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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

- во последните пет години работел на минимум
три филма поддржани од Агенцијата,
- е невработено лице според евиденцијата на

4044.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“

- е државјанин на Република Северна Македонија,

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,

бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,

- не е корисник на пензија според евиденцијата на

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на

142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Север-

Република Северна Македонија, и

на Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Се-

- во периодот од јануари до август 2020 година, ос-

верна Македонија, на седницата, одржана на 15 декем-

тварил приход во нето износ до 80.000,00 денари, од-

ври 2020 година, донесе

носно остварил приход во нето износ до 60.000,00 денари, односно остварил приход во нето износ до

ОДЛУКА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЛМСКИ
РАБОТНИЦИ

40.000,00 денари, од учество во производство на филм,
според евиденцијата на Управата за јавни приходи.
Агенцијата, во рок од еден ден од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на својата веб страна обја-

Член 1
Со оваа одлука се уредуваат условите, начинот и
постапката за доделување на финансиска поддршка на
филмските работници.
„Филмски работник“ е лице кое учествува во производство на филм.
„Производство на филм“ се креативни, организациски и финансиски активности за пренесување на
филмското сценарио на подлога преку соодветна технологија.

вува јавен повик за доставување барање за користење
на финансиска поддршка на филмскиот работник согласно оваа одлука.
Барателот на финансиската поддршка во рок од три
дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став
4 на овој член, доставува барање до Агенцијата, кое е
дадено во Прилог 1 и е составен дел на оваа одлука.
Кон барањето од став 5 на овој член, барателот на
финансиската поддршка доставува изјава за исполнетоста на условите од став 3 на овој член, која е дадена

Член 2

во Прилог 2 и е составен дел на оваа одлука.

Постапката за финансиската поддршка на филмските работници, ќе се спроведува преку Агенцијата за
филм на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата), а исплатата на средствата за
финансиската поддршка се врши од средствата собрани во Фондот за помош и поддршка за справување со
кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19,
формиран во рамки на Генералниот секретаријат на
Владата на Република Северна Македонија.
Предмет на финансиската поддршка е исплата на
финансиски средства за период од три месеци, во месе-

Член 3
За користење на финансиската поддршка на филмските работници одлучува Комисија за финансиска
поддршка (во натамошниот текст: Комисијата).
Директорот на Агенцијата, во рок од два дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука ја формира Комисијата која се состои од пет члена, тројца од
редот на вработените во Агенцијата и двајца на предлог на Друштвото на филмски работници на Македонија.

чен нето износ од 14.500,00 денари, 18.000,00 денари

Врз основа на увид во поднесената документација

односно 21.500,00 денари, согласно висината на оства-

за остварување на финансиска поддршка, Комисијата

рениот приход од став 3 алинеја 5 од овој член.

врз основа на комплетноста на документацијата и про-

Корисник на финансиска поддршка согласно одред-

верка на точноста на податоците од истата, изготвува

бите од оваа одлука може да биде филмски работник -

листа со податоци за барателите на финансиската под-

барател на финансиска подршка, ако:

дршка кои имаат доставена комплетна документација
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од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука, и истата во рок

Генералниот секретаријат на Владата на Република

од еден ден од денот на истекот на рокот за доставува-

Северна Македонија врз основа на решенијата од ста-

ње на барањето за финансиска поддршка ја доставува

вот 8 на овој член, а согласно член 6 од Уредбата со за-

до директорот на Агенцијата.
Листата на баратели на финансиска поддршка на
филмските работници што имаат доставено комплетна

конска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коро-

документација, Агенцијата веднаш ја доставува до

навирусот Covid-19, врши исплата на средства за фи-

Агенцијата за вработување на Република Северна Ма-

нансиска поддршка на трансакционата сметка на ко-

кедонија, односно до Фондот на пензиското и инвалид-

рисникот на финансиска поддршка, најмногу во рок од

ското осигурување на Република Северна Македонија,

еден ден од денот на доставувањето на решенијата од

односно до Управата за јавни приходи со барање за известување дали секое поединечно лице од доставената

ставот 8 на овој член.

листа е вработено според евиденцијата на Агенцијата
Член 4

за вработување на Република Северна Македонија, односно дали е примател на пензија согласно евиденции-

Доколку со извршена контрола од страна на

те на Фондот на пензиското и инвалидското осигурува-

Агенцијата се утврди дека филмскиот работник го зло-

ње на Република Северна Македонија, односно дали го

употребил правото на финансиска поддршка согласно

има остварено нето приходот утврден во член 2 став 3
алинеја 5 од оваа одлука.
Агенцијата за вработување на Република Северна
Македонија, односно Фондот на пензиското и инвалид-

оваа одлука, со давање на невистинити податоци во изјавата од член 2 став 6 на оваа одлука, истиот е должен
да ги врати добиените финансиски средства во целост,

ското осигурување на Република Северна Македонија,

на сметката за донација во рамки на Владата на Репуб-

односно Управата за јавни приходи во рок од еден ден

лика Северна Македонија – Генерален секретаријат, од

од денот на доставувањето на барањето од став 4 на

каде што е извршена исплатата, со законска затезна ка-

овој член, ја известува Агенцијата, за лицата од лис-

мата, во рок од три месеци од денот на извршената ис-

тата, доколку се вработени, односно доколку се приматели на пензија, односно за висината на приходите на

плата на средствата за финансиска поддршка.

лицата од листата.
Член 5

Во рок од еден ден од добивањето на известувањето од став 5 на овој член, Комисијата констатира дали

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука

се исполнети условите од член 2 став 3 од оваа одлука,

престанува да важи Одлуката за давање на финансиска

како и врз основа на комплетноста на документацијата

поддршка на филмски работници („Службен весник на

од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука доставува до директорот на Агенцијата листа на филмски работници,

Република Северна Македонија“ бр. 295/20).

заради донесување на решенија за финансиска подЧлен 6

дршка.
Директорот на Агенцијата веднаш ги донесува ре-

Оваa одлука влегува во сила со денот на објавува-

шенијата за утврдување на правото на финансиска под-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

дршка.

донија“.

Агенцијата, во рок од еден ден од денот на донесувањето на решенијата од ставот 7 на овој член, го известува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и во прилог ги доставува донесените решенија.

Бр. 44-12089/1

Претседател на Владата

15 декември 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
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4045.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА УМЕТНИЦИ
И НА КУЛТУРНИ РАБОТНИЦИ
Член 1
Со оваа одлука се уредуваат условите, начинот и
постапката за доделување на финансиска поддршка на
уметници и на културни работници.
Под уметник, во смисла на оваа одлука, се подразбира физичко лице што создава авторско дело од областа на уметничкото творештво или изведува авторско дело, односно дело од народното творештво, независно од образованието, правниот статус, регистрацијата, државјанството, друг вид припадност итн. Под
уметник во смисла на оваа одлука, се подразбира и самостоен уметник.
Под културен работник во смисла на оваа одлука се
подразбира физичко лице кое врши стручни, научноистражувачки, теориско-критички, едукативни, кураторски, продуцентски, уметничко-соработнички, менаџерски, специјалистичко-технички или организациски
работи во областа на културата, независно од образованието, правниот статус, државјанството, друг вид припадност итн.
Под проекти од областа на културата во смисла на
оваа одлука се подразбираат активности од областа на
културата, особено од: ликовни уметности, архитектурата и дизајнот; музиката (автор на музички дела и изведувач на музички дела); танцовата уметност и современите изведувачки уметности; литературата, преводот
и критиката; драмата (костимограф, сценограф, актер,
режисер, сценарист).
Член 2
Постапката за финансиската поддршка на уметниците и на културните работници, ќе се спроведува преку Министерството за култура (во натамошниот текст:
Министерството), а исплатата на средствата за финансиската поддршка се врши од средствата собрани во
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Фондот за помош и поддршка за справување со кризата
предизвикана од Коронавирусот Covid-19, формиран
во рамки на Генералниот секретаријат на Владата на
Република Северна Македонија.
Предмет на финансиската поддршка е исплата на
финансиски средства за период од три месеци, во месечен нето износ од 14.500,00 денари, 18.000,00 денари
односно 21.500,00 денари, согласно висината на остварениот приход од став 3 алинеја 5 од овој член.
Корисник на финансиска поддршка согласно одредбите од оваа одлука може да биде уметник или културен работник од член 1 од оваа одлука - барател на финансиска подршка, ако:
- е државјанин на Република Северна Македонија,
- во последните три години има реализирано, или
учествувано во реализација на најмалку пет проекти од
областа на културата,
- е невработено лице според евиденцијата на
Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,
- не е корисник на пензија според евиденцијата на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Република Северна Македонија,
- во периодот од јануари до август 2020 година, остварил приход во нето износ до 80.000,00 денари, односно остварил приход во нето износ до 60.000,00 денари, односно остварил приход во нето износ до
40.000,00 денари, од вршење на уметнички или стручни работи во културата, според евиденцијата на Управата за јавни приходи.
Министерството, во рок од еден ден од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука, на својата веб
страна објавува јавен повик за доставување барање за
користење на финансиска поддршка на уметниците и
на културните работници согласно оваа одлука.
Барателот на финансиската поддршка во рок од три
дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став 4
на овој член, доставува барање до Министерството, кое е
дадено во Прилог 1 и е составен дел на оваа одлука.
Кон барањето од став 5 на овој член, барателот на
финансиската поддршка доставува изјава за исполнетоста на условите од став 3 на овој член, која е дадена
во Прилог 2 и е составен дел на оваа одлука.
Член 3
За користење на финансиската поддршка на уметниците и на културните работници одлучува Комисија
за финансиска поддршка (во натамошниот текст: Комисијата).
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Министерот за култура, во рок од два дена од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука ја формира Комисијата која се состои од пет члена, од редот на вработените во Министерството.
Врз основа на увид во поднесената документација
за остварување на финансиска поддршка, Комисијата
врз основа на комплетноста на документацијата и проверка на точноста на податоците од истата, изготвува
листа со податоци за барателите на финансиската поддршка кои имаат доставена комплетна документација
од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука, и истата во рок
од еден ден од денот на истекот на рокот за доставување на барањето за финансиска поддршка ја доставува
до министерот за култура.
Листата на баратели на финансика поддршка на
уметниците и културните работници што имаат доставено комплетна документација, Министерството веднаш ја доставува до Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно до Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Република
Северна Македонија, односно до Управата за јавни
приходи со барање за известување дали секое поединечно лице од доставената листа е вработено според
евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно дали е примател на
пензија согласно евиденциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна
Македонија, односно дали го има остварено нето приходот утврден во член 2 став 3 алинеја 5 од оваа одлука.
Агенцијата за вработување на Република Северна
Македонија, односно Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија,
односно Управата за јавни приходи во рок од еден ден
од денот на доставувањето на барањето од став 4 на
овој член, го известува Министерството, за лицата од
листата, доколку се вработени, односно доколку се
приматели на пензија, односно за висината на приходите на лицата од листата.
Во рок од еден ден од добивањето на известувањето од став 5 на овој член, Комисијата констатира дали
се исполнети условите од член 2 став 3 од оваа одлука,
како и врз основа на комплетноста на документацијата
од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука доставува до министерот за култура листа на уметници и на културни
работници, заради донесување на решенија за финансиска поддршка.
Министерот за култура веднаш ги донесува решенијата за финансиска поддршка.
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Министерството во рок од еден ден од денот на донесувањето на решенијата од ставот 7 на овој член, го
известува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и во прилог ги доставува
донесените решенија.
Генералниот секретаријат на Владата на Република
Северна Македонија врз основа на решенијата од ставот 8 на овој член, а согласно член 6 од Уредбата со законска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, врши исплата на средства за финансиска поддршка на трансакционата сметка на корисникот на финансиска поддршка, најмногу во рок од
еден ден од денот на доставувањето на решенијата од
ставот 8 на овој член.
Член 4
Доколку со извршена контрола од страна на Министерството се утврди дека барателот на финансиска
поддршка го злоупотребил правото на финансиска поддршка согласно оваа одлука, со давање на невистинити
податоци во изјавата од член 2 став 6 од оваа одлука,
истиот е должен да ги врати добиените финансиски
средства во целост, на сметката за донација во рамки
на Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, од каде што е извршена исплата, со
законска затезна камата, во рок од три месеци од денот
на извршената исплата на средствата за финансиска
поддршка.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за давање на финансиска
поддршка на уметници и на културни работници
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 295/20).
Член 6
Оваa одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-12090/1

Претседател на Владата

15 декември 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
4046.
Врз основа на член 249 став (4) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 14/20), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И
ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА
ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ
Член 1
Во Правилникот за програмата и начинот на организирањето и полагањето на испитот за извршители и
формата и содржината на уверението за положен испит
за извршители (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 47/19), во членот 7 став (4) се
додава нова реченица која гласи:
„Претседателот и членовите на комисијата за проверка на знаењето на кандидатите на писмениот дел на
испитот на извршители можат да го спроведат преку
системот за далечинско оценување и проверка на знаењето, со примена на средства за електронска комуникација кои обезбедуваат двонасочна комуникација при
реализација на испитот без заедничко физичко присуство на учесниците на активноста, и тоа преку видеоконференциска платформа.“
Член 2
Во членот 8 став (2) се додава нова реченица која
гласи:
„Претседателот и членовите на комисијата, проверката на знаењето на кандидатите на усмениот дел на
испитот на извршители можат да го спроведат преку
системот за далечинско оценување и проверка на знаењето, со примена на средства за електронска комуникација кои обезбедуваат двонасочна комуникација при
реализација на испитот без заедничко физичко присуство на учесниците на активноста, и тоа преку видеоконференциска платформа.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-2935/1
15 декември 2020 година
Скопје

Министер за правда,
м-р Бојан Маричиќ, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
4047.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТОГЕНА АВИЈАРНА
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високопатогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во
Велика Британија:
- Западен Јоркшир/West Yorkshire,
- Есекс/Essex и
- Суфолк/Suffolk.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби - писмоносци внесени на територијата на
Република Северна Македонија од соседни трети
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се
внесени.
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
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Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на
ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло, како и
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед
при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-2972/1
11 декември 2020 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4048.
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16, 233/18
и 14/20), Претседателот на Комората на извршители на
РСМ на ден 10.12.2020 година, го донесе следново
РЕШЕНИЕ
Се определува денот 16.12.2020 година за датум на
почеток со работа на извршител Фросина ПетровиќСтојмановска именувана за подрачјето на Основен суд
Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен суд
Кратово.
Решението влегува во сила на ден 16.12.2020 година.
Образложение
На ден 1.10.2020 година лицето Фросина ПетровиќСтојмановска именувана за подрачјето на Основен суд
Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен суд

Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката
за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот
сертификат или други документи што ја придружуваат пратката
со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и
преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од
Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември
2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени
желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр.
32007D0777.

Кратово, со Решение на Министерот за правда УП 1бр.
09-2179/20 од 19.10.2020 година од Министерот за
правда на РСМ со кое во Решението за именување на
извршител УП 1 бр. 09-2179/20 од 1.10.2020 година донесено од Министерот за правда се врши исправка во
диспозитивот на начин што зборот „Сојманова“ се заменува со зборот „Стојмановска“, а кое Решение влегува во сила на ден 19.10.2020 година и е составен дел на
Решението за именување на извршител УП 1 бр. 092179/20 од 1.10.2020 година донесено од министерот за
правда.
На ден 11.11.2020 година Фросина Петровиќ-Стојмановска достави до Комората на извршители доказ за
именувањето, повелба за именување и склучен договор
за осигурување од одговорност.
На ден 10.12.2020 година изготвено е мислење од
претседателот на Комората за утврдување на просторни услови, дел. бр. 03-576/11, врз основа на Записник
за утврдување на просторни услови од ден 10.12.2020
година.
Согласно со наведеното, претседателот на Комората на извршители на РСМ, врз основа на член 35 став 5
од Законот за извршување, одлучи како во изреката на
ова решение.
Бр. 03-576/13
10 декември 2020 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ванчо Марковски, с.р.

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4049.
Врз основа на член 12 став (4) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16 и
233/18), Претседателот на Нотарската комора на Република Северна Македонија на ден 14 декември 2020
година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА
1. На именуваните нотари:
- Елена Милушева - Сапунџиева - нотар за подрачјето на Основниот суд во Струмица,
- Андреј Христов – нотар за подрачјето на Основниот суд во Битола.
Како ДЕН ЗА ПОЧЕТОК ЗА РАБОТА се определува 21 декември 2020 година.
2. Решението стапува во сила веднаш со неговото
донесување.
3. Решението да се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Бр. 02-1813/2
14 декември 2020 година

Нотарска комора на
Република Северна Македонија
Претседател,
Методија Ристоски, с.р.
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