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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

289.
Врз основа на член 28 став (2) од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 
148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија бр. 101/19 и 
275/19), претседателот на Република Северна Македо-
нија, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ, НАГ-
РАДИ И ПОФАЛНИЦИ НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛ-
НИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со овој правилник се уредува доделувањето на пла-

кети, значки, награди и пофалницина воениот и цивил-
ниот персонал на служба во Армијата на Република Се-
верна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), 
за постигнат исклучителен успех во службата.

Член 2
На воениот и цивилниот персонал на Армијата, мо-

жат да се доделат следните признанија:
- плакета на Министерството за одбрана,
- плакета на Армијата (мала, средна и голема),
- значка на Армијата (бронзена, сребрена и златна),
- значка „Генерал Михаило Апостолски“,
- значка на Армијата за партнерство, координација 

и соработка (бронзена, сребрена и златна),
- значка за долгогодишна служба во Армијата (брон-

зена, сребрена и златна),
- награди (наградно отсуство и предметна награда) и
- пофалница.

Член 3
Плакетите, значките, наградите и пофалниците од 

членот 2 од овој правилник седоделуваат секоја година 
и тоа:

- на Денот на Армијата „18-ти Август“,
- на свечените постројувања за денот на командите 

и единиците,
- за време на државни празници, јубилеи и годиш-

нини,
- непосредно пред заминување на воениот и цивил-

ниот персонал во пензија,
- за долгогодишна служба во Армијата и
- при враќање од меѓународни и хуманитарни ми-

сии и операции.

Член 4
Плакетите, значките, наградите и пофалниците мо-

жат да се доделат и посмртно, а севрачуваат на члено-
вите на потесното семејство на наградениот.

Член 5
Плакетата на Министерството за одбрана, значката 

„Генерал Михаило Апостолски“ и значката за долгого-
дишна служба во Армијата се доделуваат од страна на 
министерот за одбрана или од него овластено лице. 
Плакетата на Армијата, значката на Армијата и значка-
та на Армијата за партнерство, координација и соработ-
ка се доделуваат од страна на началникотна Генералш-
табот на Армијата или од него овластено лице.

Член 6
Плакети кои се доделуваат на воениот и цивилниот 

персонал се Плакета на Министерството за одбрана и 
Голема, Средна и Мала плакета на Армијата.

Член 7
Плакета на Министерството за одбрана се доделува 

на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни ос-
тварени извонредни резултати во работата од страна на 
министерот/ката за одбрана.

Член 8
Плакетата на Министерството за одбрана се израбо-

тува во стакло/кристал со правоаголна форма кое на 
горната страна е полукружно со димензии 165х105х30 
мм. На стаклото со 3Д гравура  се нанесува грбот на Ре-
публика Северна Македонија со радиус од 20 мм. Под 
него е испишано „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДО-
НИЈА“ со големина на фонд 10,8pt  и „МИНИСТЕР-
СТВО ЗА ОДБРАНА“ со големина на фонд 14 pt. На 
растојание од три прореди со големина на фонд 10pt во 
два реда се испишува „ПРИЗНАНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИ 
ИЗВОНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ ВО РАБОТАТА“. На 
растојание од 11 прореди со големина на фонд 10pt се 
испишува „Доделено од“ и со големина на фонд 12,5pt 
наведени податоците за министерот/ката која ја доделу-
ва плакетата.

Во позадина помеѓу текстот "признание... и доделе-
но од", со радиус од 55 мм е изгравиран симболот на 
Плакетата – стилизиран штит на кој од двете страни 
има дабови гранчиња кои се спојуваат на долната 
страна.

Плакетата се предава и чува во соодевтна кутија.
Изгледот на симболот на плакетата и Плакетата со 

минијатурната лента е даден во Прилог бр. 1, кој е сос-
тавен дел на овој правилник.

Член 9
Плакетата на Министерството за одбрана која им се 

доделува на воениот и цивилниот персонал, има минија-
турна лента со димензии 10мм со 35 мм.

Минијатурната лента е со маслинесто зелена боја 
(РГБ 131, 135, 78). На растојание од 1 мм од краевите 
на лентата има вкупно 7 ленти во жолта боја (РГБ 255, 
240, 0) со ширина од 3 мм кои се на меѓусебно растоја-
ние на лентите од 2 мм.

Член 10
Голема плакета на Армијата се доделува на воениот 

и цивилниот персонал за повеќегодишниостварени из-
вонредни резултати во обуката и севкупната дејност во 
изградбата на борбената готовност и оспособувањето 
на Армијата.

Член 11
Голема плакета во знак на признание за исклучител-

но успешно работно ангажирање воизградбата на Арми-
јата може да се додели и на припадниците од постојани-
от состав на Армијата на кои службата им престанува 
по основ на пензионирање, непосредно пред престано-
кот на работниот однос.

Член 12
Средна плакета на Армијата се доделува на воениот 

и цивилниот персонал за повеќегодишниостварени ре-
зултати во обуката и севкупната дејност во изградбата 
на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.

Член 13
Средна плакета во знак на признание за работното 

ангажирање во изградбата наАрмијата, може да се доде-
ли и воениот и цивилниот персонал по поминати 20 го-
дини служба или за остварени исклучителни високи ре-
зултати во обуката и борбената изградба на Армијата и 
пред поминати 20 години служба.

Член 14
Мала плакета на Армијата се доделува на воениот и 

цивилниот персонал за повеќегодишниостварени резул-
тати во обуката и севкупната дејност во изградбата на 
борбената готовност и оспособувањето на Армијата.
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Член 15
Мала плакета во знак на признание за работното ан-

гажирање во изградбата на Армијатаможе да се додели 
и на воениот и цивилниот персонал по поминати десет 
години служба или за остварени исклучителни високи 
резултати во обуката и борбената изградба на Армијата 
и пред поминати десет години служба.

Член 16
Големата плакета се изработува на основа во право-

аголна форма со димензии220х170х18мм, а симболот 
со димензии 95х55мм. Големата плакета се предава и 
чува во кутија.

Средната плакета се изработува на основа во право-
аголна форма со димензии 200х150х15мм. Симболот е 
со димензии 65х40мм и на задната страна има механи-
зам за закачување.

Малата плакета се изработува во правоаголна фор-
ма со димензии 150х100х10мм. Симболот е со димен-
зии 48х28мм и на задната страна има механизам за зака-
чување.

Плакетите се предаваат и чуваат во кутија обложе-
на со плиш во бордо боја.

Член 17
Големата, Средната и Малата плакета се изработува-

ат од дрвоварена бука.
Симболот на плакетите од став 1 на овој член е сти-

лизирано сонце изработен од метал во златно жолта 
боја, со дванаесет краци во златна боја, а во средината 
на сонцето е прикажана апликација на државното зна-
ме во кружна форма со пропишани бои, опколен со от-
ворен венец, а во позадината е поставен краток меч, со 
сечиво свртено нагоре.Венецот и мечот се во златна 
боја.

Симболот е изработен во форма на овал со релјеф. 
Основата на која е изведен симболот е од пластифици-
ран материјал со сјајна црвена боја и во облик на 
елипса.

Симболот на плакетите од став 1 на овој член е по-
ставен на позадина од територијата на Република Се-
верна Македонија, која е во златна боја со дизајнирани 
зраци од знамето на Република Северна Македонија во 
златна нијанса.

Позадината од Република Северна Македонија, ор-
наментот во облик на развеана лента на воено знаме со 
натпис „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕ-
ДОНИЈА - ГЕНЕРАЛШТАБ“ и плочката во облик на 
правоаголник со агли заоблени кон внатрешниот дел со 
посвета, се поставени на метална плоча во мат златна 
боја. Металната плоча во мат златна боја е поставена 
врз метална плоча во сјајно златна боја која е обрабена 
со традиционален македонски вез во бордо боја.

Плакетите се обрабени со традиционален македон-
ски вез во бордо боја.

Изгледот на симболот е даден во Прилог бр. 2 кој е 
составен дел на овој правилник.

Член 18
Плакетите на Армијата кои им се доделуваат на вое-

ниот и цивилниот персонал, имаат минијатурниленти 
со димензии 10мм со 35 мм.

Минијатурната лента за Големата плакета е со жол-
та боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од крае-
вите на лентата има по една лента во бордо боја (РГБ 
160, 50,50)со ширина од 2 мм.

Минијатурната лента за Средната плакета е со жол-
та боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од крае-
вите на лентата има по две ленти во бордо боја (РГБ 
160, 50, 50) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание 
на лентите од 2мм.

Минијатурната лента за Малата плакета е со жолта 
боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од краеви-
те на лентата има по три ленти во бордо боја (РГБ 160, 
50, 50) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на 
лентите од 2мм.

Член 19
Плакетата на Министерството за одбрана и Голе-

мата, Средната и Малата плакета на Армијата може да 
се додели само еднаш.

Доделувањето на една плакета не ја исклучува мож-
носта за доделување на било која друга плакета.

Член 20
Значка на Армијата се доделува од страна на начал-

никот на Генералштабот на Армијата, а со негова сог-
ласност и од страна на воените старешини до ранг ко-
мандант на полк-бригада.

Член 21
На воениот и цивилниот персонал може да се до-

дели: Златна, Сребрена и Бронзена значка.

Член 22
Значката од членот 21 од овој правилник се доделу-

ва во знак на сеќавање на одреден настан и може да се 
додели само еднаш.

Доделувањето на Златната значка, односно Сребре-
ната значка не ја исклучува можноста од доделување 
на Сребрена, односно Бронзена значка.

Член 23
Златната значка на Армијата се изработува со лие-

ње од метал и истата е позлатена. Симболот на значка-
та е ист како и симболот на плакетата на Армијата, во 
форма на елипса со димензии 16 мм со 9,5 мм и истиот 
е прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. 
Симболот е ставен на позадина од картата на територи-
јата на Република Северна Македонија, со димензии 24 
мм со 18 мм.

Сребрената значка на Армијата се изработува со ли-
ење од метал и истата е пониклувана. Симболот на 
значката е ист како и симболот на плакетата на Армија-
та со димензии 16 мм со 9,5 мм, изработен во релјеф и 
пониклуван. Симболот е ставен на позадина од картата 
на територијата на Република Северна Македонија, со 
димензии 24 мм со 18 мм.

Бронзената значка на Армијата се изработува со ли-
ење од метал и истата е месингувана и патинирана. 
Симболот на значката е ист како и симболот на плакета-
та на Армијата со димензии 16 мм со 9,5 мм, изработен 
во релјеф, месингуван и патиниран. Симболот е ставен 
на позадина од картата на територијата на Република 
Северна Македонија, со димензии 24 мм со 18 мм.

Член 24
Значката на Армијата има минијатурна лента со ди-

мензии 10 мм со 35 мм. Минијатурната лента на Златна-
та значка е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). Од краевите 
на лентата има по едно поле во бордо боја (РГБ 160, 50, 
50) со ширина од 12 мм. На средината има лента во вио-
летова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2 мм.

Минијатурната лента на Сребрената значка е со 
жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На 2 мм од краевите на 
лентата има по едно поле во бордо боја (РГБ 160, 50, 
50) со ширина од 10 мм. На средината има лента во вио-
летова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2 мм.

Минијатурната лента на Бронзената значка е со жол-
та боја (РГБ 255, 240, 0). На 2 мм од краевите на лента-
та има по една лента во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со 
ширина од 1 мм и по една лента во жолта боја (РГБ 
255, 240, 0) со ширина од 1мм. Во продолжение има по 
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едно поле со бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 
8 мм. На средината има лента во виолетова боја (РГБ 
102, 0, 102) со ширина од 2 мм.

Член 25
Значка „Генерал Михаило Апостолски“се доделува 

на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни ос-
тварени извонредни резултати во работата од страна на 
министерот за одбрана во знак на сеќавање на одреден 
настан и може да се додели само еднаш.

Член 26
Значката„Генерал Михаило Апостолски“се израбо-

тува со лиење од метал и истата е патинирана. Значката 
е во форма на елипса со димензии 20 мм со 30 мм. На 
значката релјефно е претставен ликот на генералот Ми-
хаило Апостолски, а во подножје е неговиот потпис. 
Под него стои натпис во два реда „Генарал Михаило 
Апостолски“, „(1906-1987)“.

Член 27
Значката „Генерал Михаило Апостолски“ има мини-

јатурна лента со димензии 10 мм со 35 мм. Минијатур-
ната лента од краевите на двете страни има по едно по-
ле во темно виолетова боја (РГБ 103, 14, 84) со ширина 
од 5 мм. Од двете страни кон внатрешноста следуваат 
полиња во темно портокалова боја (РГБ 219, 92, 30) со 
ширина од 10 мм. На средината има поле во темно вио-
летова боја (РГБ 103, 14, 84) со ширина од 5 мм.

Член 28
На цивилниот и воениот персонал за остварени осо-

бени резултати и достигнувања вокоординацијата и со-
работката при заедничко учество во активности од ин-
терес за Армијата со физички и правни лица, владини и 
невладини организации, државни институции, стран-
ски вооружени сили, меѓународни организации и 
агенции, се доделува Значка на Армијата за партнер-
ство, координација и соработка.

На воениот и цивилниот персонал може да се до-
дели: Златна, Сребрена или Бронзена значка на Армија-
та за партнерство, координација и соработка.

Доделувањето на Златната значка, односно Сребре-
ната значка од став 2 на овој член не ја исклучува мож-
носта од доделување на Сребрена, односно Бронзена 
значка.

Член 29
Златната значка на Армијата за партнерство, ко-

ординација и соработка се изработува солиење од ме-
тал и истата е позлатена. Значката е во кружна форма 
со дијаметар од 27мм. На надворешната страна од кру-
гот со големина од 5 мм има релјефно издигнување, на 
кое од долната страна се поставени две лаворови гран-
чиња изработени во релјеф, со големина од 3мм. Во ос-
танатиот дел од просторот испишани се зборовите „КО-
ОРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со го-
лемина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени со ѕвезди. 
На горниот дел на внатрешниот круг од значката е по-
ставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 
10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна 
смола која му дава волумен. Под знакот во долниот дел 
се поставени две раце поставени во поздравување.

Сребрената значка на Армијата за партнерство, ко-
ординација и соработка се изработува со лиење од ме-
тал и истата е пониклувана. Значката е во кружна фор-
ма со дијаметар од 27мм. На надворешната страна од 
кругот со големина од 5 мм има релјефно издигнување, 
на кое од долната страна се поставени две лаворови 
гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм. 
Во останатиот дел од просторот испишани се зборови-
те „КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕР-

СТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени 
со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг од знач-
ката е поставен единствениот знак на Армијата, со дија-
метар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со висо-
ко сјајна смола која му дава волумен. Под знакот во 
долниот дел се поставени две раце поставени во поздра-
вување.

Бронзената значка на Армијата за партнерство, ко-
ординација и соработка се изработува со лиење од ме-
тал и истата е месингувана и патинирана. Значката е во 
кружна форма со дијаметар од 27мм. На надворешната 
страна од кругот со големина од 5 мм има релјефно из-
дигнување, на кое од долната страна се поставени две 
лаворови гранчиња изработени во релјеф, со големина 
од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се 
зборовите „КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАР-
ТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се од-
воени со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг 
од значката е поставен единствениот знак на Армијата, 
со дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен 
со високо сјајна смола која му дава волумен. Под зна-
кот во долниот дел се поставени две раце поставени во 
поздравување.

Член 30
Значката на Армијата за партнерство, координација 

и соработка има минијатурна лентасо димензии 10мм 
со 35 мм.

Минијатурната лента на Златната значка е со сина 
боја (РГБ 0, 150, 250). На средината на лентата е поста-
вено едно поле со ширина од 5 мм, кое се состои од ед-
на лента во бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно 
од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 
50, 150, 100) со ширина од 1,5 мм.

Минијатурната лента на Сребрената значка е со си-
на боја (РГБ 0, 150, 250). На 10 мм од краевите на лен-
тата има по едно поле кое се состои од една лента во бе-
ла боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лен-
та има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100) 
со ширина од 1,5 мм.

Минијатурната лента на Бронзената значка е со си-
на боја (РГБ 0, 150, 250). На 5 мм од краевите на лента-
та има по едно поле кое се состои од една лента во бела 
боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лента 
има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100) со 
ширина од 1,5 мм. На растојание од 5 мм од овие по-
лиња, на средината на лентата има едно поле кое се сос-
тои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а ле-
во и десно од белата лента има по една лента во зелена 
боја (РГБ 50, 150, 100).

Член 31
На воениот и цивилниот персонал за поминати де-

сет, дваесет и триесет години службаво Армијата, им 
се доделува јубилејна Значка за долгогодишна служба.

Член 32
Значката за долгогодишна служба во Армијата се 

доделува од страна на министерот заодбрана, на пред-
лог на Генералштабот, врз основа на податоците од еви-
денција во персоналното досие, и тоа:

- Златна значка за долгогодишна служба за помина-
ти триесет години активна воена служба во Армијата,

- Сребрена значка за долгогодишна служба за поми-
нати дваесет години активна воена служба во Армијата 
и

- Бронзена значка за долгогодишна служба за поми-
нати десет години активна воена служба во Армијата.

Член 33
Златната значка за долгогодишна служба во Армија-

та се изработува со лиење од металиистата е позлатена. 
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Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На 
средината на значката е поставен единствениот знак на 
Армијата, со дијаметар од 15мм и истиот е во релјеф и 
прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. 
На 1 мм над знакот во горниот дел во полукруг е испи-
шан текст „30 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со големина од 
4мм. На 1мм под знакот во полукруг се поставени две 
ловорови гранчиња изработени во релјеф, со големина 
од 3мм.

Сребрената значка за долгогодишна служба во Ар-
мијата се изработува со лиење од метал и истата е по-
никлувана. Значката е во кружна форма со дијаметар 
од 27мм. На средината на значката е поставен единстве-
ниот знак на Армијата, со дијаметар од 15мм и истиот 
е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му да-
ва волумен. На 1 мм над знакот во горниот дел во по-
лукруг е испишан текст „20 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со го-
лемина од 4мм. На 1мм под знакот во полукруг се по-
ставени две ловорови гранчиња изработени во релјеф, 
со големина од 3мм.

Бронзената значка за долгогодишна служба во Ар-
мијата се изработува со лиење од метал и истата е ме-
сингувана и патинирана. Значката е во кружна форма 
со дијаметар од 27мм. На средината на значката е поста-
вен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 
15мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна 
смола која му дава волумен. На 1 мм над знакот во гор-
ниот дел во полукруг е испишан текст „10 ГОДИНИ 
СЛУЖБА“ со големина од 4мм. На 1мм под знакот во 
полукруг се поставени две ловорови гранчиња израбо-
тени во релјеф, со големина од 3мм.

Член 34
Значката за долгогодишна служба во Армијата има 

минијатурна лента со димензии10мм со 35 мм.
Минијатурната лента на Златната значка е со сивос-

ина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм од 
краевите на лентата има по една лента во сина боја 
(РГБ 75, 170,200)со ширина од 2 мм.

Минијатурната лента на Сребрената значка е со си-
восина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм 
од краевите на лентата има по две ленти во сина боја 
(РГБ 75, 170, 200) со ширина од 2 мм со меѓусебно 
растојание на лентите од 2мм.

Минијатурната лента на Бронзената значка е со си-
восина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм 
од краевите на лентата има по три ленти во сина боја 
(РГБ 75, 170, 200) со ширина од 2 мм со меѓусебно 
растојание на лентите од 2мм.

Член 35
Минијатурните ленти дефинирани во овој правил-

ник за плакетите и значките се изработуваат од ткаен 
материјал со конци во боја, поставен на метален носач 
со механизам за прицврстување.

Член 36
На носителите на плакетите и значките им се изда-

ва уверение за доделената плакетаили значка.
Изгледот на уверението е даден во прилог бр.5 кој е 

составен дел на овој правилник.

Член 37
Изгледот на Плакетата на Министерството за одбра-

на и минијатурната лента е даден во Прилог бр.1. Из-
гледот на Плакетата на Армијата и минијатурните лен-
ти се дадени во Прилог бр.3 кој е составен дел на овој -
правилник.

Изгледот на Значката на Армијата, Значката на „Ге-
нерал Михаило Апостолски“,Значката на Армијата за 
партнерство, координацијаисоработка, Значката за дол-

гогодишна служба во Армијата и изгледот на минија-
турните ленти се дадени во Прилог бр.4 кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 38
Награди на Армијата, за вонредно залагање и пости-

гнување исклучителни резултати воизвршувањето на 
работите и задачите во службата се доделуваат на вое-
ниот и цивилниот персонал на служба во Армијата.

Наградите се доделуваат како наградно отсуство, од-
носно како предметна награда.

Член 39
Наградни отсуства се доделуваат од страна на ми-

нистерот за одбрана и военитестарешини на командни 
или раководни должности, и тоа:

а) на воен персонал на стручно оспособување, усов-
ршување и обука:

- министерот за одбрана до 15 дена,
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 

дена,
- командантот на Командата за операции и на Ко-

мандата за обука и доктрини до девет дена,
- командант на самостоен баталјон, полк-бригада и 

нему рамна единица до седум дена,
- командант на баталјон до пет дена и
- командир на чета до два дена
б) наактивен воен и цивилен персонал:
- министерот за одбрана до 15 дена,
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 

дена,
- командантот на Командата за операции и на Ко-

мандата за обука и доктрини до седум дена,
- командант на самостоен баталјон, полк-бригада и 

нему рамна единица до три дена,
- командант на баталјон - еден ден.

Член 40
Како предметна награда може да се додели огнено 

оружје (пиштол или пушка),часовник, слика, книга и 
други предмети.

Поединечната вредност на наградата од став 1 на 
овој член не може да изнесува повеќе од 1.000 Евра во 
денарска противвредност пресметана по среден курс на 
Народната банка на Република Северна Македонија, на 
денот на доделувањето на наградата.

Член 41
Пофалница на Армијата за вонредно залагање и по-

стигнување особени резултати воизвршувањето на ра-
ботите и задачите на службата се доделуваат од страна 
на министерот за одбрана, началникот на Генералшта-
бот на Армијата, команданти на потчинети команди на 
Генералштабот и воените старешини на командни 
должности на самостоен баталјон, полк-бригада.

Изгледот на Пофалницата е даден во прилог бр. 6 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 42
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот задоделување на пла-
кети, значки, награди и пофалници на воени и цивилни 
лица на служба во Армијата на Република Северна Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 44/12 и 184/14).

Член 43
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.

Бр. 06-37/2  Претседател на Република
17 јануари 2020 година Северна Македонија,

Скопје Стево Пендаровски, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

290.
Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ 
И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА,

СО СЕДИШТЕ ВО ТОРОНТО

Член 1
Се отповикува г-дин Јовица Палашевски, генерален 

конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република 
Северна Македонија во Канада, со седиште во То-
ронто, сметано од 15 февруари 2020 година.  

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.                    

Бр. 44-394/1   Претседател на Владата
14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________                                                            

291.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен 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 и 140/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАЗРЕ-
ШУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТ ВРШИТЕЛИ НА 
ДОЛЖНОСТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИ НА 
ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРИ ВО ЈАВНИТЕ УСТА-
НОВИ – МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА

РАБОТА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за раз-
решување на должност вршители на должност и имену-
вање на вршители на должност директори во Јавните 
установи – меѓуопштински центри за социјална работа 
и тоа:

- Решение за разрешување на должност вршител на 
должноста директор на Јавна установа со бр.02-795/1 
од 21.1.2020 година.  

- Решение за именување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа со бр.02-795/2 од 21.1.2020 го-
дина.  

- Решение за разрешување на должност вршител на 
должноста директор на Јавна установа со бр.02-796/1  
од 21.1.2020 година.  

- Решение за именување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа со бр.02-796/2 од 21.1.2020 го-
дина.  

- Решение за разрешување на должност вршител на 
должноста директор на Јавна установа со бр.02-797/1 
од 21.1.2020 година.  

- Решение за именување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа со бр.02-797/2 од 21.1.2020 го-
дина.  

- Решение за разрешување на должност вршител на 
должноста директор на Јавна установа со бр.02-798/1 
од 21.1.2020 година.  

- Решение за именување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа со бр.02-798/2 од 21.1.2020 го-
дина.  

- Решение за разрешување на должност вршител на 
должноста директор на Јавна установа со бр.02-799/1 
од 21.1.2020 година.  

- Решение за именување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа со бр.02-799/2 од 21.1.2020 го-
дина.  

- Решение за разрешување на должност вршител на 
должноста директор на Јавна установа со бр.02-801/1 
од 21.1.2020 година.  

- Решение за именување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа со бр.02-801/2 од 21.1.2020 го-
дина.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.

Бр. 44-668/1   Претседател на Владата
21 јануари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

292.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за управу-

вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) и 
член 36 став (6) од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“, 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 4 јануари 2020 година, до-
несе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИ-
ОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУ-
ВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

КРИЗИ

1. За членови на Управувачкиот комитет за коорди-
нација и управување во системот за управување со кри-
зи се именуваат:

- м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на 
претседателот на Владата на Република Северна Маке-
донија и министер за одбрана,

- м-р Наќе Чулев, министер за внатрешни работи,
- д-р Венко Филипче, министер за здравство,
- м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и 

врски,
- м-р Никола Димитров, министер за надворешни ра-

боти и
- м-р Агрон Буџаку, директор на Центарот за упра-

вување со кризи и раководител на Групата за процена.
2. За раководител на Управувачкиот комитет за ко-

ординација и управување во системот за управување со 
кризи се определува м-р Радмила Шекеринска Јанков-
ска, заменик на претседателот на Владата на Република 
Северна Македонија и министер за одбрана.
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3. Co денот на донесувањето на ова решение преста-
нува да важи Решението за именување членови на 
Управувачкиот комитет за координација и управување 
во системот за управување со кризи („Службен весник 
на Република Македонија“, бр. 70/17).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.

Бр. 44-446/1   Претседател на Владата
4 јануари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ

293.
О Б Ј А В А

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 
и Владата на Народна Република Кина за меѓусебно 
ослободување од визи за носителите на дипломатски и 
службени пасоши, потпишана на 5 ноември 2016 
година во Рига, ратификувана од Собранието на 
Република Македонија на 21 ноември 2017 година и 
објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 171/2017 
година, согласно членот 11, став 1 од предметната 
Спогодба, истата влегува во сила на 16 јануари 2020 
година.

15 јануари 2020 година Министер,
Скопје Никола Димитров, с.р.

__________
294.

О Б Ј А В А 

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и 
Владата на Република Косово за реципрочно признава-
ње на возачките дозволи, потпишана на 28 јануари 
2019 година во Приштина, ратификувана од Собрание-
то на Република Северна Македонија на 22 мај 2019 го-
дина и објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 
102/2019, согласно членот 11 од предметната Спо-
годба, истата е во сила од 9 јануари 2020 година.

15 јануари 2020 година Министер,
Скопје Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

295.
Врз основа на член 27 став 3 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 135/2007, 17/08, 18/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 
215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 161/19) министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-
ЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПО-
ВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ  ВО  ЗАКУП  И  ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 

ГОЛЕМИНАТА НА ПОВРШИНАТА

Член 1
Во Правилникот за поблиските критериуми за из-

бор на најповолен понудувач за добивање на земјодел-
ско земјиште во државна сопственост во закуп и опре-
делување на големината на површината („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 12/08, 26/12, 2/13, 
158/13, 110/15, 120/15, 129/15 и 27/16) во членот 3 во 
ставот 6 по зборовите „3 хектари“ запирката се замену-
ва со точка, а зборовите „ниту помала од големината на 
една катастарска парцела“ се бришат.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија”.

Бр.39-1408/1 Министер за земјоделство,
22 јануари 2020 шумарство и водостопанство,

Скопје Трајан Димковски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

296.
Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“  број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 

ПОДАТОЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 8.1.2020 година, се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската Општина Горно Седларце – Вон – град, кој 
е во надлежност на одржување на Одделението за катас-
тар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катарската 
Општина Горно Седларце – Вон – град, престануваат 
да важат аналогните катастарски планови за катастар-
ската Општина Горно Седларце – Вон – град.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.

 Бр. 0917-297/1 Агенција за катастар на недвижности
8 јануари 2020 година Директор, 
              Скопје м-р Борис Тунџев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

297.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-
бен 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

Р Е Ш Е Н И Е
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ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРО-
ИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА 
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-
ранува увозот во Република Северна Македонија на жи-
ви животни, производи и нуспроизводи од животинско 
потекло кои потекнуваат од следните региони во Репуб-
лика Полска:

- Лубартовски/ Lubartowski, 
- Островски/ Ostrowski и
- Красноставски/ Krasnostawski.
(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 огра-
ден простор заради одгледување или чување за: размно-
жување, 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 за-

чувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти 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 меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч, 
6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-
ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.

Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова реше-

ние, може да се увезуваат производи од месо кои се 
состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-
веч само доколку месото од овие видови било подложе-
но на еден од специфичните третмани B, C или D даде-
ни во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и по-
стапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои 
е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ве-
теринарно-здравствениот сертификат или други доку-
менти што ја придружуваат пратката со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло, како 
и начинот и постапката на вршење на проверка и прег-
лед при увоз и транзит на пратка со живи животни, ак-
вакултура и производи од животинско потекло(*).

Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”.

Бр. 02 – 115/1 Агенција за храна и ветеринарство
10 јануари 2020 година Директор,

Скопје Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
298.

И С П Р А В К А
ВО ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС НА ПРИ-
РОДЕН ГАС И ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ

СО ПАЗАРОТ НА ПРИРОДЕН ГАС БР.01-3960/1 
ОД 26 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Во Тарифниот систем за изменување на тарифниот 
систем за пренос на природен гас и организирање и уп-
равување со пазарот на природен гас бр.01-3960/1 од 
26 декември 2019 година, објавен во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“  бр.274/19) се врши 
исправка и тоа:  во член 1 став (1) зборовите:  „Служ-
бен весник на РМ“ бр.244/18) се заменуваат со зборо-
вите: („Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ бр.245/18).

Бр. 01-169/1
20 јануари 2020 година Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

299.
Комората на извршители на Република Северна Ма-

кедонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршу-
вање извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 
142/16 и 233/18) го објавува следното

И З В Е С Т У В А Њ Е

 Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот серти-
фикат или други документи што ја придружуваат пратката со жи-
ви животни, аквакултура и производи од животинско потекло, ка-
ко и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при 
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и произво-
ди од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Од-
луката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за 
здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здрав-
ство 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 повле-
кува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
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Се известуваат граѓаните кои биле странки во пред-
метите кои се водеа во канцеларијата на извршител 
Владо Стеваноски, дека предметите ги презема изврши-
тел Катова Наташа од Прилеп именуван со Решение 
бр. 09-4267/1 од 10.10.2019 година на Министер за 
правда на РСМ за подрачје на Основен суд Прилеп и 
Основен суд Крушево.  

Комората на извршители на РСМ известува дека из-
вршител Катова Наташа од Прилеп започна со работа 
на ден 08.01.2020 година на адреса на ул.Андон Слабеј-
ко бр.17/1 Прилеп.

      Бр. 03-18/13 Комора на извршители
14 јануари 2020 година на Република Северна  Македонија

Скопје Претседател,
Зоран Димов, с.р.

__________
300.

Комората на извршители на Република Северна Ма-
кедонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршу-
вање извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 
142/16 и 233/18) го објавува следното

И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат граѓаните кои биле странки во пред-
метите кои се водеа во канцеларијата на извршител Зво-
нимир Мисајловски, дека предметите ги презема из-
вршител Јашар Санида од Тетово именуван со Решение 
бр. 09-4268/1  од 10.10.2019 година на Министер за 
правда на РСМ за подрачје на Основен суд Тетово.  

Комората на извршители на РСМ известува дека из-
вршител Јашар Санида од Тетово започна со работа на 
ден 08.01.2020 година на адреса на ул. ЈНА бр.5/2-12 
Тетово.

      Бр. 03-19/9 Комора на извршители
14 јануари 2020 година на Република Северна  Македонија

Скопје Претседател,
Зоран Димов, с.р.

__________
301.

Комората на извршители на Република Северна Ма-
кедонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршу-
вање извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 
142/16 и 233/18) го објавува следното

И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат граѓаните кои биле странки во пред-
метите кои се водеа во канцеларијата на извршител Јо-
вица Анѓеловски од Куманово, дека предметите ги пре-
зема извршител Петровски Лазар од Куманово имену-
ван со Решение бр. 09-4266/1од 10.10.2019 година на 
Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен 
суд Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен 
суд Кратово.  

Комората на извршители на РСМ известува дека из-
вршител Петровски Лазар  од Куманово започна со ра-

бота на ден 08.01.2020 година на адреса на ул. Тане Ге-
оргиевски бр. 6/1-5 Куманово.

      Бр. 03-20/13 Комора на извршители
14 јануари 2020 година на Република Северна  Македонија

Скопје Претседател,
Зоран Димов, с.р.

__________
302.

Комората на извршители на Република Северна Ма-
кедонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршу-
вање извршување („Службен весник на РМ” бр.72/16, 
142/16 и 233/18) го објавува следното

И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат граѓаните кои биле странки во пред-
метите кои се водеа во канцеларијата на извршител 
Снежана Фитеска од Скопје, дека предметите ги презе-
ма извршител Максимовски Александар од Скопје име-
нуван со Решение бр.  09-4265/1 од 10.10.2019 година 
на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен 
граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје. 

Комората на извршители на РСМ известува дека из-
вршител Максимовски Александар од Скопје започна 
со работа на ден 02.01.2020 година на адреса на ул. Ор-
це Николов бр. 52/1-1 Скопје.

      Бр. 03-32/4 Комора на извршители
14 јануари 2020 година на Република Северна  Македонија

Скопје Претседател,
Зоран Димов, с.р.

__________
303.

Комората на извршители на Република Северна Ма-
кедонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршу-
вање извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 
142/16 и 233/18) го објавува следното

И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат граѓаните кои биле странки во пред-
метите кои се водеа во канцеларијата на извршител Ми-
таноски Иван, дека предметите ги презема извршител 
Колоска Слободанка од Охрид именуван со Решение 
бр. 09-4264/1  од 10.10.2019 година на Министер за 
правда на РСМ за подрачје на Основен суд Охрид, Ос-
новен суд Струга и Основен суд Дебар.  

Комората на извршители на РСМ известува дека из-
вршител Колоска Слободанка од Охрид започна со ра-
бота на ден 08.01.2020 година на адреса на ул. Димитар 
Влахов бр. 1/3 Охрид.

      Бр. 03-35/13 Комора на извршители
14 јануари 2020 година на Република Северна  Македонија

Скопје Претседател,
Зоран Димов, с.р.
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
 телефон:  +389-2-55 12 400  
 телефакс: +389-2-55 12 401  
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари. 
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје. 
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