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Законски и подзаконски акти донесени во месец НОЕМВРИ 2019 година и 

нивната примена 
 
Почитувани, 
 
Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец 
НОЕМВРИ 2019 година и објавени во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ можете да погледнете во табеларниот преглед. 
 
Во продолжение следуваат подзаконските акти кои што во месец НОЕМВРИ 2019 
година престанаа да важат. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година 
 

 На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за формата и 
содржината на образецот за годишна оцена за успешност на инспектор 
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 21/16); 
 

 „Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година 
 

 На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за начинот на 
полагањето на испитот за инспектор, како и формата и содржината на 
барањето за полагање на испит и лиценца за инспектор („Службен 
весник на Република Македонија“ број 21/16); 
 

 „Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година 
 

 На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за формата и 
содржината на годишната програма за работа на инспекциските служби 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 44/15); 
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 „Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година 

 

 На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за формата и 
содржината на кварталниот план за работа на секој инспектор („Службен 
весник на Република Македонија“ број 44/15); 

 
 „Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година 

 

 На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за формата и 
содржината на месечниот план за работа на инспекциските служби 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 44/15); 

 
 „Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година 

  

 На ден 30.11.2019 година престана да важи Правилникот за формата и 
содржината на образецот за годишната оцена за успешност на инспектор  
(„Службен весник на Република Македонија“ број 21/16); 
 

 Службен весник на РСМ“ бр.238 од 18.11.2019 година 
  

 На ден 11.11.2019 година престана да важи Колективниот договор за 
уредување, односно доуредување на правата, обврските и 
одговорностите од работен однос во Министерството за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 108/13 и 188/17); 
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