
Прилог 1
Преглед на националните правни акти  кои се предмет на  усогласување со 
законодавството на ЕУ  2016

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: 30.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2014.0100.7109

Закон за изменување и дополнување на Закон за кривична постапка2

рок: 01.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за правда

М Меѓуресорска консултација

Коментар: Заради натамошно усогласување со ЕКЧП и праксата на ЕСЧП во однос на мерката притвор ќе се донесат  измени и дополнувања на Законот за кривична постапка

ЕПП: 2014.0100.7111

Изменување и дополнување на Закон за Народниот правобранител3

рок: 01.09.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за правда

С Собраниска постапка

Коментар: Измените се во насока на усогласеност со Париските принципи кои се однесуваат на институционалните тела за човекови права, особено за проширување на мандатот на канцеларијата
 во однос на промоцијата на човековите права и обезбедување на финансиска независност

ЕПП: 2015.0600.7258

Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција4

рок: 31.01.2016

рок: 31.03.2016

постапка: Редовна

Министерство за внатрешни работи

П Подготовка на текст

Коментар: Се регулира употребата на гумени куршуми и средствата за прислиба, согласно Европската конвенција за човекови права. При креирањето на законските одредби беше земена предвид

 Правната анализа изготвена во рамки на проектот на Советот на Европа „Јакнење на капацитетите на агенциите за спроведување на законот за соодветен третман на притворени и на осудени 
лица“. 

Уредба за употреба на средствата за присилба и огнено оружје

ЕПП: 2015.0600.7262 рок: 30.06.2016

1

Министерство за внатрешни работи0 План и анализа

Коментар: 
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01 СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ

ЕПП: 2010.0400.5990

Закон за изменување и дополнувања на законот за безбедност на производи 1

сл. в. 148/2011

ЕУ мерки: 32001L0095; 32008D0768; 32008R0765; 

Министерство за економија

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: 

Правилник за апарати на гас

ЕПП: 2013.0400.6981 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32009L0142; 

1

Министерство за економија0 План и анализа

Коментар: Изработена е нацрт верзија, се очекува да се запази рокот.

Правилник за пренослива опрема под притисок 

ЕПП: 2013.0400.6973 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32010L0035; 

2

Министерство за економијаП Подготовка на текст

Коментар: Изработена е нацрт верзија, се очекува да се запази рокот.

ЕПП: 2013.0400.6972

Закон изменување и дополнување на Законот за безбедност на производите2

рок: 31.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за економија

0 План и анализа

Коментар: Се усогласува со препораки на Европската комисија

Правилник за едноставни садови под притисок 

ЕПП: 2013.0400.6974 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32014L0029; 

1

Министерство за економија0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за електромагнетна компатибилност

ЕПП: 2014.0400.7063 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32014L0030; 

2

Министерство за економија0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери

ЕПП: 2014.0400.7064 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32014L0034; 

3

Министерство за економија0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за опрема под низок напон

ЕПП: 2014.0400.7060 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32014L0035; 

4

Министерство за економија0 План и анализа

Коментар: 
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01 СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ

ЕПП: 2015.0400.7281

Закон за изменување и дополнување на Законот за надзор на пазарот3

рок: 30.09.2016

рок: 30.11.2016

постапка: Редовна

Министерство за економија

П Подготовка на текст

Коментар: Се усогласува со коментари на Европската комисија.
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02 СЛОБОДА НА ДВИЖЕЊЕ НА РАБОТНИЦИ

ЕПП: 2009.0900.5411

Закон за ратификација на Договорот за социјално осигурување помеѓу Република Македонија и Република Албанија1

рок: 01.10.2016

рок: 01.12.2016

постапка: Скратена

Министерство за надворешни работи

С Собраниска постапка

Коментар: Пратен е подготвен драфт текст од амкедонската страна се чека на одговор од страна на Албанија, координацијата се одвива преку македонското МНР. 
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03 ПРАВО НА ОСНОВАЊЕ И СЛОБОДА НА ДАВАЊЕ УСЛУГИ

ЕПП: 2009.0400.5458

Закон за услуги1

ЕУ мерки: 32006L0123; 

рок: 30.09.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за економија

М Меѓуресорска консултација

Коментар: 
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04 СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА КАПИТАЛ

ЕПП: 2013.0700.6862

Закон за платежни услуги1

ЕУ мерки: 31998L0026; 32007L0064; 32009L0110; 

рок: 30.09.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: имплементирање на Директивата 2007/64 за платежни услуги во внатрешниот пазар

Thursday, March 17, 2016 7



06 ПРАВО НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

ЕПП: 2015.0400.7194

Закон за измена и дополнување на Законот за трговски друштва1

рок: 30.03.2016

рок: 30.05.2016

постапка: Редовна

Министерство за економија

0 План и анализа

Коментар: Измените се предвидени согласно препораките од извештајот на Светска банка "Doing business 2016"

ЕПП: 2014.0700.7041

Правилник за формата и содржината на годишната сметка2

ЕУ мерки: 32013L0034; 

рок: 30.09.2016

рок: 31.12.2016Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: 
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09 ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ

ЕПП: 2010.0700.6055

Закон за пазарот на  хартии од вредност1

ЕУ мерки: 32013L0036; 32014L0057; 32014L0065; 

рок: 30.09.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: Овој Закон ќе биде целосно усогласен со повеќе Директиви 
(Овој закон во ГПВРМ беше пријавен како Закон за финансиски инструменти и пазари)

ЕПП: 2013.0700.6901

Закон за конечно порамнување во платните системи и системите за порамнување на хартии од вредност2

ЕУ мерки: 31998L0026; 

рок: 30.09.2016

рок: 31.12.2016

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

ЕПП: 2014.0700.7074

Закон за изменување и дополнување на Законот за банките 3

рок: 30.09.2015

рок: 31.01.2016

постапка: Редовна

Министерство за финансии

В Владина постапка

Коментар: во насока на усогласување со новите базелски принципи за ефикасна банкарска супервизија 

ЕПП: 2014.0700.7094

Нов закон за банките4

рок: 30.09.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: во насока на усогласување на банкарската регулатива со Директивата 2013/36/ЕU за пристапот на активностите на кредитните институции и прудентната супервизија на кредитните 
институции и инвестициските фирми и Регулативата (ЕU) бр.575/2013 за прудентните барања за кредитните институции и инвестициските фирми. 

ЕПП: 2014.0700.7095

Нов Закон за закрепнување на банки со проблеми 5

ЕУ мерки: 32014L0059; 

рок: 30.09.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: во кој ќе се имплементира Директивата 2014/59/EU за опоравување на банки со проблеми

ЕПП: 2015.0700.7245

Закон за понуда и издавање на хартии од вредност6

ЕУ мерки: 32001L0034; 32003L0071; 32004L0109; 

рок: 30.09.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за финансии

0 План и анализа

Коментар: За подготовка на новите закони е одобрен проект преку ИПА 2010. Проектот започна со имплементација на 25 февруари 2015 година и ќе трае до август 2016 година. Во моментов во тек
 е процес на подготовка на првите нацрт текстови на законите. По усвојувањето на законите, КХВ ќе ги донесе потребните подзаконски акти за нивна целосна имплементација. 
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11 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

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. 

Коментар: 

Измена на Уредбата за начинот и 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: 31.03.2016

ЕУ мерки: 32005R1290; 32006R1085; 

1

Агенција за финансиска поддршка на 
земјоделството и руралниот развој - ИПАРДПА

В Владина постапка

Коментар: По одобрувањето на Секторската спогодба од страна на Европската комисија ќе биде изработена Уредбата

Усогласување на процедури и прирачници за спроведување на измените na Секторската спогодба

ЕПП: 2013.0885.6889 рок: 31.03.2016

ЕУ мерки: 32005R1290; 32006R1085; 

2

Агенција за финансиска поддршка на 
земјоделството и руралниот развој - ИПАРДПА

М Меѓуресорска консултација

Коментар: Секторската спогодба е доставена за одобрување до Европската комисија.

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 

2

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

рок: 31.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

М Меѓуресорска консултација

Коментар: 

ЕПП: 2013.0800.6954

Измена и дополна на Законот за органско земјоделско производство3

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

рок: 28.02.2016

рок: 30.06.2016

постапка: Редовна

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

М Меѓуресорска консултација

Коментар: Нацрт текстот на законот е изрботен.
Изработени се коресподентните табели за предлог законот.
Законот ќе биде доставен во меѓуресорска консултација и на мислење до секретаријатот за законодавство.

ЕПП: 2013.0800.6961

Законот за измена и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој4

рок: 30.01.2016

рок: 31.10.2016

постапка: Редовна

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

П Подготовка на текст

Коментар: 2013/0117 COD. Регулативата е во фаза на усвојување од страна на ЕУ
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11 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

ЕПП: 2015.0800.7161

Закон за тутун и тутунски производи5

ЕУ мерки: 32011L0064; 32014L0040; 

рок: 28.02.2016

рок: 30.04.2016

постапка: Редовна

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

М Меѓуресорска консултација

Коментар: 

ЕПП: 2013.0800.6968

Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година6

сл. в. Сл.Весник бр. 6/2016

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

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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12 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА

ЕПП: 2006.0800.1181

Законот за нус-производи од животниско потекло1

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

Правилник за начинот на регистрација и одобрување на оператори, објекти и погони за нус производи од животинско потекло 

ЕПП: 2013.0886.6982 рок: 30.03.2016

ЕУ мерки: 32011R0142; 

1

Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: 

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: 30.05.2016

ЕУ мерки: 32011R0142; 

2

Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: 

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: 30.05.2016

ЕУ мерки: 32011R0142; 

3

Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: 

ЕПП: 2006.0800.1187

Закон за ветеринарно здравство2

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. 

Коментар: 

Правилник за дијагностички прирачник за Авијарна инфлуенца

ЕПП: 2013.0886.6963 рок: 31.05.2016

ЕУ мерки: 32006D0437; 

1

Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Коментар: 

Правилник за дијагностички прирачник за Везикуларна болест кај свињите 

ЕПП: 2013.0886.6966 рок: 31.05.2016

ЕУ мерки: 32000D0428; 

2

Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Коментар: 
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12 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА

Правилник за измени и дополнување на Правилникот за услови за ставање во промет на живи животни 

ЕПП: 2013.0886.6904 рок: 31.05.2016

ЕУ мерки: 31989L0662; 31992L0119; 

3

Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Коментар: 

Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои 
задолжително се пријавуваат

ЕПП: 2014.0886.7051 рок: 30.06.2016

ЕУ мерки: 32014L0022; 

4

Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Коментар: 

Правилник за измена на Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии

ЕПП: 2014.0886.7052 рок: 30.09.2016

ЕУ мерки: 32014R1148; 

5

Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Коментар: 

Правилник за измени и дополнувања на Правилник за условите за увоз на семе за вештaчко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е 
дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката

ЕПП: 2015.0886.7177 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32014D0802; 

6

Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Коментар: 32014D0802

Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и 
јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на 
тимовите за ембриотрансфер, официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони како и условите за увоз на производи од 
животинско потекло и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката

ЕПП: 2015.0886.7176 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32014D0802; 

7

Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Коментар: Се усогласува со 32014D0802

Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за услови за ставање во промет на копитари

ЕПП: 2015.0886.7179 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32014D0802; 

8

Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2006.0800.1245

Закон за здравјето на растенијата3

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. 

Коментар: 
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12 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА

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: 31.03.2016

ЕУ мерки: 32007L0033; 

1

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 барања/услови за утврдување на подрачја со ниска распространетост на штетен организам 

ЕПП: 2011.0880.6561 рок: 31.03.2016

2

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: 31.03.2016

3

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 категоризација на пратки според нивниот ризик од штетни организми 

ЕПП: 2011.0880.6568 рок: 30.06.2016

4

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: Согласно меѓународен стандард ISPM 32 

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: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32000L0029; 

5

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: 

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: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32000L0029; 

6

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за начин на утврдување на заштитена зона, условите за извршување на систематски прегледи и листите на заштитени зони

ЕПП: 2009.0880.5322 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32000L0029; 

7

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа

0 План и анализа

Коментар: 
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12 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА

ЕПП: 2009.0800.5150

Закон за безбедност на храната4

сл. в. 157/2010;

ЕУ мерки: 32000L0013; 32001L0018; 32002R0178; 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: 

Правилник за измени и дополнување на Правилникот за посебни барања за трихинела во месото

ЕПП: 2014.0886.7054 рок: 30.03.2016

ЕУ мерки: 32014R0216; 

1

Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: 

Правилник за постапување на Одделението за внатрешна контрола и аудиит на Агенцијата за храна и ветеринарство

ЕПП: 2013.0886.6893 рок: 31.03.2016

ЕУ мерки: 32004R0882; 32006D0677; 

2

Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Коментар: 

Решение за задолжително испитување на радионуклиди на пратки со храна за исхрана на луѓе и животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, а кои се 
наменети за увоз во Република Македонија

ЕПП: 2016.0886.7283 рок: 30.04.2016

3

Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Коментар: 

Решение за изменување на решението за утврдување на посебни услови за увоз на одредена храна за животни и храна за луѓе поради ризик од афлатоксини

ЕПП: 2016.0886.7282 рок: 30.04.2016

4

Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Коментар: 

Правилник за измени и дополнување на Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од 
пестициди во или врз храната 

ЕПП: 2014.0886.7055 рок: 30.05.2016

ЕУ мерки: 32014R0036; 32014R0051; 32014R0061; 32014R0079; 32014R0087; 32014R0289; 32014R0318; 32014R0364; 32014R0398; 32014R0491; 
32014R0588; 32014R0617; 32014R0703; 32014R0737; 32014R0752; 32014R0991; 

5

Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: 

Правилник за екстракционите растворувачи кои се користат за производство на храна и состојки на храна

ЕПП: 2013.0886.6987 рок: 31.05.2016

ЕУ мерки: 32009L0032; 

6

Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: Правилникот е во фаза на разгледување од страна на Секретаријатот за законодавство-СЗ. Се очекува мислење од СЗ. 

Решение за утврдување на посебни услови за увоз на гуар гума со потекло или испорачани од Индија поради ризик од конзумирање на пентахлорофенол и диоксини

ЕПП: 2015.0886.7174 рок: 31.05.2016

ЕУ мерки: 32015R0175; 

7

Агенција за храна и ветеринарствоП Подготовка на текст

Коментар: Се усогласува со 32015R0175
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12 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА

Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана 

ЕПП: 2015.0886.7183 рок: 30.06.2016

ЕУ мерки: 32002L0046; 32015R0414; 

8

Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на официјалните контроли на прозиводите од животинско потекло 
наменети за исхрана на луѓето

ЕПП: 2016.0886.7286 рок: 30.06.2016

ЕУ мерки: 32015R2285; 

9

Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: 

Правилник за посебните барања за безбедност на производи и материјали добиени со  рециклирана пластика

ЕПП: 2015.0886.7186 рок: 30.09.2016

ЕУ мерки: 32008R0282; 

10

Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за посебните барања за безбедност на храната во која и се додадени витамини, минерали и одредени други супстанции 

ЕПП: 2015.0886.7184 рок: 30.12.2016

ЕУ мерки: 32006R1925; 

11

Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за храна наменета за доенчиња и мали деца, храна за посебни медицински намени и целосна замена на дневни оброци за регулирање на телесната 
тежина

ЕПП: 2015.0886.7185 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32013R0609; 

12

Агенција за храна и ветеринарство0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2011.0800.6530

Закон за измени и дополнување на Законот за  благосостојба на животните и нивна заштита5

сл. в. 149/2014

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

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: 

Правилник за благосостојба на животните за време на превозот

ЕПП: 2013.0886.6905 рок: 31.05.2016

ЕУ мерки: 32005R0001; 

1

Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: 

Правилник за благосостојба на фармски животни

ЕПП: 2013.0886.6906 рок: 31.05.2016

ЕУ мерки: 31999L0074; 32002L0004; 32008L0119; 

2

Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: 
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12 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА

ЕПП: 2011.0800.6535

Закон за измени и дополнување на законот за нус производи од животинско потекло ("Службен весник на РМ" 113/2007)6

сл. в. Sl.v. 144/2014

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: 

Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденција што ја водат правни и физички лица кои испраќаат, превземат и примаат нуспроизводи од 
животинско потекло и нивните преработени производи

ЕПП: 2013.0886.6845 рок: 30.06.2016

ЕУ мерки: 32011R0142; 

1

Агенција за храна и ветеринарствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: 

ЕПП: 2012.0800.6751

Закон за фитофармацевтски производи7

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

рок: 30.11.2016

рок: 30.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

В Владина постапка

Коментар: Законот е во фаза на преработка по дадени забелешки од експерти и од земјоделските здруженија во РМ

Thursday, March 17, 2016 17



13 РИБАРСТВО

ЕПП: 2013.0800.6984

Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 20161

сл. в. 6/2016

ЕУ мерки: 32006R1198; 32008R0736; 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Програмата е национален акт, но заради барањето на ЕК секоја година да се поднесува извештај за мерките на поддршка и начитот на нивно исплаќање, ставена е во Матрицата
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14 ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

ЕПП: 2015.0200.7254

Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешна пловидба1

ЕУ мерки: 32010R1177; 

рок: 01.12.2016

рок: 30.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за транспорт и врски

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2016.0200.7285

Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем2

рок: 31.07.2016

рок: 30.09.2016

постапка: Редовна

Министерство за транспорт и врски

0 План и анализа

Коментар: 
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15 ЕНЕРГЕТИКА

ЕПП: 2013.0400.6936

Закон за биогорива1

ЕУ мерки: 32009L0028; 

рок: 01.10.2016

рок: 30.11.2016

постапка: Редовна

Министерство за економија

П Подготовка на текст

Коментар: Усогласување со Директивата 28/2009/ЕК

ЕПП: 2014.0400.7141

Закон за енергетика2

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

рок: 30.06.2016

рок: 30.06.2016

постапка: Редовна

Министерство за економија

М Меѓуресорска консултација

Коментар: Истиот е исконсултиран со Енергетска заедница во ноември 2015 година. Усогласен со 3 Енергетски пакет за енергија на ЕУ.

Етички кодекс на Регулаторната комисија за енергетика

ЕПП: 2015.6500.7197 рок: 01.12.2016

1

Регулаторна комисија за енергетика0 План и анализа

Коментар: 

Одлука за националните задолжителни цели за учеството на енергија произведена од ОИЕ

ЕПП: 2015.0000.7229 рок: 01.12.2016

ЕУ мерки: 32009L0028; 

2

Влада на Република Македонија0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за лиценци за вршење на енергетски дејности

ЕПП: 2015.6500.7196 рок: 01.12.2016

ЕУ мерки: 32009L0072; 32009L0073; 

3

Регулаторна комисија за енергетика0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за начинот, условите и постапката за одлучување по спорови и висината на оправданите надоместоци за трошоците настанати во постапката

ЕПП: 2015.6500.7199 рок: 01.12.2016

ЕУ мерки: 32009L0072; 32009L0073; 

4

Регулаторна комисија за енергетика0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за обновливи извори на енергија

ЕПП: 2015.0400.7232 рок: 01.12.2016

ЕУ мерки: 32009L0028; 

5

Министерство за економија0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за процедурата за сертифицирање на оператори на системи за пренос на електрична енергија и природен гас

ЕПП: 2015.6500.7195 рок: 01.12.2016

ЕУ мерки: 32009L0072; 32009L0073; 

6

Регулаторна комисија за енергетика0 План и анализа

Коментар: 
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15 ЕНЕРГЕТИКА

Правилник за следење на функционирањето на енергетските пазари

ЕПП: 2015.6500.7198 рок: 01.12.2016

ЕУ мерки: 32009L0072; 32009L0073; 

7

Регулаторна комисија за енергетика0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за утврдување на критериумите за сертификација на инсталаторите

ЕПП: 2015.0400.7233 рок: 01.12.2016

ЕУ мерки: 32009L0028; 

8

Министерство за економија0 План и анализа

Коментар: 

Правилник со кој се пропишува методологијата за пресметка на учеството на енергија произведено од ОИЕ

ЕПП: 2015.0400.7231 рок: 01.12.2016

ЕУ мерки: 32009L0028; 

9

Министерство за економија0 План и анализа

Коментар: 

Уредба за повластени тарифи за електрична енергија

ЕПП: 2015.0000.7230 рок Влада: 01.12.2016

ЕУ мерки: 32009L0028; 

10

Влада на Република Македонија0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2015.0400.7143

Втор Акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија 3

рок: 01.01.2016

рок: 31.01.2016Министерство за економија

В Владина постапка

Коментар: 
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22 РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИЈА НА СТРУКТУРНИ ИНСТРУМЕНТИ

ЕПП: 2015.1100.7190

Правилник за поблиски критериуми за висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони1

рок: 30.09.2016

рок: 31.12.2016Министерство за локална самоуправа

0 План и анализа

Коментар: 
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23 СОРАБОТКА НА ПОЛЕТО – ПРАВОСУДСТВО И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ЕПП: 2011.0100.6588

Закон за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство (АП НОВ 3121)1

рок: 01.10.2016

рок: 31.12.2016

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. 

ЕПП: 2013.0100.6941

Измени и дополнување на Закон за заштита на лични податоци2

рок: 30.04.2016

рок: 31.12.2016

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: 2014.0100.7080

Закон за судовите3

рок: 01.09.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за правда

В Владина постапка

Коментар: Измените се во насока на усогласување со перокраките во Извештајот на ЕК и ГРЕКО за независност на судството

ЕПП: 2014.0100.7081

Закон за изменување и доплнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија4

рок: 01.09.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за правда

0 План и анализа

Коментар: Измените се во насока на адресиранње на препораките од Извештајот на ЕК итните реформски приоритети независност на судството

ЕПП: 2014.0100.7140

Закон за управни спорови5

рок: 01.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за правда

0 План и анализа

Коментар: Законот се носи со цел да се усогласи со новиот Закон за општа управа постапка

ЕПП: 2015.0100.7253

Закон за изменување и дополнување на Законот за бесплатна правна помош6

рок: 01.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за правда

0 План и анализа

Коментар: Со измените на законот ќе се прошири опфатот на лица кои ќе имаат можност да се стекнуваат со бесплатна правна помош.

ЕПП: 2015.0100.7280

Закон за изменување и дополнување на Закон за грѓанска одгтовност за клевета и навреда7

рок: 01.09.2016

рок: 01.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за правда

0 План и анализа

Коментар: Усогласување со препораките од екепертската мисија на Совет на Европа
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24 ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ

ЕПП: 2011.1200.6643

Закон за ратификација на договор со Црна Гора за правна помош во граѓанска и кривична материја.1

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

рок: 31.03.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за надворешни работи

С Собраниска постапка

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 одлуки2

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

рок: 31.03.2016

рок: 30.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за надворешни работи

С Собраниска постапка

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 предмети3

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

рок: 30.07.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

Коментар:  

ЕПП: 2012.0600.6837

Закон за азил и привремена заштита4

ЕУ мерки: 32001L0055; 32011L0095; 

рок: 01.09.2016

рок: 30.12.2016

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. 

ЕПП: 2013.0600.6878

Закон за странци5

ЕУ мерки: 32003L0086; 32003L0109; 32004L0114; 32006R0562; 32008L0115; 32009R0810; 32011L0051; 32011L0098; 

рок: 31.01.2017

рок: 31.12.2017

постапка: Редовна

Министерство за внатрешни работи

П Подготовка на текст

Коментар: 
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24 ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ

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: 2013.1200.6990 рок: 01.01.2016

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: 31.12.2016

ЕУ мерки: 32006R0562; 

2

Министерство за внатрешни работи0 План и анализа

Коментар: ќе се изврши целосно усогласување на образецот за одбивање на влез на странец во Република Македонија, согласно Анекс 5 од 
Шенгенскиот граничен кодекс. МВР во допис известува дека одредбите од Анекс 8 од Регулативата (ЕЗ) бр.562/2006 на Европскиот Парламент и 
Советот на Европа ќе бидат транспонирани во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за странци. Исто така ќе следи 
усогласување со Регулативата (EC) бр. 1030/2002 на Советот од 13 јуни 2002 година за утврдување на еднообразен формат на дозволите за 
престој за државјани на трети земји, при што ќе се предвиди земање биометриски парамтери, односно отпечатоци од прсти и на деца почнувајќи од 
6 годишна возраст.Донесувањето ќе следи по донесувањето на Законот за странци

ЕПП: 2013.1300.6922

Закон за изменување и дополнување на законот за контрола на дрога и психотропни супстанци6

ЕУ мерки: 32005D0387; 

рок: 31.07.2016

рок: 30.09.2016

постапка: Редовна

Министерство за здравство

П Подготовка на текст

Коментар: 

ЕПП: 2015.0100.7178

Закон за изменување и дополнување на кривичниот законик7

ЕУ мерки: 32002F0475; 32008F0919; 

рок: 31.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за правда

0 План и анализа

Коментар: Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик ќе се усогласи со Рамковната Одлука на Советот од 13 јуни 2002 година за борба против тероризмот (2002/475/ЈНА) и 
Рамковната одлука на Советот (2008/919/ЈНА) од 28 Ноември 2008 и со Дополнителниот протокол на Конвенцијата за превенција на тероризам на Советот на Европа од 19 мај 2015 година.

ЕПП: 2015.0600.7170

Закон за следење на комуникациите8

рок: 31.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за внатрешни работи

0 План и анализа

Коментар: Во насока на надминување на забелешките од Извештајот на Прибе и Препораките од групата од високи експерти за системските прашања за владеење на правото кои се однесуваат 
на следењето на комуникациите
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24 ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ

ЕПП: 2015.0600.7258

Закон за изменување и дополнување на Законот за полиција9

рок: 31.01.2016

рок: 31.03.2016

постапка: Редовна

Министерство за внатрешни работи

П Подготовка на текст

Коментар: Се регулира употребата на гумени куршуми и средствата за прислиба, согласно Европската конвенција за човекови права. При креирањето на законските одредби беше земена предвид
 Правната анализа изготвена во рамки на проектот на Советот на Европа „Јакнење на капацитетите на агенциите за спроведување на законот за соодветен третман на притворени и на осудени 
лица“. 

Правилник за начинот на вршење на полициските работи

ЕПП: 2015.0600.7261 рок: 30.06.2016

1

Министерство за внатрешни работи0 План и анализа

Коментар: Се регулира употребата на гумени куршуми и средствата за прислиба, согласно Европската конвенција за човекови права. При 
креирањето на законските одредби беше земена предвид Правната анализа изготвена во рамки на проектот на Советот на Европа „Јакнење на 
капацитетите на агенциите за спроведување на законот за соодветен третман на притворени и на осудени лица“. 
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26 ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

ЕПП: 2014.1400.7125

Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишно, основно и средно образование1

рок: 01.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за образование и наука

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2014.1400.7137

Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование2

рок: 01.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за образование и наука

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2014.1400.7138

Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование 3

рок: 01.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за образование и наука

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2014.1400.7139

Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование 4

рок: 01.10.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за образование и наука

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2015.1400.7264

Закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија5

рок: 01.05.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за образование и наука

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2015.1400.7266

Закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование6

рок: 01.05.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за образование и наука

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2015.1400.7267

Закон за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност7

рок: 01.05.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за образование и наука

0 План и анализа

Коментар: 
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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 уверението за полагање на стручен испит

ЕПП: 2012.0500.6727 рок: 11.12.2016

ЕУ мерки: 32009R1005; 

1

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: 

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: 15.12.2016

ЕУ мерки: 31996L0082; 

2

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

П Подготовка на текст

Коментар: Јули 2015: Текстот на правилникот е подготвен но донесувањето на истиот е тесно поврзан со донесување на друг правилник од областа
 на хемикалии кој е во надлежност на МЗ и кој е исто така во нацрт верзија.

Листа на субјекти кои поседуваат податоци за антропогени емисии на стакленички гасови во атмосверата по извори и понори 

ЕПП: 2014.0500.7103 рок Влада: 15.12.2016

3

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

П Подготовка на текст

Коментар: 

Правилник за видовите на опасните супстанции и количините за присуство на опасните супстанции

ЕПП: 2015.0500.7257 рок: 15.12.2016

ЕУ мерки: 32012L0018; 

4

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

П Подготовка на текст

Коментар: 

Правилник за критериумите кои што треба да се исполнат за добивање на еколошка ознака за цврсти подни облоги 

ЕПП: 2010.0520.6291 рок: 15.12.2016

ЕУ мерки: 32009D0607; 

5

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за критериумите коишто треба да се исполнат за добивање на еколошка ознака за услуги на туристички кампови. 

ЕПП: 2010.0500.6292 рок: 15.12.2016

ЕУ мерки: 32009D0578; 

6

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: 
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Уредба за формата, содржината, начинот на водење и одржување на системот за инвентаризација на стакленичките гасови

ЕПП: 2014.0500.7104 рок Влада: 15.12.2016

7

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

П Подготовка на текст

Коментар: 

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 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: 30.09.2016

ЕУ мерки: 32001L0081; 

1

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: 

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: 30.09.2016

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

2

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: Правилникот се усогласува со ИСО и ЦЕН стандарди 

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: 15.12.2016

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

3

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: Правилникот е предвидено да се работи во рамки на Проектот Интегрирано спречување и контрола на загадувањето во Македонија , 
финансиран од страна на Кралство Норвешка. Поради финансиски проблеми поврзани со реализација на проектот, подготовката на правилникот се
 уште не започнала.

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;
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Правилник за начинот на определување на висината на износот на финансиската гаранција и висината и видот на осигурувањето врз основа на видовите и 
количините на отпадот со кој управува правното или физичкото лице и видот на постапувањето со отпад, висината на износот на финансиската гаранција или на 
осигурувањето согласно со одделни видови на отпад и количини со кои се управува и видот на постапувањето, времетраењето, како и начинот на нивната наплата

ЕПП: 2015.0000.7263 рок: 30.10.2016

ЕУ мерки: 32006R1013; 

1

Влада на Република МакедонијаП Подготовка на текст

Коментар: 

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. 

Коментар: 

Правилник за критериуми и цели за квалитетот на водата за капење

ЕПП: 2006.0500.1837 рок: 30.03.2016

ЕУ мерки: 31976L0160; 32000L0060; 

1

Министерство за здравствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: Правилникот е пратен на објавување Октомври 2015.

Правилник за условите, начинот  за 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: 30.03.2016

ЕУ мерки: 31998L0083; 32000L0060; 

2

Министерство за здравствоМ Меѓуресорска консултација

Коментар: 

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: 01.09.2016

ЕУ мерки: 31978L0659; 32000L0060; 

3

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

М Меѓуресорска консултација

Коментар: 

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: 01.09.2016

ЕУ мерки: 31980L0068; 32000L0060; 

4

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

М Меѓуресорска консултација

Коментар: 
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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: 15.12.2016

ЕУ мерки: 32000L0060; 

5

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: 

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: 15.12.2016

ЕУ мерки: 31991L0676; 

6

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: 

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: 15.12.2016

ЕУ мерки: 31980L0068; 32000L0060; 

7

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: 

Правилник за условите кога е дозволено отстапување од целите за квалитет на водната животна средина

ЕПП: 2006.0500.1827 рок: 15.12.2016

ЕУ мерки: 32000L0060; 

8

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: 

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. 

Коментар: 

Националната стратегија за биолошка разновидност со Акционен План

ЕПП: 2015.0000.7255 рок: 30.09.2016

1

Влада на Република МакедонијаП Подготовка на текст

Коментар: 

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. 

Коментар: 
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Правилник за проценa на ризик за ограничено користење  на ГМО

ЕПП: 2007.0500.3531 рок: 15.12.2016

ЕУ мерки: 32003R1882; 32005D0174; 

1

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: МЖСПП достави допис (бр.07-2853/1 од 06.03.2014 г.) до СЕП во врска со пролонгирањето на рокот за донесување на овој подзаконски 
акт. Со оглед на сложениот правен основ за донесување на правилникот МЖСПП одлучи за измени на Законот за ГМО со цел да се смени правниот
 основ за донесување на правилникот. Измените се прават во рамки на УНЕП/ГЕФ Проектот Подршка за имплементација на националната рамка за
 биосигурност на РМ, со учество на странски експерт.

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 за заштита од бучавата предизвикана од патен, железнички, воздушен и водни 
сообраќај 

ЕПП: 2006.0500.1908 рок: 15.12.2016

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

1

Министерство за животна средина и просторно 

планирање
0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2009.0500.4885

Закон за управување со отпад од електрична и електронска опрема8

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. 

Коментар: 

Листата на видови на производи кои припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема

ЕПП: 2015.0500.7270 рок: 30.10.2016

1

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

П Подготовка на текст

Коментар: 

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: 31.10.2016

ЕУ мерки: 32006R1013; 

2

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

М Меѓуресорска консултација

Коментар: 
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ЕПП: 2009.1300.5067

Закон за хемикалии9

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 

Вид  на  категории  на  лиценци  за постапување со средства за ладење и/или производи кои содржат средства за ладење

ЕПП: 2012.1310.6815 рок: 31.12.2016

ЕУ мерки: 31998L0008; 

1

Министерство за животна средина и просторно 
планирање

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2012.0500.6734

Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентен воздух10

ЕУ мерки: 32008L0050; 32010L0075; 

рок: 15.09.2016

рок: 15.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2012.0500.6757

Закон за именување и дополнување на Законот за генетски модифицирани организми во животната средина 11

ЕУ мерки: 32001L0018; 

рок: 30.09.2016

рок: 30.11.2016

постапка: Редовна

Министерство за животна средина и просторно планирање

М Меѓуресорска консултација

Коментар: Изработена е нацрт верзија на Закон за измени и дополнувања на Законот за генетски модифицирани организми, во рамките на Проектот „Подршка за имплементација на национална 
рамка за биосигурност на РМ“ . Во текот на месец Септенмври законот ќе биде доставен на мислење до релевантните институции и објавен на ЕНЕР порталот. 

ЕПП: 2012.0500.6792

Закон за изменување и дополнувања на Законот за заштита на природа12

ЕУ мерки: 31992L0043; 32009L0147; 

рок: 01.09.2016

рок: 15.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2014.0500.7034

Закон за изменување и дополнување на Закон за управување со отпад13

ЕУ мерки: 32008L0098; 

рок: 30.06.2016

рок: 30.09.2016

постапка: Редовна

Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа

Коментар: 
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ЕПП: 2014.0500.7116

Закон за инспекција во животна средина14

ЕУ мерки: 32001H0331; 

рок: 15.09.2016

рок: 15.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за животна средина и просторно планирање

П Подготовка на текст

Коментар: Законот се усогласува со Препорака за минимум критериуми за инспекциски надзров на животната средина во земјите членки ( 2001/331/ЕЗ) 

ЕПП: 2015.0000.7246

Закон за измена и дополнување на Закон за водите15

сл. в. 146/2015

ЕУ мерки: 31991L0271; 31991L0676; 32000L0060; 

Влада на Република Македонија

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: 

Уредба за класификацијата на површински води

ЕПП: 2015.0000.7247 рок Влада: 30.03.2016

ЕУ мерки: 31991L0271; 31991L0676; 32000L0060; 

1

Влада на Република МакедонијаП Подготовка на текст

Коментар: 

Уредба за класификацијата на подземни води

ЕПП: 2015.0000.7248 рок Влада: 30.03.2016

ЕУ мерки: 31991L0271; 31991L0676; 32000L0060; 

2

Влада на Република МакедонијаП Подготовка на текст

Коментар: 

ЕПП: 2015.0000.7249

Закон за изменување и дополнување на Закон за водите16

ЕУ мерки: 31991L0271; 31991L0676; 32000L0060; 32006L0118; 

рок: 30.10.2016

рок: 15.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2015.0000.7268

Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување17

ЕУ мерки: 31994L0062; 

рок: 30.06.2016

рок: 30.09.2016

постапка: Редовна

Министерство за животна средина и просторно планирање

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2007.0500.3490

Програма на мерки за постигнување на целите за животната средина 18

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

рок: 30.03.2016

рок: 30.06.2016Министерство за животна средина и просторно планирање

П Подготовка на текст

Коментар: 
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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. 

Коментар: 

Програма за заштита на потрошувачите за периодот 2017-2018 

ЕПП: 2014.0400.7066 рок: 31.12.2016

1

Министерство за економија0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2011.0400.6459

Закон за заштита на потрошувачите2

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

рок: 30.11.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за економија

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2015.1300.7278

Закон за лекови3

ЕУ мерки: 32001L0083; 32010R1235; 

рок: 30.09.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за здравство

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2015.1300.7279

Закон за медицински средства4

ЕУ мерки: 31990L0385; 31993L0042; 31998L0079; 

рок: 30.09.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за здравство

0 План и анализа

Коментар: 

ЕПП: 2015.1300.7169

Донесување на Стратешка рамка и  АП за јавно здравје5

рок: 31.12.2016

рок: 31.12.2016Министерство за здравство

0 План и анализа

Коментар: Стратешката рамка и АП ќе се донесат во согласност со Стратегијата за безбедност и здравје 2016-2020
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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. 

Коментар: 

Уредба за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената 
на стоката која може да се ослободи  од  плаќање на увозни давачки

ЕПП: 2015.0720.7150 рок: 31.12.2016

1

Министерство за финансии - Царинска управаП Подготовка на текст

Коментар: 

ЕПП: 2008.0700.4724

Закон за Царинска тарифа2

сл. в. 23/2003;

Министерство за финансии

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: 

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на ЕК

ЕПП: 2014.0700.7089 рок: 31.01.2016

1

Министерство за финансии0 План и анализа

Коментар: Со Уредбата се усвојуваат нови регулативи на ЕУ, со што се обезбедува правна основа за еднообразна примена на Комбинираната 
номенклатура на ЕУ и се исполнува обврската на Република Македонија како земја кандидат на ЕУ

ЕПП: 2013.0700.6951

Закон за изменување и дополнување на Закон за царинска тарифа3

ЕУ мерки: 31987R2658; 

Министерство за финансии

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Изготвен е предлог текст на измената на Законот за царинска тарифа. Со предлог законот се додаваат одредби со кои се дефинира интегрираната царинска тарифа и ТАРИМ модулот 
кој е електронска верзија на истата. Предлогот се подготвува за достава до Министерството за финансии за спроведување на понатамошната постапка за неговото донесување. Изготвен е 
Предлог Закон за изменување и дополнување на Закон за царинска тарифа, во кој се додадени одредби поврзани со интегрираната царинска тарифа. Истиот е доставен до Министерството за 
финансии за разгледување и усвојување.Поминат на Комисија на Влада на РМ. Се чека на собраниска процедура.

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на ЕК 

ЕПП: 2015.0000.7225 рок: 30.04.2016

1

Влада на Република Македонија0 План и анализа

Коментар: Со Уредбата се усвојуваат нови регулативи на ЕУ, со што се обезбедува правна основа за еднообразна примена на Комбинираната 
номенклатура на ЕУ и се исполнува обврската на Република Македонија како земја кандидат на ЕУ

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на ЕК

ЕПП: 2015.0000.7226 рок: 31.07.2016

2

Влада на Република Македонија0 План и анализа

Коментар: Со Уредбата се усвојуваат нови регулативи на ЕУ, со што се обезбедува правна основа за еднообразна примена на Комбинираната 
номенклатура на ЕУ и се исполнува обврската на Република Македонија како земја кандидат на ЕУ

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на ЕК

ЕПП: 2015.0000.7227 рок: 31.10.2016

3

Влада на Република Македонија0 План и анализа

Коментар: Со Уредбата се усвојуваат нови регулативи на ЕУ, со што се обезбедува правна основа за еднообразна примена на Комбинираната 
номенклатура на ЕУ и се исполнува обврската на Република Македонија како земја кандидат на ЕУ
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29 ЦАРИНСКА УНИЈА

Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2017 година

ЕПП: 2015.0000.7224 рок Влада: 31.12.2016

4

Влада на Република Македонија0 План и анализа

Коментар: 
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31 НАДВОРЕШНА, БЕЗБЕДНОСНА  И ОДБРАНБЕНА ПОЛИТИКА

ЕПП: 2015.1200.7242

Измени и дополнувања на законот за спроведување на меѓународни рестриктивни мерки1

рок: 01.01.2016

рок: 31.12.2016

постапка: Редовна

Министерство за надворешни работи

0 План и анализа

Коментар: МВР, МО, МЕ, УФР
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32 ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА

ЕПП: 2006.0700.2208

Закон за јавна внатрешна финансиска контрола1

сл. в. 90/2009;

ЕУ мерки: 31994R1164; 31994R1831; 31995R2988; 31996R2185; 31999D0352; 31999D0394; 31999D0396; 31999R1073; 31999R1074; 31999R1260; 31999R1266; 31999R1267; 32000R1685; 
32001R0438; 32001R0448; 32002Q1605; 32002R1386; 32002R2343; 32002R2355; 32003R0016; 32003R1145; 32004R0448; 

Министерство за финансии

3 Усвоено и објавено во Сл. 

Коментар: Спроведуваат: Сите институции од јавниот сектор;

Програма за содржината на модулите и роковите во кои се спроведуваат обуките и испитите за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор

ЕПП: 2013.0741.6908 рок: 30.09.2016

1

МФ- Сектор за јавна внатрешна финансиска 
контролa

П Подготовка на текст

Коментар: Програмата е предвиден со цел адресирање на препораките од Извештајот на ЕК за 2014, за зајакнување на сиситемот за јавна 
внатрешна финансиска конторла
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