
Прописи чиишто одредби 
стапуваат во примена или престануваат да важат во  

 
ЈУЛИ 2022 ГОДИНА 

 
 
 
 
Закони кои стапуваат во примена 
 

Датум Закон Одредби кои стапуваат во 
примена 

01.07.2022 Закон за техничката инспекција  
(Закон за изменување и дополнување, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 99/2022) 
 

Член 21 од Законот за изменување и 
дополнување, кој се однесува на следниве 
одредби: 

- член 21, ставови 3, 5, 7, 9, 11 и 12; 
-  член 27, ставови 3, 5 и 6; 
- член 30, ставови 2, 6, 9 и 10; 
- член 33, ставови 2 и 4; 
- член 34, ставови 1 и 3; 
- член 35; 
- член 36-а, ставови 2 и 4; 
- член 37, став 1; 
- член 37-а, ставови 3 и 4; 
- член 37-в, ставови 9 и 10. 

 

 
 
 
 
Подзаконски акти чиишто одредби почнуваат да се применуваат 
 

Датум Подзаконски акти Одредби кои почнуваат да се 
применуваат 

01.07.2022 Одлука за содржината на ревизијата на 
годишните финансиски извештаи и на 
работењето на банка, „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 
83/2022 
  
(Закон за банките) 
 

Целата Одлука. 

01.07.2022 Правилник за начинот на вршење на 
работите на управување со средства 
(портфолио) по налог и за сметка на 
индивидуален клиент и инвестиционо 
советување и за хартиите од вредност и 
другите финансиски инструменти во кои 
може да се вложуваат средствата на 
клиентот, „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 20/2022  

(Закон за хартии од вредност) 

Целиот Правилник. 



 

01.07.2022 Правилник за персоналот кој врши 
подготовка и издавање на 
воздухопловни информации, карти, 
публикации и процедури на летање, 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 294/2021  

(Закон за воздухопловство) 
 

Целиот Правилник. 

 
 
 
 
 
Подзаконски акти чиишто одредби престануваат да важат 
 

Датум Подзаконски акти Одредби кои престануваат да 
важат 

01.07.2022 Одлука за содржината на ревизијата на 
годишните финансиски извештаи и на 
работењето на банка, „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 116/2014 
  
(Закон за банките) 
 

Целата Одлука. 

01.07.2022 Правилник за хартиите од вредност и 
другите финансиски инструменти во кои 
може да се вложуваат средствата на 
клиентот при вршење на услугата 
управување со портфолио по налог и за 
сметка на индивидуален клиент, 
„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 84/2011  

(Закон за хартии од вредност) 
 

Целиот Правилник. 

01.07.2022 Правилник за стручно оспособување, 
проверки и уверенија за стручна 
оспособеност на персоналот кој врши 
подготовка и издавање на 
воздухопловни информации, карти, 
публикации и процедури на летање, 
„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 85/2007 и 54/2017  

(Закон за воздухопловство) 
 

Целиот Правилник. 

13.07.2022 Правилник за начинот на работење на 
друштво за управување со 
инвестициски фондови, „Службен 

Целиот Правилник. 



весник на Република Македонија“ бр.  
150/2010  

(Закон за инвестициски фондови) 
 

13.07.2022 Правилник за методологијата за 
пресметување на ризиците од 
вложувањата во финансиски 
деривативни инструменти, „Службен 
весник на Република Македонија“ бр.  
170/2010  

(Закон за инвестициски фондови) 
 

Целиот Правилник. 

 


