДИУМИ

ЕПП: 2010.0200.6392
Закон за електронски комуникации1

ЕУ мерки: 32009L0136; 32009L0140; 

рок: 31.01.2014
рок: 31.03.2014

постапка: Редовна
Министерство за информатичко опшество и администрација

0 План и анализа

Коментар: Законот се усогласува со пакет Директиви од 2009 година
Правилник за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги 
објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги
ЕПП: 2013.5500.6866 рок: 31.12.2014
ЕУ мерки: 32009L0136; 32009L0140; 

1

Агенција за електронски комуникации0 План и анализа

Коментар: Целосно усогласување со пакетот Директиви за електронски комуникации на Европската Комисија од 2009 год
Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга
ЕПП: 2013.5500.6870 рок: 31.12.2014

2
Агенција за електронски комуникации0 План и анализа

Коментар: Целосно усогласување со пакетот Директиви за електронски комуникации на ЕК за 2009 год
Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга
ЕПП: 2013.5500.6869 рок: 31.12.2014
ЕУ мерки: 32009L0136; 32009L0140; 

3
Агенција за електронски комуникации0 План и анализа

Коментар: Целосно усогласување со пакетот Директиви за електронски комуникации на ЕК за 2009 год
Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, 
придружни инфраструктурни капацитети и средства
ЕПП: 2013.5500.6868 рок: 31.12.2014
ЕУ мерки: 32009L0136; 32009L0140; 

4

Агенција за електронски комуникации0 План и анализа

Коментар: Целосно усогласување со пакетот на Директиви за електронски комуникации на ЕК за 2009 год

ЕПП: 2013.0007.6925

Закон за медиуми
( AП нов, активност број 2111)

2

рок: 31.03.2014
рок: 31.03.2014

постапка: Редовна
Министерство за информатичко опшество и администрација

С Собраниска постапка

Коментар: Предлог Законот за медиуми ги пропишува основните начела и услови кои треба да бидат исполнети од страна на издавачите на медиуми (радиодифузери, издавачи на печатен медиум
 или на електронска публикација) при вршење на дејноста и истиот е целосно усогласен со актите/стандардите на СЕ и ОБСЕ кои се однесуваат на обезбедувањето слободата на изразување и 
слобода на медиумите. 
Закон за медиуми
( AП нов, активност број 2111)

ЕПП: 2013.0007.6926
Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АП нов, активност број 2112)3

ЕУ мерки: 32010L0013; 

рок: 31.03.2014
рок: 31.03.2014

постапка: Редовна
Министерство за информатичко опшество и администрација

С Собраниска постапка
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10 ИНФОРМАТИЧКО ОПШЕСТВО И МЕДИУМИ
Правилник за формата и содржината на пријавата и потврдата за регистрација на програмски пакети на операторите на јавни електронски комуникациски  мрежи 
ЕПП: 2013.5200.6947 рок: 31.12.2014

1
Совет за радиодифузија0 План и анализа

Коментар: Подзаконскиот акт ќе ја пропише постапката за регистрирање на програмски пакети на операторите на јавни комуникациски мрежи
Упатство за доставување податоци за сопственичката структура, изворите на финансирање, економското работење и просечната продажба односно гледаност или 
слушаност во претходната година на издавачите на медиуми 
ЕПП: 2013.5200.6944 рок: 31.12.2014

2

Совет за радиодифузија0 План и анализа

Коментар: Подзаконскиот акт ќе обезбеди транспарентност на работењето на радиодифузерите

Упатство со кое се пропишува формата и содржината на известувањето за планирана промена на сопственичка структура на радиодифузерите, како и потребната 
документација која се поднесува заедно со известувањето
ЕПП: 2013.5200.6943 рок: 31.12.2014

3

Совет за радиодифузија0 План и анализа

Коментар: Подзаконскиот акт ќе се донесе поради потребата од допрецизирање на законската одредба за вршење промени на сопственичката структура на радиодифузерите

ЕПП: 2014.0007.7013
Закон за користење на податоците од јавниот сектор 4

ЕУ мерки: 32003L0098; 

рок: 07.01.2014
рок: 28.03.2014

постапка: Редовна
Министерство за информатичко опшество и администрација

М Меѓуресорска консултација
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ЕПП: 2007.0800.2427
Закон за основање на Агенција за  финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој1

сл. в. 74/2007;

ЕУ мерки: 32005R1290; 32006R1085; 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Измена на Уредбата за начиноти постапката за користење на финансиската подршка за мерките за рурален развој финансирани од копонентата V-ИПАРД од 
инструментот за предпристапна помош ИПА заради усогласување со измените на Секторската спогодба
ЕПП: 2013.0885.6887 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32005R1290; 32006R1085; 

1

Агенција за финансиска поддршка на 
земјоделството и руралниот развој - ИПАРДПА

0 План и анализа

ЕПП: 2007.0800.2433
Закон за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства2

сл. в. 110/2007;

ЕУ мерки: 31965R0079; 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Поставување на репрезентативен примерок на земјоделски стопанства за 2014 година
ЕПП: 2011.0800.6457 рок: 30.04.2014

ЕУ мерки: 32009R1217; 

1
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство

0 План и анализа

ЕПП: 2009.0800.5376
Закон за земјоделство и рурален развој 3

сл. в. 49/2010;

ЕУ мерки: 31996R2200; 31996R2201; 32004R0796; 32005R1290; 32005R1698; 32006R1857; 32007R0718; 32007R1182; 32007R1234; 32007R1580; 32008R0687; 32009L0073; 32009R0073; 32009R1217; 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Уредба за поблиски критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2014 година
ЕПП: 2013.0800.6872 рок: 31.01.2014

ЕУ мерки: 32009R0073; 32009R1122; 

1
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство

0 План и анализа

Коментар: Програмата се носи на национално ниво, но заради барањето на Европска комисија детално да се прикаже начинот на трошење на средствата (мерките од програмата)
Програма за финансиска поддршка на земјоделството за 2015 година
ЕПП: 2012.0800.6740 рок: 31.01.2015

ЕУ мерки: 32005R1698; 32009R1122; 

2
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство

0 План и анализа

Уредба за поблиски криетериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година
ЕПП: 2013.0800.6879 рок: 31.01.2015

ЕУ мерки: 32009R0073; 32009R1122; 

3
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство

0 План и анализа

Коментар: Програмата се носи на национално ниво, но заради барањето на Европска комисија детално да се прикаже начинот на трошење на средствата (мерките од програмата)
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Програма за финансиска поддршка на земјоделството за 2016 година
ЕПП: 2013.0800.6881 рок: 31.01.2016

ЕУ мерки: 32005R1698; 32009R1122; 

4
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство

0 План и анализа

Уредба за поблиски криетериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година
ЕПП: 2013.0800.6882 рок: 31.01.2016

5
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство

0 План и анализа

Коментар: Програмата се носи на национално ниво, но заради барањето на Европска комисија детално да се прикаже начинот на трошење на средствата (мерките од програмата)

ЕПП: 2010.0800.6232

Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за потребите за 
усогласување со Законот за земјоделство и рурален развој 

4

ЕУ мерки: 32005R1698; 32007R1234; 32009R0073; 32009R1122; 

рок: 30.06.2014
рок: 30.08.2014

постапка: Редовна
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

М Меѓуресорска консултација

ЕПП: 2013.0800.6954
Закон за измена и дополна на Законот за органско земјоделско производство5

ЕУ мерки: 32008R1235; 32009R0710; 32013R0392; 

рок: 31.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

0 План и анализа

ЕПП: 2013.0800.6956
Закон за измена и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи6

ЕУ мерки: 32012R1151; 

рок: 30.06.2014
рок: 31.07.2014

постапка: Редовна
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

0 План и анализа

ЕПП: 2013.0800.6961
Законот за измена и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој7

рок: 31.07.2014
рок: 30.09.2014

постапка: Редовна
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

0 План и анализа

Коментар: 2013/0117 COD. Регулативата е во фаза на усвојување од страна на ЕУ

ЕПП: 2011.0800.6574
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година8

ЕУ мерки: 32005R1698; 32009R1122; 

рок: 31.01.2014
рок: 31.01.2014Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

0 План и анализа
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ЕПП: 2013.0800.6965
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година9

ЕУ мерки: 32005R1698; 32009R1122; 

рок: 31.01.2015
рок: 31.03.2015Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

0 План и анализа

ЕПП: 2013.0800.6968
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година10

рок: 31.01.2016
рок: 31.03.2016Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

0 План и анализа

Коментар: Програмата се носи на национално ниво, но заради барањето на Европска комисија детално да се прикаже начинот на трошење на средствата (мерките од програмата)
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ЕПП: 2006.0800.1173
Законот за идентификација и регистрација на животни1

сл. в. 69/2004;

ЕУ мерки: 31964L0432; 31990L0427; 31998R0494; 32000D0678; 32000R1760; 32001D0672; 32003R1082; 32004R0911; 32009R0073; 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за еклектронско водење на податоци на објекти за производство и објекти за преработка за аквакултура
ЕПП: 2013.0886.6970 рок: 30.04.2014
ЕУ мерки: 32008D0392; 

1
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

ЕПП: 2006.0800.1181
Законот за нус-производи од животниско потекло2

сл. в. 113/2007;

ЕУ мерки: 32001R0999; 32002R1774; 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: se donesuva vo edna faza
Листа за изменување и дополнување на листата на категоризирани нуспроизводи од животинско потекло
ЕПП: 2013.0886.6907 рок: 31.03.2014
ЕУ мерки: 32001R0999; 32002R1774; 

1
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за начинот и постапката за спроведување на исклучоците во однос на употребата на нуспроизводи од животинско потекло
ЕПП: 2013.0886.6977 рок: 31.05.2014
ЕУ мерки: 32001R0999; 32002R1774; 

2
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за начинот на собирање, превезување и идентификување на посебните категории на нуспроизводи од животинско потекло
ЕПП: 2013.0886.6978 рок: 31.05.2014
ЕУ мерки: 32001R0999; 32002R1774; 

3
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за начинот на собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло и техничко-технолошките услови кои во поглед на објектот, 
опремата и кадарот треба да го исполнуваат правните лица кои вршат собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло како и технички
-технолошките услови што треба да ги исполнуваат превозните средства за превоз на нус производи од животинско потекло 
ЕПП: 2013.0886.6979 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 32009R1069; 

4

Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нус производи од животинско 
потекло и посебните технички услови и постапки  за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нус производи 
од животинско потекло 
ЕПП: 2013.0886.6980 рок: 31.07.2014
ЕУ мерки: 32011R0142; 

5

Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за начинот на регистрација и одобрување на оператори, објекти и погони за нус производи од животинско потекло 
ЕПП: 2013.0886.6982 рок: 31.08.2014
ЕУ мерки: 32011R0142; 

6
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа
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Правилник за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги 
исполнуваат преработувачките објекти за материјали од категорија 3 и посебните услови за преработени животински протеини и други преработени производи кои 
може да се користат како материјал за исхрана на животните
ЕПП: 2013.0886.6983 рок: 30.09.2014
ЕУ мерки: 32011R0142; 

7

Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

ЕПП: 2006.0800.1187
Закон за ветеринарно здравство3

сл. в. 113/2007;

ЕУ мерки: 31982L0894; 31989L0662; 31990D0424; 31990L0425; 31991L0496; 31992L0119; 31996L0043; 31997D0794; 31997L0012; 31997L0078; 31999L0093; 32000L0075; 32001D0812; 32002L0099; 
32002R1774; 32003L0085; 32003L0099; 32003R0998; 32004R0282; 32004R0854; 32008R1251; 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за надзор и дијагностички методи за Вирусна хеморагична септикемија и Инфективна хематопоетска некроза кај пастрмки
ЕПП: 2013.0886.6967 рок: 28.02.2014
ЕУ мерки: 32001D0183; 

1
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за спроведување на надзор кај аквакултура
ЕПП: 2013.0886.6969 рок: 28.02.2014
ЕУ мерки: 32008D0896; 

2
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици до пет или повеќе од пет 
единки кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се придружени од сопственикот или одговорно лице, формата и содржината на ветеринарно-
здравствениот сертификат и  формата и содржината на пасошот како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит 
ЕПП: 2012.0886.6777 рок: 30.03.2014
ЕУ мерки: 32003R0998; 32010R0388; 32011D0874; 32011R1152; 

3

Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Правилник за дијагностички прирачник за Класична чума кај свињите
ЕПП: 2013.0886.6960 рок: 31.05.2014
ЕУ мерки: 32002D0106; 

4
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за дијагностички прирачник за Африканска чума кај свињите
ЕПП: 2013.0886.6962 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 32003D0422; 

5
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за дијагностички прирачник за Авијарна инфлуенца
ЕПП: 2013.0886.6963 рок: 30.09.2014
ЕУ мерки: 32006D0437; 

6
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за дијагностички прирачник за Африканска болест кај коњите
ЕПП: 2013.0886.6964 рок: 31.10.2014
ЕУ мерки: 32002D0160; 

7
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

четврток, 16 јануари 2014 16



12 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА
Правилник за дијагностички прирачник за Везикуларна болест кај свињите 
ЕПП: 2013.0886.6966 рок: 31.10.2014
ЕУ мерки: 32000D0428; 

8
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за измени и дополнување на Правилникот за услови за ставање во промет на живи животни 
ЕПП: 2013.0886.6904 рок: 31.12.2014

9
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

ЕПП: 2006.0800.1245
Закон за здравјето на растенијата4

сл. в. 29/2005; 57/2010;

ЕУ мерки: 31992L0090; 31992L0105; 31993L0050; 31998L0022; 32000L0029; 32002L0089; 32004L0105; 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за барања/услови за утврдување на зони слободни од штетни организми 
ЕПП: 2011.0880.6553 рок: 30.06.2014

1
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 04
Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за барања/услови за утврдување на места за производство и производни области слободни од штетни 
организми 
ЕПП: 2011.0880.6554 рок: 30.06.2014

2

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 10
Правилник за техничките услови кои треба да ги исполнува барателот за увоз и користење на алохтони видови оргамизми
ЕПП: 2009.0880.5326 рок: 30.09.2014

ЕУ мерки: 32000L0029; 

3
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Правилник за формата и содржината на Листата на алохтони видови организми
ЕПП: 2009.0880.5325 рок: 30.09.2014

ЕУ мерки: 32000L0029; 

4
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Правилник за начинот на водењето евиденција, регистри и бази на податоци кои се поврзани со информатичкиот систем
ЕПП: 2009.0880.5329 рок: 31.12.2014

ЕУ мерки: 32000L0029; 

5
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Правилник за начинот на поврзување на податодите на Фитоанитарната управа со другите бази на податоци и начинот на прибирање податоци од други бази на 
податоци 
ЕПП: 2009.0880.5327 рок: 31.12.2014

ЕУ мерки: 32000L0029; 

6

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа
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12 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА
Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за барања/услови за утврдување на подрачја со ниска распространетост на штетен организам 
ЕПП: 2011.0880.6561 рок: 30.06.2015

7
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 22
Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за упатства за утврдување и признавање на еднаквоста на фитосанитарни мерки 
ЕПП: 2011.0880.6562 рок: 30.06.2015

8
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 24
Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за дијагностички протоколи за регулирани штетни организми 
ЕПП: 2011.0880.6564 рок: 30.09.2015

9
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 27
Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за утврдување на подрачја слободни од штетни организми - овошни мушички  (Tephritidae) 
ЕПП: 2011.0880.6563 рок: 30.09.2015

10
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 26:2006  
Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за утврдување на подрачја со ниска распространетост на овошни мушички (Tephritidae)
ЕПП: 2011.0880.6567 рок: 30.09.2015

11
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 30
 Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за регулирани не-карантински штетни организми:концепт и примена 
ЕПП: 2011.0880.6559 рок: 31.12.2015

12
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 16

Наредба за определување на посебен надзор, за да се утврди присуството и процедурите за лабораториско испитување на цистоликите нематоди Globodera palida 
(Stone) и Behrens Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, предизвикувачи кај компирот, одредување на распространетоста и во случај на појава на мерки  кои 
треба да се преземат кои треба да се преземат за да се спречи ширењето и контролата
ЕПП: 2011.0880.6421 рок: 31.12.2015

13

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународниот стандард ISPM 16
Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за Thrips palmi Karny 
ЕПП: 2011.0880.6565 рок: 31.12.2015

14
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 27
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12 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА
Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за категоризација на пратки според нивниот ризик од штетни организми 
ЕПП: 2011.0880.6568 рок: 31.12.2015

15
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 32 
Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за признавање на подрачја слободни од штетни организми и подрачја со ниска распространетост на штетни 
организм
ЕПП: 2011.0880.6566 рок: 31.12.2015

16

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 29 

Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за упатства за употребата на зрачењето како фитосанитарна мерка
ЕПП: 2011.0880.6560 рок: 31.12.2015

17
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 18
Правилник за границите на посебно регулирано подрачје, мерките за откривање превенција на ширење и сузбивање на штетни организми, престанување на 
преземање на мерки и начинот на информирање
ЕПП: 2009.0880.5321 рок: 31.12.2015

ЕУ мерки: 32000L0029; 

18

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Правилник за начин на давање и објавување на податоци за појава на новооткриени штетни организми од Листата I IДел А Секција 1 и 2, Листата I I  Дел А Секција 1 и
 2, во Република Македонија
ЕПП: 2009.0880.5320 рок: 31.12.2015

ЕУ мерки: 32000L0029; 

19

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Правилник за начин на утврдување на заштитена зона, условите за извршување на систематски прегледи и листите на заштитени зони
ЕПП: 2009.0880.5322 рок: 31.12.2015

ЕУ мерки: 32000L0029; 

20
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

ЕПП: 2007.0810.2658
Закон за ветеринарно-медицински препарати5

сл. в. 42/2010;

ЕУ мерки: 31990L0219; 31990R2377; 31991L0412; 31993R2309; 31995R0540; 31995R1662; 31996R2141; 31998L0081; 31998R1069; 31999D0879; 32001L0018; 32001L0082; 32003R1084; 32003R1085; 
32006L0130; 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Законот обезбедува комплетно хармонизирање со релевантната ЕУ легислатива, преку доуредување и допрецизирање на производството и прометот со ветеринарно медицинските 
препарати. Постојниот Закон за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала (Службен Весник на Република Македонија 21/1998), кој ги уредува лековите за употреба во хуманата и
 ветеринарната медицина, иако во основа ги содржи принципите на ЕУ легислативата, потребно е да се доуреди во одредени специфични области и сегменти што ќе овозможи потполно 
апроксимирање. 
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12 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА
Правилник за оценување на разликите во разгледување на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарати 
ЕПП: 2011.0886.6533 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 32008R1234; 

1
Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

ЕПП: 2008.0800.4758
Закон за изменување и дополнување на Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја6

ЕУ мерки: 31999L0105; 32002R1598; 

рок: 30.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

П Подготовка на текст

Правилник за начинот на извршување на тестовите и оценувањето на резултатите од споредбените/генетските тестови 
ЕПП: 2011.0880.6569 рок: 30.12.2016

ЕУ мерки: 31999L0105; 

1
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на уверението за признат основен материјал, како и формата, содржината и 
начинот на водење на Регистарот на признат основен материјал
ЕПП: 2011.0880.6570 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32002R1597; 

2

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Правилник за формата и содржината на „Информативниот документ“
ЕПП: 2011.0880.6571 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32002R1598; 

3
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

ЕПП: 2009.0800.5150
Закон за безбедност на храната7

сл. в. 157/2010;

ЕУ мерки: 32000L0013; 32001L0018; 32002R0178; 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за посебни барања за безбедноста на храна третирана со јонизирачко зрачење
ЕПП: 2011.0886.6539 рок: 31.01.2014
ЕУ мерки: 31999L0002; 31999L0003; 32002D0840; 

1
Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Правилник за посебните барања за безбедност на производи што доаѓаат во контакт со храната од интелигентни и активни материи
ЕПП: 2012.0886.6767 рок: 31.01.2014

2
Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

План за внатрешен аудит на официјалните контроли за 2014 година
ЕПП: 2013.0886.6892 рок: 28.02.2014
ЕУ мерки: 32004R0882; 32006D0677; 

3
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа
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12 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА
Програма за внатрешен аудит на официјалните контроли за 2014 година
ЕПП: 2013.0886.6890 рок: 28.02.2014
ЕУ мерки: 32004R0882; 32006D0677; 

4
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за ограничување на употребата на одредени епокси деривати во производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната
ЕПП: 2013.0886.6985 рок: 31.03.2014

5
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за посебните барања за безбедност на производи што доаѓаат во контакт со храната од материи наречени меламин
ЕПП: 2012.0886.6768 рок: 31.03.2014
ЕУ мерки: 32011R0284; 

6
Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Правилник за посебните барања за безбедност на производи што доаѓаат во контакт со храната од рециклирани материјали
ЕПП: 2012.0886.6769 рок: 31.03.2014
ЕУ мерки: 32008R0282; 

7
Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Правилник за изменување на правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба-млечна храна за доенчиња
ЕПП: 2013.0886.6986 рок: 31.05.2014

8
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за начинот на означување, рекламирање и презентирање на храната
ЕПП: 2010.2600.6046 рок: 30.09.2014
ЕУ мерки: 31987L0250; 31989L0396; 31990L0496; 31994L0054; 32000L0013; 32003L0120; 

9
Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Измена и дополнување на Правилникот за постапување на одделението за внатрешна контрола и аудиит на Агенцијата за храна и ветеринарство
ЕПП: 2013.0886.6893 рок: 31.12.2014
ЕУ мерки: 32004R0882; 32006D0677; 

10
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Измена и дополнување на Прирачникот за внатрешен аудит на официјалните контроли
ЕПП: 2013.0886.6894 рок: 31.12.2014
ЕУ мерки: 32004R0882; 32006D0677; 

11
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Измена и дополнување на Процедурата за внатрешен аудитт за внатрешен аудит на официјалните контроли
ЕПП: 2013.0886.6896 рок: 31.12.2014
ЕУ мерки: 32004R0882; 32006D0677; 

12
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за екстракционите растворувачи кои се користат за производство на храна и состојки на храна
ЕПП: 2013.0886.6987 рок: 31.12.2014

13
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за специфичните критериуми и барања за чистота на адитивите што можат да бидат содржани во храната
ЕПП: 2012.0886.6771 рок: 31.12.2014

14
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа
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Петтогодишен план 2017-2022 год. за внатрешен аудит на вршењето на официјалните контроли  со цел да се обезбеди проверка на работењето во согласност со 
законодавството за безбедност на храната и добиточната храна, правилата за здравствената заштита на животните и благосостојбата на животните
ЕПП: 2013.0886.6898 рок: 31.12.2016
ЕУ мерки: 32004R0882; 32006D0677; 

15

Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

ЕПП: 2011.0800.6513
Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храна8

ЕУ мерки: 32004R0852; 32004R0853; 32004R0854; 32004R0882; 32005R2073; 32005R2074; 32005R2075; 

рок: 30.06.2014
рок: 31.08.2014

постапка: Редовна
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

П Подготовка на текст

ЕПП: 2011.0800.6514
Закон за измени и дополнување на Законот за  идентификација и регистрација на животните9

сл. в. 95/2012

ЕУ мерки: 31964L0432; 31990L0427; 32000R1760; 32004R0021; 32008L0071; 32008R0504; 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за идентификација и регистрација на животни од видот говеда
ЕПП: 2012.0800.6752 рок: 31.01.2014

ЕУ мерки: 32000R1760; 32004R0911; 

1
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство

М Меѓуресорска консултација

ЕПП: 2011.0800.6530
Закон за измени и дополнување на Законот за  благосостојба на животните и нивна заштита10

ЕУ мерки: 32005R0001; 32007L0043; 32008L0119; 

рок: 31.03.2014
рок: 31.05.2014

постапка: Редовна
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

М Меѓуресорска консултација

Правилник за благосостојба на животните за време на превозот
ЕПП: 2013.0886.6905 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 32005R0001; 

1
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Правилник за благосостојба на фармски животни
ЕПП: 2013.0886.6906 рок: 30.09.2014
ЕУ мерки: 31999L0074; 32002L0004; 32006L0120; 32008L0119; 

2
Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

ЕПП: 2012.0800.6751
Закон за фитофармацевтски производи11

ЕУ мерки: 32005R0396; 32009L0127; 32009L0128; 32009R1107; 32009R1185; 

рок: 31.01.2014
рок: 31.01.2014

постапка: Редовна
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

М Меѓуресорска консултација
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ЕПП: 2013.0800.7002
Закон за измени и дополнувања на Законот за нус производи од животинско потекло12

рок: 30.06.2014
рок: 31.08.2014

постапка: Редовна
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

П Подготовка на текст
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13 РИБАРСТВО

ЕПП: 2009.0800.5242
Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура1

сл. в. 67/2010;

ЕУ мерки: 32008R0736; 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Програма  за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2014 година
ЕПП: 2011.0800.6453 рок: 31.01.2014

ЕУ мерки: 32006R1198; 32008R0736; 

1
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство

0 План и анализа

Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2015
ЕПП: 2012.0800.6737 рок: 31.01.2015

ЕУ мерки: 32006R1198; 32008R0736; 

2
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство

0 План и анализа

ЕПП: 2013.0800.6984
Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 20162

ЕУ мерки: 32006R1198; 32008R0736; 

рок: 31.01.2016
рок: 31.03.2016Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

0 План и анализа
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14 ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

ЕПП: 2008.1200.4469
Закон за ратификација на Спогодбата за меѓународен патен транспорт меѓу Република Македонија и Кралството Шведска1

рок: 01.10.2016
рок: 31.12.2016

постапка: Скратена
Министерство за надворешни работи

П Подготовка на текст

Коментар: Ќе придонесе кон билатералните односи за регулирање на режимот на одделните видови на трнаспорт, со цел либерализација

ЕПП: 2008.1200.4471
Закон за ратификација на Спогодбата за меѓународен патен транспорт меѓу Република Македонија и Република Португалија2

рок: 01.10.2016
рок: 31.12.2016

постапка: Скратена
Министерство за надворешни работи

П Подготовка на текст

Коментар: ќе придонесе кон билатералните односи за регулирање на режимот на одделните видови на трнаспорт, со цел либерализација

ЕПП: 2008.1200.4472
Закон за ратификација на Спогодбата за меѓународен патен транспорт меѓу Република Македонија и Република Финска3

рок: 01.10.2016
рок: 31.12.2016

постапка: Скратена
Министерство за надворешни работи

П Подготовка на текст

Коментар: Ќе придонесе кон билатералните односи за регулирање на режимот на одделните видови на трнаспорт, со цел либерализација

ЕПП: 2008.1200.4473
Закон за ратификација на Спогодбата за меѓународен патен транспорт меѓу Република Македонија и Република Литванија4

рок: 01.10.2016
рок: 31.12.2016

постапка: Скратена
Министерство за надворешни работи

П Подготовка на текст

Коментар: Ќе придонесе кон билатералните односи за регулирање на режимот на одделните видови на трнаспорт, со цел либерализација

ЕПП: 2008.1200.4474
Закон за ратификација на Спогодбата за меѓународен патен транспорт со Република Ирска5

рок: 01.10.2016
рок: 31.12.2016

постапка: Скратена
Министерство за надворешни работи

П Подготовка на текст

Коментар: Ќе придонесе кон билатералните односи за регулирање на режимот на одделните видови на трнаспорт, со цел либерализација

ЕПП: 2013.1200.6924

Закон за ратификација на Анексот за изменување на Анекс I на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република 
Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, 
Романија, Република Србија и мисијата на Обединетите нации за привремена Администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна 

6

рок: 01.10.2014
рок: 01.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

П Подготовка на текст

Коментар: Ратификација на Анексот за изменување на Анекс I на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки
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15 ЕНЕРГЕТИКА

ЕПП: 2006.5800.1415
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност1

сл. в. 135/2007;

ЕУ мерки: 11957A033; 11957A035; 11957A037; 31996L0029; 31997L0043; 
Министерство за здравство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: приоритетен закон, усогласување со ЕУ мерки
Правилник за критериуми и мерки за заштита од јонизирачко зрачење при вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење
ЕПП: 2010.5800.5813 рок: 30.08.2014
ЕУ мерки: 31996L0029; 

1
Дирекција за радијациона сигурност0 План и анализа

Коментар: Директива 1999/29

ЕПП: 2008.2000.4773
Закон за енергетика2

сл. в. 16/2011

ЕУ мерки: 32000L0055; 32003L0030; 32003L0054; 32003L0055; 32003R1228; 32004L0008; 32004L0067; 32005L0089; 32005R1775; 32006L0032; 32009L0028; 32009L0125; 
Министерство за економија

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Мрежни правила за пренос на електрична енергија (АД МЕПСО)
ЕПП: 2010.6500.5827 рок: 31.03.2014
ЕУ мерки: 32003L0055; 

1
Регулаторна комисија за енергетикаП Подготовка на текст

Тарифен систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите што се снабдуваат од снабдувач во краен случај
ЕПП: 2010.6500.5823 рок: 31.03.2014
ЕУ мерки: 32003L0055; 

2
Регулаторна комисија за енергетикаП Подготовка на текст

Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија (АД ЕЛЕМ - Енергетика)
ЕПП: 2010.6500.5841 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 32003L0055; 

3
Регулаторна комисија за енергетикаП Подготовка на текст

Мрежни правила за дистрибуција на природен гас
ЕПП: 2010.6500.5930 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 32003L0055; 

4
Регулаторна комисија за енергетикаП Подготовка на текст

Коментар: Согласно член 94 од Законот за енергетика, операторите на системите за дистрибуција на природен гас (ЈП КУМАНОВО ГАС-Куманово, Дирекцијата за Технолошки 
Индустриски Развојни Зони ДТИРЗ-Скопје и ЈП СТРУМИЦА ГАС-Струмица) ги доставија на одобрување до Регулаторната комисија за енергетика Мрежните правила за дистрибуција на 
природен гас. Мрежните правила за дистрибуција на природен гас се разгледуваат во рамки на проектот „Поддршка на Регулаторната комисија за енергетика за воведување на ЕУ 
законодавството за ефикасен пазар на енергија во Република Македонија“, поддржан од Кралството Норвешка. Регулаторната комисија за енергетика ќе ги одобри Мрежните правила за 
дистрибуција на природен гас во првата половина на 2014 година.
Уредба за квалитетот на течните горива
ЕПП: 2010.0000.5833 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 31998L0070; 31999L0032; 32003L0030; 32009L0028; 

5
Министерство за економијаМ Меѓуресорска консултација

четврток, 16 јануари 2014 26



15 ЕНЕРГЕТИКА
Мрежни правила за пренос на природен гас
ЕПП: 2010.6500.5845 рок: 15.12.2014
ЕУ мерки: 32003L0054; 

6
Регулаторна комисија за енергетика0 План и анализа

Коментар: Согласно член 88 од Законот за енергетика, операторот на системот за пренос на природен гас, треба да ги достави на одобрување до Регулаторната комисија за енергетика 
Мрежните правила за пренос на природен гас. Во рок од 3 месеци по доставувањето Регулаторната комисија за енергетика ќе ги одобри Мрежните правила за пренос на природен гас. Се
 предвидува активноста да биде реализирана до крајот на 2014 година.

ЕПП: 2010.0700.5814
Закон за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати3

ЕУ мерки: 32009L0119; 

рок: 31.03.2014
рок: 30.06.2014

постапка: Редовна
Министерство за финансии

М Меѓуресорска консултација

Коментар: Усогласување со Директива 2009/119/ЕС

ЕПП: 2010.1300.6355
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност4

ЕУ мерки: 32009L0071; 

рок: 30.11.2014
рок: 30.11.2016

постапка: Редовна
Министерство за здравство

0 План и анализа

Коментар: На 6 и 9 состанокот на Поткомитетот за ТЖСЕРР, од страна на ЕК беше дадена препорака за анализа на новата Директива за нуклеарна сигурност 32009L0071, ДРС ќе пристапи кон 
Анализа на Директивата за воспоставување правната рамка на Заедницата за нуклеарна сигурност на нуклеарните инсталации.

ЕПП: 2011.0000.6577
Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика5

ЕУ мерки: 32009L0072; 32009L0073; 32009R0714; 32009R0715; 

рок: 30.07.2014
рок: 30.10.2014

постапка: Редовна
Министерство за економија

0 План и анализа

Коментар: Усогласување со Третиот енергетски пекет на ЕУ.

ЕПП: 2013.0400.6930
Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика6

ЕУ мерки: 32009L0028; 32009L0072; 32009L0073; 32009R0714; 32009R0715; 

рок: 30.07.2014
рок: 15.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за економија

0 План и анализа

Коментар: Усогласување со 3 Енергетски пакет

ЕПП: 2013.0400.6936
Закон за биогорива7

ЕУ мерки: 32009L0028; 

рок: 30.08.2014
рок: 15.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за економија

0 План и анализа

Коментар: Усогласување со Директивата 28/2009/ЕС 
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15 ЕНЕРГЕТИКА

ЕПП: 2013.0400.6933
Акционен план за либерализација на пазарите на електрична енергија и природен гас8

рок: 01.10.2014
рок: 15.12.2014Министерство за економија

0 План и анализа

Коментар: Обврска од 3 Енергетски пакет и Договор за Енергетска заедница.
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16 ОДАНОЧУВАЊЕ

ЕПП: 2006.0700.1428
Закон за данок на додадена вредност1

ЕУ мерки: 31986L0560; 32005R1777; 32006L0079; 32006L0112; 32007L0074; 32008L0009; 32009L0132; 

рок: 30.09.2016
рок: 31.12.2016

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

Одлука за определување на производите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност
ЕПП: 2007.0000.3431 рок Влада: 31.12.2016

1
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Одлуката ќе се донесе врз основа на Законот за ДДВ кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки
Правилник за начинот на примена на законот за ДДВ кај лица со сопственичка, организациска или управувачка поврзаност кои можат или на кои им е наложено да се 
регистрираат како еден даночен обврзник
ЕПП: 2006.0700.1433 рок: 31.12.2016
ЕУ мерки: 31977L0388; 

2

Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се донесе врз основа на Законот за ДДВ кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки
Правилник за спроведување на законот за данокот на додадена вредност
ЕПП: 2006.0700.1429 рок: 31.12.2016
ЕУ мерки: 31977L0388; 

3
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се донесе врз основа на Законот за ДДВ кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки
Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност
ЕПП: 2006.0700.1431 рок: 31.12.2016
ЕУ мерки: 31977L0388; 

4
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се донесе врз основа на Законот за ДДВ кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки
Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност
ЕПП: 2006.0700.1430 рок: 31.12.2016
ЕУ мерки: 31977L0388; 

5
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се донесе врз основа на Законот за ДДВ кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки

ЕПП: 2006.0700.1437
Закон за данок на добивка2

ЕУ мерки: 31990L0435; 32003L0049; 32008L0007; 32009L0133; 

рок: 31.10.2016
рок: 31.12.2016

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување
ЕПП: 2006.0700.1438 рок: 31.12.2016
ЕУ мерки: 31969L0335; 31990L0434; 31990L0435; 32003L0049; 

1
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се донесе врз основа на Законот за данок на добивка кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки
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16 ОДАНОЧУВАЊЕ

ЕПП: 2006.0700.1441
Закон за персоналниот данок на доход3

ЕУ мерки: 31990L0434; 31994H0390; 32003L0048; 32009L0133; 

рок: 31.10.2016
рок: 31.12.2016

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

Правилник за содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност и водат деловни книги
ЕПП: 2007.0700.2271 рок: 31.12.2016

1
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се донесе врз основа на Законот за персонален данок на доход кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки
Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за започнување на остварување на приходи од самостојна дејност
ЕПП: 2007.0700.2266 рок: 31.12.2016

2
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се донесе врз основа на Законот за персоналниот данок на доход кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки
Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за остварени други приходи
ЕПП: 2007.0700.2267 рок: 31.12.2016

3
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се донесе врз основа на Законот за персоналниот данок на доход кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки

Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за капиталните 
добивки
ЕПП: 2007.0700.2264 рок: 31.12.2016

4

Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се донесе врз основа на Законот за персоналниот данок на доход кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки
Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за приходи од имот 
и имотни права
ЕПП: 2007.0700.2263 рок: 31.12.2016

5

Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Законот ќе се донесе врз основа на Законот за персоналниот данок на доход кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки

Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на ПДД
ЕПП: 2007.0700.2269 рок: 31.12.2016

6
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се донесе врз основа на Законот за песонален данок на доход кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки
Упатство за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка
ЕПП: 2007.0700.2272 рок: 31.12.2016

7
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Упатството ќе се донесен врз основа на Законот за персонален данок на доход кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки

ЕПП: 2006.0700.1452
Закон за акцизи4

ЕУ мерки: 31992L0012; 31992L0079; 31992L0080; 31992L0083; 31992L0084; 31995L0059; 32003L0096; 32008L0118; 

рок: 30.10.2016
рок: 31.12.2016

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа
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16 ОДАНОЧУВАЊЕ
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите
ЕПП: 2006.0700.1453 рок: 31.12.2016
ЕУ мерки: 31992L0012; 32003L0096; 

1
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се донесе врз основа на Законот за акцизите кој ќе биде усогласен со ЕУ мерки
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19 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ

ЕПП: 2006.0900.1562
Закон за безбедност и здравје при работа1

сл. в. 92/2007;

ЕУ мерки: 31989L0391; 
Министерство за труд и социјална политика

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Законот за безбедност и здравје при работа е во насока на усогласување со рамковната директива за унапредување на безбедноста и здравјето на работниците при работа. 
Правилник за висината на трошоците за извршување на стручните работи врз основ на видот, начинот обемот и местото на извршување на стручните работи
ЕПП: 2013.0900.6885 рок: 01.04.2014

1
Министерство за труд и социјална политика0 План и анализа

Коментар: Подготовката на Правилникот е во функција на понатамошно регулирање и унапредување на напредокот кој е веќе нотиран од страна на Европската комисија во Извештајот за
 напредокот за 2013 година, во делот кој се однесува на Поглавје 19/Безбедност и здравје при работа „Законот за безбедноста и здравјето при работа беше изменет за да се регулираат 
трошоците на работодавачите за услуги обезбедени од овластени експерти за безбедност и здравје при работа. Беа донесени правилници за дополнително да се усогласи 
законодавството со acqui.“.

Со овој Правилник ќе се утврди висината на трошоците кои паѓаат на товар на работодавачите за услугите кои ги даваат стручните лица, овластени за вршење на стручни работи од 
областа на безбедност при работа, транспарентност делот на евидентирање на извршените повреди на прописите од областа на БЗР од страна на стручните лица и нивно објавување.  
Со донесувањето на Правилникот кој ќе содржи тарифник, ќе се утврди висината на трошоците, т.е. ќе се утврдат единствени цени за услугите кои ги даваат стручните лица овластени за 
вршење на стручните работи од областа на безбедност при работа.

Правилник за начинот на бодување при стручното усовршување на стручните лица за безбедност и здравје при работа
ЕПП: 2013.0900.6888 рок: 01.04.2014

2
Министерство за труд и социјална политика0 План и анализа

Коментар: Подготовката на Правилникот е во функција на понатамошно регулирање и унапредување на напредокот кој е нотиран од страна на Европската комисија во Извештајот за 
напредокот за 2013 година, во делот кој се однесува на Поглавје 19/Безбедност и здравје при работа „Законот за безбедноста и здравјето при работа беше изменет за да се регулираат 
трошоците на работодавачите за услуги обезбедени од овластени експерти за безбедност и здравје при работа. Беа донесени правилници за дополнително да се усогласи 
законодавството со acqui“.

Со овој  Правилник ќе се уреди начинот на бодување при стручното усовршување на стручните лица за безбедност при работа. Се опредлуваат бодовите за секоја обука, видот на 
обуката и  критериумите за организаторите на обуките

ЕПП: 2013.0900.6921
Закон за превенција и заштита од семејно насилство2

рок: 01.04.2014
рок: 01.07.2014

постапка: Редовна
Министерство за труд и социјална политика

0 План и анализа

Коментар: Со подготовката и усвојувањето на законот дополнително ќе се унапреди законската рамка во овој дел, меѓудругото и во насока на надминување на забелешките на Европската комисија
 во Извештајот за напредокот за 2013 година за недоволната и бавна имплементација на политиките и националната стратегија за превенција и заштита од семејното насилство. 

Целта за донесување на нов Закон за превенција/спречување и заштита од семејно насилство е унапредување на системот за спречување и  заштита од семејно насилство, постапувањето и 
меѓусебната соработка помеѓу надлежните институции.
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ЕПП: 2007.0100.2652
 Закон за кривична постапка1

сл. в. 150/2010
Министерство за правда

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Измените ќе бидат согласно Стратегијата за реформа на казненото законодавство - усогласување со новот Закон за јавно обвинителство и веќе ратификуваните меѓународни конвенции.
 Потребата од измени и дополнувања на овој закон произлегува од пројавените слабости во областа на истрагата, надоместокот на штета на лица за неоправдана осуда или неосновано лишување
 од слобода, процесните мерки за заштита на сведоци и потребата за усогласување со најновите меѓународни стандарди. Префрлање на истрагата во целост во надлежност на јавните 
обвинители. Имплементација на препораки на MONEYVAL.

Правилник за уредување, начин на водење и чување на казнена евиденција
ЕПП: 2011.0100.6637 рок: 30.10.2014

1
Министерство за правдаВ Владина постапка

Коментар: За надминување на препораката за зајакнување на капацитетите за спроведување на реформираното кривично законодавство од Извештајот на Европската комисија за 
напредокот на Република Македонија за 2013 година. Усогласување со Законот за кривична постапка за постигнување на систематизиран преглед на сите изречени казнени санкции. 

ЕПП: 2010.0100.6274
Закон за јавнообвинителска служба2

рок: 31.08.2014
рок: 30.10.2014

постапка: Редовна
Министерство за правда

П Подготовка на текст

Коментар: За надминување на препораката за зајакнување на капацитетите на јавното обвинителство од Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2013 
година. 

ЕПП: 2011.0100.6588
Закон за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство (АП НОВ 3121)3

рок: 31.05.2014
рок: 31.07.2014

постапка: Редовна
Министерство за правда

П Подготовка на текст

Коментар: За надминување на препораката за зајакнување на капацитетите на јавното обвинителство за спроведување на реформираното кривично законодавство од Извештајот на Европската 
комисија за напредокот на Република Македонија за 2013 година. Усогласување со Законот за кривична постапка во делот на надлежностите на јавното обвинителство. 

ЕПП: 2011.0100.6623
Закон за измени и дополнување на Законот за спречување на корупцијата(АП НОВ 3341)4

рок: 30.04.2014
рок: 30.06.2014

постапка: Редовна
Министерство за правда

П Подготовка на текст

Коментар: Усогласување со препорака од извештајот на ЕК за 2013 година за воведување на механизми за систематска и институционална заштита на лицата кои сакаат да пријават случаи на 
корупција и воведување на сиситем на интегритет

ЕПП: 2012.0100.6671
Закон за изменување и дополнување на Законот за управните спорови5

рок: 30.10.2014
рок: 31.01.2015

постапка: Редовна
Министерство за правда

П Подготовка на текст

Коментар: Препорака од Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија од 2013 за подобрување на управувањето со управните постапки.
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ЕПП: 2013.0100.6941
Измени и дополнување на Закон за заштита на лични податоци6

рок: 30.09.2014
рок: 30.11.2014

постапка: Редовна
Министерство за правда

0 План и анализа

Коментар: Извештајот за напредок на РМ за 2013 содржи укажување дека сè уште треба да се донесат измени и дополнувања на Законот за заштита на лични податоци заради понатамошно 
усогласување со правото на Унијата. Дополнително, законот ќе биде изменет и во насока на  усогласување со новините на Закон за прекршоци, доуредување на одредбите кои се однесуваат на 
инспекцискиот надзор, како и нормирање на ревизијата на заштита на лични податоци. 

ЕПП: 2013.0900.6950
Измени и дополнување на Закон за семејство7

рок: 30.07.2014
рок: 30.09.2014

постапка: Редовна
Министерство за труд и социјална политика

0 План и анализа

Коментар: измените се во насока на прецизирање на одредбите кои се однесуваат на злоупотреба и грубо занемарување на вршењето на родителските должности, имајќи ги предвив укажувањето 
на ЕК за големиот број на деца на улица и потребата од поголема грижа од страна на државата за оваа категорија на деца
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ЕПП: 2007.0100.3781
Закон за ратификација на Mеѓународната Конвенција за заштита на присилно исчезнати лица 1

рок: 31.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Скратена
Министерство за надворешни работи

В Владина постапка

Коментар: потребата од ратификација на конвенцијата се наведена во извештаите на Европска комисија за остварен напредок во делот на борбата против тероризмот. 

ЕПП: 2009.0100.5505
Закон за административниот регистар на населението во Република Македонија2

рок: 31.10.2016
рок: 31.12.2016

постапка: Редовна
Министерство за внатрешни работи

0 План и анализа

Коментар: Донесувањето на Законот е активност која произлегува од Резолуцијата за миграциона политика на РМ 2009-2014 година. Донесувањето на овој Закон има за цел јакнење на 
стратешките капацитети за управување со магирационите текови, кои беа нотирани како негативна забелешка од страна на ЕК во Извештаите за напредокот на РМ за 2012 и 2013 г.

ЕПП: 2011.1200.6643
Закон за ратификација на договор со Црна Гора за правна помош во граѓанска и кривична материја.3

ЕУ мерки: 32001R1206; 32003L0008; 32007R0864; 32007R1393; 

рок: 30.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

П Подготовка на текст

Коментар: склучувањето на ваков договор е во насока на натамошно унапредување на судската соработка со земјите од регионот, а воедно се врши натамошно усогласување со ратификуваните 
конвенции на Советот на Европа и европското законодавство. Изготвен е нацрт договор, а преговорите за потпишување на истиот ќе продолжат во текот на 2013 година

ЕПП: 2011.1200.6644
Закон за ратификација на Договор со Црна Гора за меѓусебно признавање и извршување на судските одлуки4

ЕУ мерки: 32000F0712(02); 32001R0044; 32004R2116; 32007R1393; 32008F0909; 32009R0004; 32009R0280; 32009R0662; 32009R0664; 

рок: 30.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

П Подготовка на текст

Коментар: Склучувањето на договорот придонесува кон унапредување на судската соработка со земјите од регионот и натамошно усогласување со ратификуваните конвенции на Советот на 
европа и европското законодавство. Изготвен е Нацрт - Договор, преговорите ќе продолжат во 2013

ЕПП: 2011.1200.6645
Закон за ратификација на Договор со Република Косово за правна помош во граѓанските предмети5

ЕУ мерки: 32001R1206; 32003L0008; 32007R0864; 32007R1393; 

рок: 30.07.2015
рок: 30.09.2015

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

П Подготовка на текст

ЕПП: 2011.1200.6662
Закон за ратификација на договор со Босна и Херцеговина за изменување и дополнување на Договорот за правна помош во граѓанска и кривична материја6

ЕУ мерки: 32001R1206; 32002F0465; 32003L0008; 32007R1393; 32008F0977; 

рок: 31.08.2014
рок: 30.10.2014

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

П Подготовка на текст
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ЕПП: 2012.0600.6823
Закон за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола7

ЕУ мерки: 32006R0562; 

рок: 31.12.2014
рок: 28.02.2015

постапка: Редовна
Министерство за внатрешни работи

0 План и анализа

Коментар: Предвидени се дополнување на Законот за гранична контрола во насока на внесување на неколку дефиниции, уредување на начинот на вршење на граничните проверки на државјани 
на трети земји, кои го уживаат правото на слободно движење во Заедницата и правата на членовите на нивните семејства, утврдување на  претпоставките за исполнувањето на условите за 
времетраењето на престојот доколку на патната исправа на државјанин на трета земја нема влезен печат (вклучително пропишување соодветен образец), натамошно доуредување на  повторно 
воведување на граничната контрола на внатрешните граници и овозможување на склучување на билатерални договори за блокирање на сообраќај при вршење на гранични проверки во патниот 
сообраќај. 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за  начинот на преминување на внатрешната граница
ЕПП: 2012.0600.6831 рок: 31.08.2015
ЕУ мерки: 32006R0562; 

1
Министерство за внатрешни работи0 План и анализа

Коментар: Правилникот се менува со цел усогласување со Анекс 4 од ШГК
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на извршување на гранични проверки и граничен надзор
ЕПП: 2012.0600.6835 рок: 31.08.2015
ЕУ мерки: 32006R0562; 

2
Министерство за внатрешни работи0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се измени со цел усогласување со анексите 2, 6 и 7 од ШГК
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обликот, содржината и начинот на поставување на гранични табли, ознаки и друга сигнализација 
ЕПП: 2012.0600.6834 рок: 31.08.2015
ЕУ мерки: 32006R0562; 

3
Министерство за внатрешни работи0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се измени со цел усогласување со Анекс 3 од ШГК
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и соддржината на штембилот за влез и излез од Република Македонија и начинот и постапката 
на неговото втиснување и употреба 
ЕПП: 2012.0600.6833 рок: 31.08.2015
ЕУ мерки: 32006R0562; 

4

Министерство за внатрешни работи0 План и анализа

Коментар: Правилникот ќе се изменува со цел усогласување со Анекс 4 од ШГК.

ЕПП: 2012.0600.6836
Закон за азил и привремена заштита8

ЕУ мерки: 32001L0055; 32011L0095; 

рок: 31.10.2015
рок: 31.12.2015

постапка: Редовна
Министерство за внатрешни работи

0 План и анализа

Коментар: Изготвување на нов Закон за азил и привремена заштита со кој што би се извршило усогласување со Директивата на Советот 2001/55/ЕЗ за определување минимум стандарди во 
постапката за давање привремена заштита во случај на масовен прилив на раселени лица и за мерките за воспоставување рамнотежа меѓу активностите на земјите членки при прием на раселени 
лица, како и при поднесувањето на последиците од таквите активности и со Директива на Европскиот Парламент и Советот 2011/95/ЕЗ со која се утврдуваат стандардите за лица од трети земји 
или лица без државјанство кои се корисници на меѓународна заштита, за воедначен статус на бегалците или лица кои се под супсидијарна заштита, и за содржината на доделената заштита. 
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ЕПП: 2013.0600.6878
Закон за странци9

ЕУ мерки: 32003L0086; 32003L0109; 32004L0114; 32006R0562; 32008L0115; 32009R0810; 

рок: 31.12.2014
рок: 28.02.2015

постапка: Редовна
Министерство за внатрешни работи

П Подготовка на текст

Правилник за начинот на издавање, поништување, отповикување на визи, скратување и продолжување на нивната важност, начинот на водење на евиденција за 
издадени, поништени и отповикани визи и обрасците за визи
ЕПП: 2013.1200.6989 рок: 31.12.2015
ЕУ мерки: 32002R0333; 

1

Министерство за надворешни работи0 План и анализа

Коментар: Донесувањето се однесува на начинот на издавање виза на носители на патен документ издаден од држава или МО кои не се признаени од ВРМ, со цел усогласување со 
Регулативата 333/2002 и во однос на начинот на поништување на налепницата за виза при поништување, отповикување и скратување наважноста на визата, со цел усогласување со 
Одлуката на извршниот комитет (SCH/Com-ex (93)24) за начин на отповикување, поништување и скратување на важноста на единствената виза. Упатството за работа во Визен центар ќе 
биде имплементирано во измените на Правилникот
Правилник за странци
ЕПП: 2013.0600.6880 рок: 31.12.2015
ЕУ мерки: 32006R0562; 

2
Министерство за внатрешни работи0 План и анализа

ЕПП: 2013.0700.6876
Закон за финасиска полиција10

рок: 31.01.2014
рок: 31.03.2014

постапка: Редовна
Управа за финансиска полиција

С Собраниска постапка

Коментар: Измените се во насока на усогласување со новиот Закон за кривична постапка. Рокот за донесување на законот е определен од координативното тело за спроведување на ЗКП

ЕПП: 2013.1300.6922
Закон за изменување и дополнување на законот за контрола на дрога и психотропни супстанци11

ЕУ мерки: 32005D0387; 

рок: 31.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за здравство

0 План и анализа
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ЕПП: 2006.1400.1750
Закон за високото образование1

сл. в. 35/2008;

ЕУ мерки: 31989L0048; 
Министерство за образование и наука

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Поврзано со приоритете од ПП, поглавје 26
Да се продолжат напорите за подобрување на квалитетот во образованието, вклучувајќи го и основното образование и да се создаде модерно стручно образование и систем за обуки, како и 
поврзување на секторот за високото образование со пазарот на трудот и економските потреби, и унапредување на регионалната соработка 
 во областа на високото образование.;

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистерот на високообразовни квалификации  
ЕПП: 2013.1400.6909 рок: 31.03.2014

1
Министерство за образование и наукаП Подготовка на текст

Коментар: Во согласност со препораките од Извештајот за напредокот на Република Македонија на Европската Комисија, како и состаноците на Поткомитет за иновации, информатичко 
општество и социјална политика,  и во насока на усогласување на Националната рамка за квалификации со Рамката за квалификации во Европската област на високото образование, 
усвоена од Минситрите надлежни за високо образование од Болоњскиот процес во мај 2005 година. Со овој правилник ќе се уреди постапката за запишување на високообразовните 
квалификации и нивното поврзување со занимањата.
Правилник за начинот на потврдување на компатибилноста на Националната Рамка на високообразовни квалификации со Европската рамка на високообразовни 
квалификации 
ЕПП: 2013.1400.6910 рок: 30.06.2014

2

Министерство за образование и наукаП Подготовка на текст

Коментар: Во согласност со препораките од Извештајот за напредокот на Република Македонија на Европската Комисија, како и состаноците на Поткомитет за иновации, информатичко 
општество и социјална политика,  и во насока на усогласување на Националната рамка за квалификации (НРК) со Рамката за квалификации во Европската област на високото 
образование, усвоена од Минситрите надлежни за високо образование од Болоњскиот процес во мај, 2005 година.  Правилникот ќе го уреди начинот и постапката за потврдување на 
компатибилноста на НРК со Европската рамка за високобразовни квалификации низ процесот на референцирање ( формирање на работна група со меѓународни експерти кои ќе ги 
преоценат квалификациите што се издаваат во Република Македонија и ќе направат врска со ЕРК за високо образование, изготвување извештај за само реферинцирање и негова 
одбрана пред советодавната група за ЕРК).
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ЕПП: 2006.0500.1754
Закон за животна средина1

сл. в. 53/2005; 81/2005; 24/2007;

ЕУ мерки: 31985L0337; 31990R1210; 31991L0692; 31993D0326; 31993D0389; 31993D0517; 31993L0076; 31994D0010; 31996L0061; 31996L0082; 31997D0265; 31997L0011; 31998D0094; 31999D0205; 
31999D0314; 31999D0391; 31999D0698; 31999L0013; 31999L0094; 32000D0479; 32000D0728; 32000D0729; 32000D0730; 32000D0731; 32000D1753; 32000R1980; 32001D0523; 32001D0541; 
32001D0607; 32001D0677; 32001D0681; 32001D0686; 32001D0687; 32001D0688; 32001D0689; 32001L0042; 32001R0761; 32002D0358; 32002D0529; 32002D0605; 32002L0091; 32003D0287; 
32003H0217; 32003L0004; 32003L0035; 32003L0087; 32003L0105; 32004D0156; 32004D0280; 32004L0035; 32004L0101; 32004R2216; 32005D0166; 32005D0381; 

Министерство за животна средина и просторно планирање
3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Спроведуваат: Единици на локална самоуправа;
Правилник за формата и содржината на програма за обука за правилно ракување, сервисирање, собирање, обновување и рециклирање на супстанциите што ја 
осиромашуваат озонската обвивка 
ЕПП: 2012.0500.6726 рок: 30.09.2014

ЕУ мерки: 32009R1005; 

1

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на годишен извештај за видовите и количините на собраните, обновените и рециклираните супстанции,
 како и со производи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка
ЕПП: 2012.0500.6724 рок: 30.09.2014

2

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за критериумите коишто треба да се исполнат за добивање на еколошка ознака за услуги на туристички кампови. 
ЕПП: 2010.0500.6292 рок: 01.10.2014

ЕУ мерки: 32009D0578; 

3
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Измени и дополнувања на Правилникот за опасните супстанции, гранични вредности (прагови) за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата 
според кои супстанцијата се класифицира како опасна
ЕПП: 2013.0500.7010 рок: 15.12.2014

ЕУ мерки: 31996L0082; 

4

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за критериумите кои што треба да се исполнат за добивање на еколошка ознака за цврсти подни облоги 
ЕПП: 2010.0520.6291 рок: 15.12.2014

ЕУ мерки: 32009D0607; 

5
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Измени и дополни на Правилникот за опасните супстанции, гранични вредности  (прагови)  за присуство  на  опасните  супстанции  и  критериумите  или 
својствата според кои супстанцијата се 
класифицира како опасна
ЕПП: 2013.0500.7011 рок: 31.12.2014

6

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа
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Правилник за формата и содржината на уверението за завршена обука за постапување со супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или со производи 
кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка
ЕПП: 2012.0500.6727 рок: 30.06.2015

ЕУ мерки: 32009R1005; 

7

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за поблиски критериумите врз основа на кои се определува во кои случаи се смета дека одредена несреќа е хаварија
ЕПП: 2012.0500.6735 рок: 30.09.2015

ЕУ мерки: 31996L0082; 

8
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за начинот на постапување со перзистентните органски загадувачки супстанции
ЕПП: 2011.0520.6447 рок: 31.12.2015
ЕУ мерки: 32004R0850; 

9
Управа за животна средина0 План и анализа

ЕПП: 2006.0500.1782
Закон за изменување и дополнување на Закон за квалитет на амбиентен воздух2

сл. в. 92/2007;

ЕУ мерки: 31982L0884; 31985L0203; 31989L0427; 31996L0062; 31997D0101; 31999L0030; 32000L0069; 32001D0744; 32001D0752; 32001D0839; 32002L0003; 32003D0037; 32004D0224; 32004L0107; 
Министерство за животна средина и просторно планирање

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Спроведуваат: Сите поголеми институции кои испуштаат загадувачки супстанции во воздухот;
Правилник за измена и дополнување на Правилникот за количините на горните граници-плафоните на емисиите на загадувачките супстанции со цел утврдување на 
проекции за одреден временски период кои се однесуваат на намалувањето на количините на емисиите на загадувачките супстанции на годишно ниво 
ЕПП: 2012.0500.6732 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32001L0081; 

1

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилникот  за деталната содржина и начинот на подготвувањето на Планот  за намалување и загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух
ЕПП: 2012.0500.6730 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32008L0050; 

2
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

М Меѓуресорска консултација

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните 
гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот
ЕПП: 2012.0500.6729 рок: 30.09.2014

ЕУ мерки: 31999L0013; 32001L0080; 32008L0001; 32010L0075; 

3

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за методологија за инвентаризација и утврдување на нивото на емисии на загадувачките супстанции во 
атмосферата во тони годишно за сите видови дејности, како и други податоци за доставување на Програмата за мониторинг на воздухот на Европа (ЕМЕП)
ЕПП: 2012.0500.6731 рок: 31.03.2015

ЕУ мерки: 32001L0081; 

4

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа
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Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарните 
извори 
ЕПП: 2012.0500.6733 рок: 15.12.2015

ЕУ мерки: 31999L0013; 32001L0080; 32008L0001; 32010L0075; 

5

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: Правилникот се усогласува со ИСО и ЦЕН стандарди 

ЕПП: 2006.0500.1795
Закон за управување со отпадот3

сл. в. 68/2004; 71/2004;

ЕУ мерки: 31975L0439; 31975L0442; 31978L0176; 31991L0157; 31991L0689; 31994L0062; 31994L0067; 31996L0059; 31999L0031; 32000L0053; 32000L0076; 32002L0096; 
Министерство за животна средина и просторно планирање

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Спроведуваат: Општините и Градот Скопје и општините во Градот Скопје;
Правилник за определување на висината на изност на финансиските гаранции и висината и видот на осигурувањето  врз основа на видовите и количините на отпад  
со кои управува правното или физичкото лице и видот на постапување со отпад, висината на износот на финасиската гаранција или  осигурувањето согласно со 
одделни видови на отпад и количините со кои се управува и видот на постапувањето, времетраењето, како и начинот на нивната  наплата
ЕПП: 2013.0500.7009 рок: 31.10.2014

ЕУ мерки: 32006R1013; 

1

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

ЕПП: 2006.0500.1821
Закон за водите4

сл. в. 87/2008;

ЕУ мерки: 31975L0440; 31976L0160; 31976L0464; 31977D0795; 31978L0659; 31979L0869; 31979L0923; 31980L0068; 31982L0176; 31983L0513; 31984L0156; 31984L0491; 31986L0278; 31986L0280; 
31988L0347; 31990L0415; 31991L0271; 31991L0676; 31998L0083; 32000L0060; 32001D2455; 

Министерство за животна средина и просторно планирање
3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за критериуми и цели за квалитетот на водата за капење
ЕПП: 2006.0500.1837 рок: 31.03.2014
ЕУ мерки: 31976L0160; 32000L0060; 

1
Министерство за здравствоМ Меѓуресорска консултација

Правилник за методологијата и определувањето на  референтните мерни методи и параметри за мерење и мониторинг на квалитетот и квантитетот на водните тела 
во подрачјата заштитени како природно наследство
ЕПП: 2006.0500.1861 рок: 15.12.2014

ЕУ мерки: 32000L0060; 

2

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за методологијата и определувањето на референтните мерни методи и параметрите за мерење и мониторинг на квалитетот и квантитетот на водните тела 
прогласени за чувствителни зони во однос на испуштените урбани отпадни води 
ЕПП: 2007.0500.3625 рок: 15.12.2014

ЕУ мерки: 31991L0271; 32000L0060; 

3

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа
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Правилник за методологијата и параметрите за мерење и мониторинг на квалитетот и квантитетот на водните тела во зоните чувствителни на нитрати
ЕПП: 2006.0500.1853 рок: 15.12.2014

ЕУ мерки: 31991L0676; 

4
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за посебните услови за индиректно и директно испуштање на отпадни води во подземни води и мерките и активностите кои треба да се превземат за нивна
 заштита
ЕПП: 2006.0500.1830 рок: 15.12.2014

ЕУ мерки: 31980L0068; 32000L0060; 

5

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за условите, начинот и постапката за пренос на податоците од мониторингот на водите, како и формата и содржината на образецот со кој се доставуваат 
информациите за мониторинг на водите наменети за консумирање од страна на човекот и водите за капење
ЕПП: 2006.0500.1840 рок: 15.12.2014

ЕУ мерки: 31998L0083; 32000L0060; 

6

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за условите, начинот и постапката за воспоставување (определување) на заштитните зони и за картографскиот приказ на заштитните зони за водни тела 
наменети за консумирање од страна на човекот
ЕПП: 2006.0500.1832 рок: 30.06.2015
ЕУ мерки: 31998L0083; 32000L0060; 

7

Министерство за здравство0 План и анализа

Правилник за условите кога е дозволено отстапување од целите за квалитет на водната животна средина
ЕПП: 2006.0500.1827 рок: 31.12.2015

ЕУ мерки: 32000L0060; 

8
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Уредба  за класификацијата и категоризацијата на водите, рокот за постигнување на целите на квалитетот на водите за секоја категорија на води и минимум 
стандардите за квалитетот на водите и целите на животната средина за сите водни тела  
ЕПП: 2006.0500.1826 рок Влада: 31.12.2015

ЕУ мерки: 31979L0923; 31980L0068; 32000L0060; 

9

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Уредба за карактеристиките и критериумите за определување на добрата состојба на површинските води, добрата хемиска состојба и добриот еколошки потенцијал 
на водата и површинските води вклучувајќи ги и условите за определување на вештачките и силно изменетите површински водни тела, како и рокот за постигнување 
на добрата состојба на површинската вода 
ЕПП: 2006.0500.1824 рок Влада: 31.12.2015

ЕУ мерки: 31978L0659; 32000L0060; 

10

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа
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Уредба за критериумите и карактеристиките на добрата квантитативна и хемиска состојба на подземните води, како и определувањето на повратен тренд  на 
концентрација на загадувачката материја во водите којашто е резултат на активностите на човекот, потребните мерки за спречување и ограничување на загадувачките
 материи и супстанции и
рокот за постигнување на добрата состојба на подземните води, имајќи ги во предвид посебните услови утврдени за заштитните зони 
ЕПП: 2006.0500.1825 рок Влада: 31.12.2015

ЕУ мерки: 31980L0068; 32000L0060; 

11

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

ЕПП: 2006.0500.1862
Закон за заштита на природата5

сл. в. 67/2004;

ЕУ мерки: 31979L0409; 31992L0043; 31997R0338; 31999L0022; 
Министерство за животна средина и просторно планирање

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за мерките за зачувување на типовите живеалишта во поволна состојба на зачуваност 
ЕПП: 2007.0500.2971 рок: 15.12.2016

ЕУ мерки: 31992L0043; 

1
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: Овој подзаконски акт произлегува од Правилник за утврдување и заштита на типовите на живеалишта, поранешен бр. во нпаа: 2006.0500.1867.
Правилник за начинот на изготвувањето, одржувањето и означувањето на картата на живеалишта, начинот за определување на степеност на загрозеност, начинот на 
вршење на процената на состојбата и загрозеноста на типовите живеалишта, како и типови живеалишта за чие зачувување е неопходно одредување на посебни 
подрачја за зачувување 
ЕПП: 2007.0500.2969 рок: 15.12.2016

ЕУ мерки: 31992L0043; 

2

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: Овој подзаконски акт произлегува од Правилник за утврдување и заштита на типовите на живеалишта, поранешен бр. во нпаа: 2006.0500.1867.
Правилник за типовите живелишта, вклучувајќи го видот и степенот на нивната загрозеност и значајност која е утврдена согласно прописите на Република Македонија,
 меѓународните договори ратификувани од Република Македонија, прописите на Европската унија и одлуките на Советот на Европа, како и начинот на нивното 
означување
ЕПП: 2006.0500.1867 рок: 15.12.2016

ЕУ мерки: 31992L0043; 

3

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: Овој подзаконски акт произлегува од Правилник за утврдување и заштита на типовите на живеалишта, поранешен бр. во нпаа: 2006.0500.1867.

Уредба за утврдување на Национална еколошката мрежа како и мерките за заштита на подрачјата од еколошката мрежа
ЕПП: 2007.0500.2979 рок Влада: 15.12.2016

ЕУ мерки: 31992L0043; 31997D0266; 

4
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа
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ЕПП: 2006.0500.1871
Закон за генетски модифицирани организми во животната средина6

сл. в. 35/2008;

ЕУ мерки: 31990L0219; 31998L0081; 32001L0018; 32003D0701; 
Министерство за животна средина и просторно планирање

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за информациите кои можат да изостанат од нотификација за пуштање на ГМО призвод на пазар.
ЕПП: 2007.0500.3545 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32001L0018; 32002D0623; 32002D0811; 32003R1829; 32003R1830; 

1
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

М Меѓуресорска консултација

Правилник за методологијата и елементите на проценката, параметрите, минимум критериумите и барањата коишто треба да бидат земени предвид при вршење на 
процената, постапката за вршење на проценката, како и ограничувањата и мерките за безбедност, вклучително и други технички услови за секоја класа одделно 
доколку е неопходно за обезбедување на заштита на здравјето на луѓето и животната средина, согласно видот на огранизмот, средината и просториите во кои се има 
намера да се користи ГМО
ЕПП: 2007.0500.3531 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32003R1882; 32005D0174; 

2

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

М Меѓуресорска консултација

Правилник за начинот и постапката за учество на јавноста во издавањето на дозволите за ГМО и ГМО производ
ЕПП: 2007.0500.3523 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32001L0018; 32002D0623; 32002D0811; 32003R1829; 32003R1830; 32003R1882; 32005D0174; 32009L0041; 

3
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

М Меѓуресорска консултација

Правилник за содржината и начинот на изготвување на извештајот за процена од ГМО производ.
ЕПП: 2007.0500.3546 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32001L0018; 32002D0623; 32002D0811; 32003R1829; 32003R1830; 

4
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

М Меѓуресорска консултација

Правилник за содржината на информациите за пуштање на ГМО производ на пазар
ЕПП: 2007.0500.3543 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32001L0018; 32002D0623; 32002D0811; 32003R1829; 32003R1830; 

5
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

М Меѓуресорска консултација

Правилник за формата и содржината на дозволата за извоз на ГМО и/или ГМО прoизводи. 
ЕПП: 2007.0500.3547 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32001L0018; 

6
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

М Меѓуресорска консултација

Коментар: Усогласен и со Картагенскиот протокол за биосигурност кон Конвенцијата за биолошка разновидност.
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Правилник за начинот и постапката за размена на информации веднаш за настанатата несреќа давајќи и детали за околностите под кои се случила несреќата, 
идентитетот и количината на ГМО, превземените мерки и нивната ефикасност и анализа на несреќата, вклучувајќи и препораки за ограничување на ефектите и 
избегнување на слични несреќи во иднина
ЕПП: 2007.0500.3535 рок: 31.05.2014

ЕУ мерки: 32003R1882; 32009L0041; 

7

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за формата, содржината, методологијата и начинот на водење на регистарот на ГМО.
ЕПП: 2007.0500.3549 рок: 31.05.2014

ЕУ мерки: 32001L0018; 32004D0204; 

8
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

ЕПП: 2006.0500.1899
Закон за заштита од бучава во животната средина7

сл. в. 79/2007;

ЕУ мерки: 31970L0157; 31986L0594; 31989L0629; 31992L0014; 31998L0020; 31999L0028; 32000L0014; 32001R0991; 32002L0030; 32002L0049; 32003H0613; 
Министерство за животна средина и просторно планирање

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Подготвуваат: Надворешни експерти;
Спроведуваат: Републички и Регионални заводи за здравствена заштита; Централна лабораторија за животна средина; 

Правилник за поблиските видови на посебни извори на бучава, како и условите кои треба да ги исполнуваат уредите, средствата и апаратите за домаќинство во 
поглед на стандардите за заштита од бучава 
ЕПП: 2006.0500.1910 рок: 15.12.2014

ЕУ мерки: 32009L0125; 

1

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за поблиските видови на посебни извори на бучава, како и условите за заштита од бучавата предизвикана од патен, железнички, воздушен и водни 
сообраќај 
ЕПП: 2006.0500.1908 рок: 15.12.2015

ЕУ мерки: 31984L0372; 31989L0629; 31998L0020; 

2

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

ЕПП: 2008.0500.4699
Закон за квалитет на амбиентен воздух8

Министерство за животна средина и просторно планирање
3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на краткорoчните акциони планови
ЕПП: 2012.0500.6728 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32008L0050; 

1
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

П Подготовка на текст
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ЕПП: 2009.0500.4885
Закон за управување со отпад од електрична и електронска опрема9

сл. в. 6/12

ЕУ мерки: 32002L0095; 32002L0096; 32005D0310; 32005D0369; 32005D0618; 32005D0690; 32005D0717; 32005D0747; 32006D0691; 32006D0692; 32006L0066; 
Министерство за животна средина и просторно планирање

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за видовите на отпад, условите за извоз, увоз и транзит на отпад поодделни видови на отпад, методите на надзор над извозот, увозот и транзитот на 
отпадот, како и формата и содржината на образецот на дозволата за извоз, увоз и транзит на отпад 
ЕПП: 2011.0500.6466 рок: 15.12.2014

ЕУ мерки: 32006R1013; 

1

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

М Меѓуресорска консултација

ЕПП: 2009.1300.5067
Закон за хемикалии10

сл. в. 145/2010

ЕУ мерки: 31998L0008; 32004R0648; 32006R1907; 32008R0689; 32008R1272; 
Министерство за здравство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Во НПАА ревизија 2010 првично беше предвиден како Закон за изменување и дополнување на Законот за хемикалии, но во текот на неговата подготовка се 

Измена и дополнување на Листата на забрани и ограничувања за употреба на хемикалии
ЕПП: 2012.1310.6773 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 32006R1907; 

1
Биро за лековиП Подготовка на текст

Измени и дополнување на листата на високоризични супстанции кои предизвикуваат загриженост 
ЕПП: 2012.1310.6787 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 32006R1907; 

2
Биро за лекови0 План и анализа

Изменување и дополнување на Листата на активни супстанции во биоциден производ 
ЕПП: 2012.1310.6815 рок: 01.01.2015
ЕУ мерки: 31998L0008; 

3
Биро за лекови0 План и анализа

Правилник за граничните количини на новите супстанции за кои се бараат  дополнителни испитувања, видот и опфатот на испитувањата, како и методите за 
испитување врз основа на кои податоците добиени за иста цел од друг  нотификатор можат да се користат.
ЕПП: 2010.1310.6320 рок: 01.12.2016
ЕУ мерки: 31967L0548; 

4

Биро за лекови0 План и анализа

ЕПП: 2010.0500.6102
Закон за спречување и контрола на индустриското загадување11

ЕУ мерки: 32010L0075; 

рок: 30.10.2014
рок: 15.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа

Коментар: Со Законот ќе се транспонира ЕУ директивата за индустриски емисии: 32010L0075 ( Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial 
emissions (integrated pollution prevention and control) (recast), OJ L 334, p.17-50, published on 17.12.2010.

четврток, 16 јануари 2014 46



27 ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЕПП: 2011.0500.6458
Закон за управување со отпад12

ЕУ мерки: 32008L0098; 

рок: 30.09.2015
рок: 30.11.2015

постапка: Редовна
Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа

ЕПП: 2011.0500.6487
Закон за Национална Инфраструктура на просторни податоци 13

ЕУ мерки: 32007L0002; 

рок: 31.03.2014
рок: 31.05.2014

постапка: Редовна
Министерство за правда

М Меѓуресорска консултација

Коментар: Надлежна Институција е Агенција за катастар на недвижности. Законот најпрво се викаше Закон за просторно информаивен систем, со со НПАА 2013 се смени

ЕПП: 2012.0500.6734
Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентен воздух14

ЕУ мерки: 32008L0050; 32010L0075; 

рок: 30.10.2015
рок: 31.12.2015

постапка: Редовна
Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа

Правилник за технички барања на инсталациите за складирање кај терминалите
ЕПП: 2013.0500.6991 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32004L0042; 

1
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за технички барања на опремата за полнење и празнење на мобилни контејнери, како и случаите кога истите нема да се применуваат
ЕПП: 2013.0500.6992 рок: 31.03.2014

ЕУ мерки: 32004L0042; 

2
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за форма и содржина на образецот за водење на евиденцијата за исполнетост на техничките барања во поглед на опремата со систем за враќање на 
бензинските пареи за време на полнење на моторните возила која може да се користи во бензинските станици
ЕПП: 2013.0500.6993 рок: 30.09.2014

ЕУ мерки: 32004L0042; 

3

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за форма, содржина и потребна документација, како и начин на доставување на барањето за регистрација, формата и содржината на потврдата за упис, 
како и форма, содржина и начин на водење на регистарот
ЕПП: 2013.0500.6994 рок: 30.09.2014

ЕУ мерки: 32004L0042; 

4

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа
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Правилник за форма, содржина и начин на доставување на Предлог планот за постигнување на техничките барања
ЕПП: 2013.0500.6995 рок: 15.12.2014

ЕУ мерки: 32004L0042; 

5
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за опрема со систем за враќањето на бензинските пареи за време на полнење на моторните возила со бензин која може да се користи во бензинските 
станици
ЕПП: 2013.0500.7000 рок: 31.03.2015

ЕУ мерки: 32004L0042; 

6

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за технички барања на порталните кранови кај терминалите за полнење на мобилни контејнери, како и случаите кога истите нема да се применуваат
ЕПП: 2013.0500.6999 рок: 31.03.2015

ЕУ мерки: 32004L0042; 

7
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за програма за постепено постигнување на техничките барања за спречување на емисиите од испарливи органски соединенија од бензини
ЕПП: 2013.0500.6997 рок: 30.06.2015

ЕУ мерки: 32004L0042; 

8
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за техничките барања кои треба да ги исполни системот за мониторинг, начинот на  доставување на информациите и податоците од мониторингот на 
испарливи органски соединенија во терминалите и во бензинските станици
ЕПП: 2013.0500.6996 рок: 30.06.2015

ЕУ мерки: 32004L0042; 

9

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Правилник за технички барања на мобилните контејнери кои превезуваат бензин
ЕПП: 2013.0500.6998 рок: 30.09.2015

ЕУ мерки: 32004L0042; 

10
Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

ЕПП: 2012.0500.6757
Закон за именување и дополнување на Законот за генетски модифицирани организми во животната средина 15

ЕУ мерки: 32001L0018; 

рок: 30.06.2014
рок: 31.08.2014

постапка: Редовна
Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа

ЕПП: 2012.0500.6785
Закон за контрола на емисии од испарливи органски соединенија16

ЕУ мерки: 31994L0063; 31999L0013; 32009D0126; 

рок: 31.01.2014
рок: 31.03.2014

постапка: Редовна
Министерство за животна средина и просторно планирање

В Владина постапка

Коментар: Законот има за цел да се спречи загадувањето на воздухот преку намалување на емисиите од испарливи органскисоединенија од операции, инсталации, возила и садови за 
складирање, товарање/растоварање, транспорт на бензин и од испарувања при производство и употреба на растворувачи
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ЕПП: 2012.0500.6792
Измени и дополнувања на Законот за заштита на природата 17

ЕУ мерки: 31992L0043; 32009L0147; 

рок: 31.05.2016
рок: 31.07.2016

постапка: Редовна
Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа

ЕПП: 2013.0500.7001
Закон за ратификација на Конвенција за заштита и употреба на прекугранични води и меѓународни езера18

рок: 30.06.2014
рок: 31.08.2014

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

Коментар: Ратификацијата на оваа Конвенција е во насока на подобрување на регионалното управување со водите

ЕПП: 2007.0500.3496
Ревидирање на Водостопанска основа19

рок: 31.10.2014
рок: 31.12.2014Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа

Коментар: Водостопанската основа ќе се донесе врз основа на Законот за водите и истата е извонредно важен стратешки документ за управување со водите. РМ има Водостопанска основа од 
1978 година која до сега не е ажурирана, а условите и предизвиците за одржливо управување со водите денес се изменети па оттука важноста од донесувањето на овој документ.

ЕПП: 2007.0500.3490
Програма на мерки за постигнување на целите за животната средина 20

ЕУ мерки: 31980L0068; 31991L0692; 32000L0060; 

рок: 30.01.2015
рок: 28.02.2015Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа
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28 ПОТРОШУВАЧИ И ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА

ЕПП: 2006.0400.1967
Закон за заштита на потрошувачите1

сл. в. 38/2004;

ЕУ мерки: 31984L0450; 31985L0374; 31985L0577; 31987L0357; 31988L0378; 31993L0013; 31994L0047; 31997L0007; 31997L0055; 31998L0006; 31998L0027; 31999L0044; 
Министерство за економија

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Програма за заштита на потрошувачите за периодот 2015-2016 
ЕПП: 2012.0400.6741 рок Влада: 31.12.2014
ЕУ мерки: 31999L0044; 32005L0029; 32008L0122; 32011L0083; 

1
Министерство за економијаП Подготовка на текст

ЕПП: 2011.0400.6459
Закон за заштита на потрошувачите2

ЕУ мерки: 31999L0044; 32005L0029; 32008L0122; 32011L0083; 

рок: 30.06.2015
рок: 30.09.2015

постапка: Редовна
Министерство за економија

0 План и анализа
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29 ЦАРИНСКА УНИЈА

ЕПП: 2006.0700.1970
Царински закон1

сл. в. 39/2005;

ЕУ мерки: 31992R2913; 
Министерство за финансии

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат
ЕПП: 2013.0700.6912 рок: 30.06.2014
ЕУ мерки: 31993R2454; 

1
Министерство за финансии0 План и анализа

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон
ЕПП: 2013.0000.6902 рок Влада: 30.08.2014
ЕУ мерки: 31993R2454; 

2
Министерство за финансии0 План и анализа

ЕПП: 2008.0700.4425
Закон за Ратификација на Консолидирана верзија на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка2

ЕУ мерки: 21987A0813(01); 32013R0608; 

рок: 30.10.2015
рок: 31.12.2015

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

Коментар: Усогласување на транзитната постапка со транзитната постапка на земјите членки на ЕУ и развој на електронска транзитна постапка компатибилна со новиот компјутеризиран транзитен 
систем (NCTS).
Законот зависи од исполнување на потребните услови за прием ,а тоа е целта на ИПА 2008 која започнува  од 01.01.2010 год.

ЕПП: 2008.0700.4724
Закон за Царинска тарифа3

сл. в. 23/2003;
Министерство за финансии

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Уредба за дополнување на Уредбата за применување на регулативите на Комисијата на Европските заедници за распоредување на одредени стоки во Комбинираната
 номенклатура
ЕПП: 2013.0700.6919 рок: 30.04.2014

1

Министерство за финансии0 План и анализа

Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2015 година
ЕПП: 2013.0700.6913 рок: 31.12.2014
ЕУ мерки: 31987R2658; 

2
Министерство за финансии0 План и анализа

ЕПП: 2009.0700.5045
Закон за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост4

ЕУ мерки: 32013R0608; 32013R0952; 

рок: 31.08.2014
рок: 31.10.2014

постапка: Редовна
Министерство за финансии - Царинска управа

0 План и анализа

Коментар: Усогласување со Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council 
Regulation (EC) No 1383/2003 
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29 ЦАРИНСКА УНИЈА

ЕПП: 2010.0700.6103
Нов Царински закон 5

ЕУ мерки: 32013R0952; 

рок: 30.10.2018
рок: 30.11.2018

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: Веднаш по стапувањето на сила на  царинскиот  закон на Унијата во ЕУ, ќе се пристапи кон изготвување на нов царински закон, заради усогласување со acquis
Уредба за спроведување на новиот Царински закон (на Унијата)
ЕПП: 2010.0700.6104 рок: 30.06.2020

1
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Уредбата за спроведување на царинскиот закон  на Унијата не е усвоена во ЕУ. Од таа причина нема поврзување и со ЕУ мерки

ЕПП: 2012.0700.6783
Закон за Ратификација на Консолидирана верзија на Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока6

ЕУ мерки: 21987A0522(01); 

рок: 30.10.2015
рок: 31.12.2015

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

ЕПП: 2013.0700.6895
Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон7

ЕУ мерки: 31992R2913; 

рок: 30.06.2014
рок: 30.08.2014

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

ЕПП: 2013.0700.6951
Закон за изменување и дополнување на Закон за царинска тарифа8

ЕУ мерки: 31987R2658; 

рок: 31.08.2014
рок: 30.10.2014

постапка: Скратена
Министерство за финансии

0 План и анализа
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30 НАДВОРЕШНИ ОДНОСИ

ЕПП: 2008.1200.4271
Закон за спроведување на развојната политика1

рок: 30.08.2014
рок: 30.09.2014

постапка: Редовна
Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

Коментар: Законот произлегува од препорака на ЕК во Извештајот за напредокот на РМ за 2012 и воедно се врши усогласување со "меко законодавство" (soft law) на ЕУ - Европскиот консензус за 
развој.
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32 ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА

ЕПП: 2007.0100.2660
Предлог за изменa на Уставот на Република Македонија, со цел дефинирање на ДЗР како уставна категорија1

рок: 01.10.2014
рок: 31.12.2014

постапка: Редовна
Министерство за финансии

С Собраниска постапка

Коментар: Зајакнување на независноста на ДЗР

ЕПП: 2008.0700.4738
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола2

ЕУ мерки: 31996R2185; 31999D0394; 32002R1386; 32002R1605; 32002R2343; 

рок: 01.09.2014
рок: 30.11.2014

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на извештаите и изјавата за квалитетот и состојбата за внатрешните контроли
ЕПП: 2013.0741.6945 рок: 28.02.2014

1
МФ- Сектор за јавна внатрешна финансиска 
контролa

0 План и анализа

Коментар: Правилникот е предвиден со цел адресирање на препораките од Извештајот на ЕК за 2013, за зајакнување на сиситемот за јавна внатрешна финансиска конторла 

Правилник за престанување на важење на правилникот за програмата и начинот на полагање на испитот за овластен внатрешен ревизор
ЕПП: 2013.0741.6988 рок: 30.03.2014

2
МФ- Сектор за јавна внатрешна финансиска 
контролa

0 План и анализа

Коментар: Правилникот е предвиден со цел адресирање на препораките од Извештајот на ЕК за 2013, за зајакнување на сиситемот за јавна внатрешна финансиска конторла 
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на спроведување на надлежностите на единиците за финансиски прашања
ЕПП: 2013.0741.6908 рок: 31.12.2014

3
МФ- Сектор за јавна внатрешна финансиска 
контролa

0 План и анализа

Коментар: Правилникот е предвиден со цел адресирање на препораките од Извештајот на ЕК за 2013, за зајакнување на сиситемот за јавна внатрешна финансиска конторла 
Правилник за условите и материјално-техничката опрема на просториите за полагање на испитот за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор
ЕПП: 2013.0700.7004 рок: 31.12.2014

4
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот е предвиден со цел адресирање на препораките од Извештајот на ЕК за 2013, за зајакнување на сиситемот за јавна внатрешна финансиска конторла 
Правилник за формата и содржината на уверението за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор
ЕПП: 2013.0700.7005 рок: 31.12.2014

5
Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Правилникот е предвиден со цел адресирање на препораките од Извештајот на ЕК за 2013, за зајакнување на сиситемот за јавна внатрешна финансиска конторла 

четврток, 16 јануари 2014 54



33 ФИНАНСИСКИ И БУЏЕТСКИ ОДРЕДБИ

ЕПП: 2012.0700.6798
Закон за изменување и дополнувања на Законот за буџети1

рок: 01.09.2016
рок: 30.11.2016

постапка: Редовна
Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: Измените на законот се предвидени со цел адресирање на препораките од Извештајот на ЕК за 2013, кои се однесуваат на воведување на Среднорочна рамка на трошење 
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