
Прописи чиишто одредби 
стапуваат во примена или престануваат да важат во  

 
ЈУНИ 2022 ГОДИНА 

 
 
 
 
Закони кои стапуваат во примена 
 

Датум Закон Одредби кои стапуваат во 
примена 

11.06.2022 Закон за лобирање  
(основен закон, „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
122/2021) 
 

Законот започнува да се применува. 
 

 
 
 
Закони чиишто одредби престануваат да важат 
 

Датум Закон Одредби кои престануваат да 
важат 

11.06.2022 Закон за лобирање  
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 106/2008 и 135/2011) 
 

Законот престанува да важи. 
 

 
 
 
 
Подзаконски акти чиишто одредби почнуваат да се применуваат 
 

Датум Подзаконски акти Одредби кои почнуваат да се 
применуваат 

01.06.2022 Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за методологијата за 
управување со кредитниот ризик, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 83/2022 
  
(Закон за банките) 
 

Целата Одлука за изменување и 
дополнување. 

01.06.2022 Правилник за постапки, процедури и 
минимум услови за безбедно 
полетување и слетување на цивилните 
воздухоплови, „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 

Целиот Правилник. 



274/2021  

(Закон за воздухопловство) 
 

11.06.2022 Правилник за формата и содржината на 
образецот на пријавата и изјавите за 
запишување во Регистарот на лобисти, 
лоби организации и лобирање, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 17/2022  

(Закон за лобирање) 
 

Целиот Правилник. 

11.06.2022 Правилник за формата и содржината на 
образецот за извештајот за активности 
на лобирање, „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
17/2022  

(Закон за лобирање) 
 

Целиот Правилник. 

11.06.2022 Правилник за формата и начинот на 
водење на Регистарот на лобисти, лоби 
организации и лобирање, „Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 17/2022  

(Закон за лобирање) 
 

Целиот Правилник. 

11.06.2022 Правилник за формата и содржината на 
образецот за записникот од остварен 
контакт со цел лобирање, „Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 17/2022  

(Закон за лобирање) 
 

Целиот Правилник. 

11.06.2022 Правилник за формата и содржината на 
прекршочниот платен налог, „Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 17/2022  

(Закон за лобирање) 
 

Целиот Правилник. 

15.06.2022 Одлука за изменување на Одлуката за 
задолжителна резерва „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
83/2022  

(Закон за Народната банка на РСМ) 
 

Целата Одлука за изменување. 



30.06.2022 Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за 
начинот на вршење на официјални 
контроли на салмонела и други 
одредени алиментарни интоксикации 
(*), „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 173/2020  

(Закон за безбедност на храната) 
 

Точка 5.3.2 и точка 5.3.4 во Прилог 2, Дел Г 
од Правилникот. 

 
 
 
Подзаконски акти чиишто одредби престануваат да важат 
 

Датум Подзаконски акти Одредби кои престануваат да 
важат 

01.06.2022 Правилник за постапки, процедури и 
минимум услови за безбедно 
полетување и слетување на 
воздухопловите, „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 191/2015 и  
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 165/2019 

(Закон за воздухопловство) 
 

Целиот Правилник. 

30.06.2022 Одлука за определување на добрата и 
услугите кои подлежат на повластена 
стапка на данокот на додадена 
вредност  „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 293/2021  

(Закон за данокот на додадена вредност) 
 

Член 2, став 1, точка 18 од Правилникот. 

30.06.2022 Одлука за одобрување на 
продолжување на рокот за постоење на 
кризна состојба на територијата на 
Република Северна Македонија, заради 
заштита на јавното здравје во услови на 
постоење на Пандемија прогласена од 
Светската здравствена организација од 
заразната болест COVID-19 
предизвикана од вирусот Sars-CoV-2 и 
заради спречување од негово ширење 
во зголемен обем со што се загрозува 
безбедноста на здравјето на 
населението, „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
299/2020, 126/2021 и 274/2021  

Целата Одлука. 



(Закон за управување со кризи) 
 

30.06.2022 Одлука за одобрување на 
продолжување на рокот за постоење на 
кризна состојба на дел од територијата 
на Република Северна Македонија, 
заради висок ризик од зголемен обем 
на влез и транзитирање на мигранти низ 
територијата на Република Северна 
Македонија и заради заштита на 
јавното здравје од илегална миграција 
во услови на постоење на пандемија 
прогласена од Светската здравствена 
организација за вирусот SARS CoV-2 и 
спречување од негово ширење, со кои 
се загрозува безбедноста, здравјето и 
имотот на населението, „Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“ бр.  88/2021 и 274/2021  

(Закон за управување со кризи) 
 

Целата Одлука. 

 


