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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 

2018 година.
 

Бр. 08-3459/1  Претседател
22 мај 2018 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ 
НАГРАДИ

Член 1
Во Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 

52/2006, 54/2007 и 74/12) во членот 3 по зборовите: „23 Октомври“ во нов ред се додаваат 
зборовите: „22 Ноември“.

Член 2
По членот 4-а се додава нов член 4-б, кој гласи:

„Член 4-б
Со наградата „22 Ноември“ се оддава признание на луѓе од политичкиот, културниот и 

општествениот живот во Република Македонија кои дале свои придонес во унапредување 
на меѓучовечкиот соживот и меѓусебното разбирање меѓу припадниците на различните 
заедници, култури и вери во Република Македонија.

Во една година можат да се доделат најмногу до две награди.“.
Членовите 4-б и 4-в стануваат членови 4-в и 4-г.

Член 3
Во членот 8 став 1 зборовите: „развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу 

припадниците на различните заедници, култури и вери.“ се заменуваат со зборовите: 
„развој на соработката меѓу народите.“.
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Член 4
Во член 17 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Паричниот износ на наградата „22 Ноември“ е пет просечни плати во Републиката 

исплатени во последните три месеци на тековната година.“.
Ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 4, 5, 6, 7 и 8.

Член 5
Во членот 18 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- наградата „22 Ноември“ на 22 Ноември – Денот на албанската азбука,“.

Член 6
Во членот 19 алинеја 1 по зборовите: „23 Октомври“, се додаваат зборовите: „„22 Ноември“,“.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на 

Република Македонија“.


