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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3643.
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за Финансиската полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2014, 43/2014, 33/2015, 27/2016,
83/2018 и 198/2018), Владата на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2019
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА
1. За вршител на должноста заменик на директорот на
Управата за Финансиска полиција, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Башким Хасани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 8833/1
5 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.
__________

3644.
Врз основа на член 12 од Законот за основање на
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013,
41/2014 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
1. За директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се именува Љупчо Јаневски, досегашен вршител на должноста директор на Агенцијата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 24-8835/1
5 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

3645.
Врз основа на член 14 став 1, став 2 и став 3 алинеја
1 од Законот за управување со конфискуван имот,
имотна корист и одземени предмети во кривична и
прекршочна постапка („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013,
43/2014, 160/2014, 97/2015, 148/2015 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
1. Од должноста член на Управниот одбор на
Агенцијата за управување со одземен имот се разрешува Насер Муареми, на негово барање.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот се именува Нусрет Гани.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24-8836/1
5 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.
__________

3646.
Врз основа на член 70 став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 5
ноември 2019 година, донесе
П Р ОГ Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
I
Во Програмата за користење на средства за мониторинг на безбедност на храната во 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/19) во називот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
II
Во делот I во воведната реченица и во табелата износот „7.800.000,00“ се заменува со износот
„5.577.934,00“.

12 ноември 2019

III
Делот IV се менува и гласи:
„Мониторингот на безбедноста на храната се спроведува на различни видови или категории храна и во
однос на различни параметри, кои се критериуми за
безбедноста на храната. Во рамки на оваа програма
планирани се следните активности:
IV.1 Мониторинг на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми на одредени категории на прехранбени производи - планирани се 216
мостри храна.
IV.2. Мониторинг на безбедноста на храната за определување на присуство на резидуи од пестициди во
однос на максимално дозволеното ниво (МДН) во производи од растително потекло – планирани се 230 мостри храна.
IV.3. Мониторинг со определување на максимално
дозволени количества на специфични максимални нивоа на резидуи од пестициди или метаболити на пестициди во:
- преработена храна на житна основа и детска храна
за доенчиња и мали деца и пестициди кои не треба да
се употребуваат во земјоделско производство на обработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца; и
- почетна формула за доенчиња и во последователна формула за доенчиња и пестициди што не треба да
се употребуваат во земјоделски производи наменети за
производство на почетна формула за доенчиња и последователна формула за доенчиња - планирани се 49
мостри храна.
IV.4. Мониторинг за определување на присуството
на тешки метали во одредени видови прехранбени производи – планирани се 88 мостри храна.
IV.5. Мониторинг за определување на присуството
на нитрати во одредени видови прехранбени производи
– планирани се 26 мостри храна.
IV.6. Мониторинг за определување на присуството
на микотоксини во одредени видови прехранбени производи - планирани се 214 мостри храна.
IV.7 Мониторинг на материјали и производи кои
доаѓаат во контакт со храната – планирани се 21 мостри храна.
IV.8. Мониторинг во однос на утврдување на присуството на ГМО храна – планирани се 40 мостри
храна.
IV.9 Мониторинг на производи од органско производство во Република Северна Македонија - планирани се 50 мостри храна и
IV.10 Мониторинг на храна третирана со јонизирачко зрачење - планирани се 50 мостри храна.
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Во согласност со планот за спроведување на мониторинг програмата, вкупниот број на мостри храна или
материјали и производите што доаѓаат во контакт со
храната кои ќе бидат земени и анализирани изнесува
984.
IV.1 Мониторинг на безбедноста на храната во
однос на микробиолошките критериуми на одредени категории на прехранбени производи
Во согласност со Законот за безбедност на храната
и препораките на Европската Унија за мониторирање
на штетните агенси во храната, а со цел производство,
промет и пуштање на безбедна храна на пазарот како и
заштита на здравјето на потрошувачите, посебно внимание оваа програма посветува на определување на
безбедноста на храната во однос на микробиолошките
критериуми.
Ваквиот приоритет е во согласност со трендот на
Европските програми за мониторинг, препораките на
Светска Здравствена Организација, како и резултатите
добиени со анализа на податоците за земените мостри
од храна за период од 2007 до 2017 год. како и податоците за заразните болести кои се пренесуваат преку
храната. Најголем број од акутните заболувања кои
потекнуваат од храна се должат на микробиолошки
предизвикувачи на алиментарни заболувања кои се
пренесуваат преку храната. Од анализите произлегува
дека микробиолошката контаминација е доминантна
во споредба со останатите параметри.
Согласно со Правилникот за посебните барања кои
се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната, мониторирањето на микробиолошките критериуми за безбедност на храната ќе биде во согласно со
приложените табели, во кои е определена поврзаноста
на одделни прехранбени производи и микроорганизми
кои ќе се бараат во нив.
Според оваа програма, планирано е да се земат по
27 мостри од 8 вида храна предвидени за анализа на
присуството на микробиолошките критериуми кои согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната, треба да ги исполнуваат, односно вкупно 216 мостри, и
тоа: сладолед, слаткарски производи, термички обработен пилешки стек и производи од мелено месо по термичка обработка во угостителски објекти или во малопродажни објекти, мајонез, претходно исечкан зеленчук, сушено овошје зеленчук и печурки и кандирано овошје и житарки и нивни производи.
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Во подточката 9.3 износот „9.600.000.00“ се замену-

IV
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

ва со износот „7.600.000,00“.
Во точката 10 износот „88.300.000,00“ се заменува
со износот „83.001.401,00“.

лика Северна Македонија“.

Во подточката 10.5 износот „30.000.000.00“ се замеБр. 45-8481/1

Претседател на Владата

5 ноември 2019 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

нува со износот „24.701.401,00“.
Во точката 11 износот „45.000.000.00“ се заменува
со износот „30.000.000,00“.
Во подточката 11.1 износот „45.000.000.00“ се заме-

__________

нува со износот „30.000.000,00“.

3647.
Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007, 24/2011, 136/2011, 123/2012,
154/2015 и 53/2016), Владата на Република Северна

Во точката 13 износот „6.500.000.00“ се заменува со
износот „5.500.000,00“.
Во точката 14 износот „4.650.000.00“ се заменува со
износот „3.650.000,00“.

Македонија, на седницата одржана на 5 ноември 2019
година, донесе

IV
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИС-

лика Северна Македонија“.

ТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
НA ЖИВОТНИТЕ ВО 2019 ГОДИНА

Бр. 45-8484/1

Претседател на Владата

5 ноември 2019 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

I

__________

Во Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2019 година („Служ-

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА

бен весник на Република Македонија“ бр. 5/2019 и

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА

„Службен весник на Република Северна Македонија“

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

бр. 194/2019) во делот I во текстот и во табелата во
точка 1 износот „337.260.000,00“ се заменува со износот „341.962.401,00“.

3648.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17
од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и Службен весник на Ре-

II

публика Северна Македонија” бр. 96/19) и член 13 од

Во делот II во табелата во точката 2 износот
„296.160.000,00“

се

заменува

со

износот

„300.862.401,00“.

Правилникот за лиценци (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.51/19, 54/19 и 214/19),
постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност снабдување со природен

III

гас, УП1 бр.11-124/19 од 22 октомври 2019 година на

Во делот IV во табелата во точката 9 износот
„108.200.000,00“

се

заменува

со

износот

„135.200.000,00“.
Во подточката 9.2 износот „44.000.000.00“ се заменува со износот „73.000.000,00“.

Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИА ГАС ЕНД
ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 7 ноември 2019 година, донесе

Стр. 40 - Бр. 234
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5. Евидентен број на издадената лиценца: ПГ-

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА

СНАБ-42-2019

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
6. Единствен матичен број: 7230672

ПРИРОДЕН ГАС
1. На Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИА

7. Единствен даночен број: 4057017538280

ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со
природен гас.

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши

2. Лиценцатата за вршење на енергетската дејност

Како снабдување со природен гас во смисла на оваа

снабдување со природен гас е утврдена во Прилог 1,

лиценца, се смета набавка на природен гас во Републи-

којшто е составен дел на оваа Oдлука.

ка Северна Македонија и/или од странство заради про-

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

дажба на своите потрошувачи, вклучувајќи производи-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-

тели на електрична енергија и/или топлинска енергија,

ка Северна Македонија” и на веб страницата на Регула-

други снабдувачи, трговци, операторот на системот за

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

пренос или дистрибуција на природен гас и други учес-

публика Северна Македонија.

ници на пазарот на природен гас.

УП1 бр. 11-124/19

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

7 ноември 2019 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

носта
Енергетската дејност снабдување со природен гас,
носителот на лиценца ќе ја врши преку склучување на

Прилог 1

соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за обезбедување на соодветен пре-

ЛИЦЕНЦА

носен и/или дистрибутивен капацитет.

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со природен гас, но-

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

сителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија

Друштво за трговија и услуги ЕНЕРГИА ГАС ЕНД

на Република Северна Македонија и странство.

ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Никола Тесла бр.22 Скопје-Карпош, Република Северна Македо-

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

нија

Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Снабдување со природен гас

природен гас согласно купопродажните договори,
- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во
однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,

3. Датум на издавање на лиценцата: 7 ноември
2019 година

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со природен
гас,

4. Датум на важење на лиценцата: 7 ноември
2029 година

- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи,
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- доставува до операторот на системот за пренос на

- работи врз начелата на објективност, транспарен-

природен гас податоци за трансакциите и плановите за

тност и недискриминација и ги објавува општите ста-

потрошувачка на природен гас за своите потрошувачи,

тистички податоци поврзани со неговите потрошувачи,

неопходни за пресметка на дебалансите,

како и неговите активности, земајќи ја во предвид заш-

- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и
точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за природен гас, за да можат да управуваат со својата потрошувачка,
- ги плати набавените количини на природен гас,
како и системските услуги од операторот на системот
за пренос на природен гас и/или оператор на системот
за дистрибуција на природен гас,
- овозможи промена на снабдувач на транспарентен
и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога
потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со природен гас,

титата на доверливоста,
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за трансакциите и деловните активности што
произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Северна Македонија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- води одвоено сметководство за секоја поединечна
енергетска дејност што ја врши или други дејности кои
ги извршува,

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со при-

- да доставува известувања за сите околности, нас-

роден гас, потрошувачот да добие конечно затворање

тани и промени кои што имаат или би можеле да имаат

на сметката во рок од шест недели од настанувањето

влијание врз вршењето на енергетската дејност,

на промената на снабдувачот,

- да ги почитува законите, другите прописи и оп-

- воспостави постапки за ефикасно решавање на

шти акти кои се однесуваат на вршење на дејноста тр-

приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена,

говија со природен гас, заштита на конкуренцијата,

вклучувајќи можност и за вонсудско решавање на спо-

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

рови и обврска за враќање и/или компензација на сред-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

ства кога е тоа оправдано,
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правила за пазар на природен гас,
мрежните правила за пренос и мрежните правила за
дистрибуција за природен гас која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи,

бота,
- да им овозможува на Регулаторната комисија за
енергетика, Комисијата за заштита на конкуренцијата и
на Секретаријатот на Енергетската заедница, увид во
податоци кои се однесуваат на сите нивни трансакции
за купопродажба на природен гас со потрошувачите

- им фактурира на своите купувачи за природниот

што ги исполнуваат условите за самостојно учество на

гас, како и за преносниот и/или дистрибутивниот капа-

пазарот на природен гас, како и со операторот на сис-

цитет,

темот за пренос на природен гас, операторот на систе-

- ги објави на својата веб страница условите од до-

мот за дистрибуција на природен гас или операторот на

говорите за снабдување со природен гас за секоја кате-

пазарот на природен гас најмалку за период од послед-

горија потрошувачи,

ните пет години,
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- да овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на
енергетската дејност за која што е издадена лиценцата,
во согласност со Правилникот за лиценци.
12. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавена и продадена количина на природен гас
во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.
13. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност снабдување со природен гас.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3649.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10,
156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14,
97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15,
129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16,
120/16, 142/16 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 28 октомври 2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
УСТАНОВИ ВО ПРИМАРНА СТОМАТОЛОШКА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Правилникот за критериумите за склучување
договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат примарна
стоматолошка здравствена заштита („Сл. весник на
РМ“ бр. 80/2004, 24/2005, 137/2006, 62/2011, 42/2012 и
7/2016), членот 6-а се менува и гласи:
„Во зависност од бројот на остварените поени,
вредноста на поенот се пресметува на следниот начин:
1. до 1800 поени 100% од утврдената вредност на
поенот;
2. за секој нареден поен од 1801 до 2800 поени, 70%
од утврдената вредност на поенот;
3. за секој нареден поен од 2801 до 3800 поени, 45%
од утврдената вредност на поенот;
4. за секој нареден поен над 3801 поени, 30% од утврдената вредност на поенот.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе
се објави по добивањето на согласност од Mинистерот за
здравство, а ќе се применува од 1.10.2019 година.
Бр. 02-17714/20
29 октомври 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Ридван Асани, с.р.
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „22 НОЕМВРИ“
3650.
Врз основа на членовите 1, 4-б, 12 став (1), 16 и 17 став (3) од Законот за државните награди („Службен весник
на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007, 74/12 и 99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19), Одборот за доделување на државната награда „22 Ноември” на седницата одржана на 29 октомври 2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА ,,22 НОЕМВРИ“ ВО 2019 ГОДИНА ЗА ПРИЗНАНИЕ НА
ЛУЃЕ ОД ПОЛИТИЧКИОТ, КУЛТУРНИОТ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ ДАЛЕ СВОЈ ПРИДОНЕС ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУЧОВЕЧКИОТ СОЖИВОТ И МЕЃУСЕБНОТО РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ ПРИПАДНИЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ,
КУЛТУРИ И ВЕРИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За остварувања во областа на политичкиот, културниот и општествениот живот во Република Северна Македонија кои дале свој придонес во унапредување на меѓучовечкиот соживот и меѓусебното разбирање меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери во Република Северна Македонија, наградата им се доделува на:
- Давид Хосафлoк, истражувач, историчар и хуманист,
- Кимете Агаи просветен работник и
- Аднан Агаи, просветен работник.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-6017/2
11 ноември 2019 година
Скопје

Одбор за доделување на Државната награда „22 Ноември“
Претседател,
проф.д-р Гзиме Старова, с.р.
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