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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2793.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за стручно 
образование и обука („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011 и 
24/2013) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14 август 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУКА

1. Од должноста членови на Советот за стручно 
образование и обука се разрешуваат:

од Министерството за образование и наука
- Исамедин Азизи и
- Аднан Селмани
од Министерството за труд и социјална политика
- Ирена Тодоровска
од Министерство за финансии
- Никица Мојсоска Блажески
од Министерство за економија
- Марија Николова
од Бирото за развој на образованието
- Весна Хорватиќ
од Агенцијата за вработување на Република Македо-

нија
- Весна Пешова
од Стопанска комора на Македонија
- Ристо Јанески
од Занаетчиската комора Скопје
- Снежана Денковска
од Сојузот на стопански комори на Македонија
- Дарко Велков
од Синдикатот за образование, наука и култура на 

Република Македонија
- Момир Стаменковиќ
од Заедницата на единиците на локалната самоупра-

ва
- Душица Перишиќ.
2. За членови на Советот за стручно образование и 

обука се именуваат:
од Министерството за образование и наука
- Даниела Граороска
- Назухтере Сулемани
од Министерството за финансии
- Бојана Илиевска
од Министерството за економија
- д-р Јасмина Мајстороска
од Бирото за развој на образованието
- м-р Весна Хорватовиќ
од Агенцијата за вработување на Република Македо-

нија
- Ристо Тасев
од Стопанска комора на Македонија
- м-р Анета Трајковска

од Занаетчиската комора Скопје
- Снежана Денковска
од Сојузот на стопански комори на Македонија
- Дарко Велков
од Заедницата на единиците на локалната самоупра-

ва
- Ардита Дема-Мехмети.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 23-5855/1 Претседател на Владата
14 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
___________

2794.
Врз основа на член 34 од Законот за стручно образо-

вание и обука („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011 и 
24/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 август 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

1. Маја Симоновска се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Центарот за стручно обра-
зование и обука, претставник од Министерството за 
образование и наука.

2. За член на Управниот одбор на Центарот за струч-
но образование и обука, претставник од Министерство-
то за образование и наука, се именува Наташа Јаневска.

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

Бр. 23-5856/1 Претседател на Владата
14 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

2795.
Со цел олеснување на преминувањето на државната 

граница од страна на државјаните на Република Маке-
донија и државјаните на Република Србија, кои имаат 
основана причина за преминување на државната грани-
ца по повод одржувањето на традиционалниот култур-
но – забавен и верски собир „Преображение“, 

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 1 од Законот 
за гранична контрола („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 171/10)

Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија во согласност со Министерството за финан-
сии – Царинска управа на Република Македонија и 
утврдената согласност на Министерството за внатреш-
ни работи на Република Србија како надлежен орган на 
соседната држава донесе

Р Е Ш Е Н И Е
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ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН

I. Се определува привремен граничен премин „Лес-
ница“ за државјаните на Република Македонија и др-
жавјаните на Република Србија, кои имаат основана 
причина за преминување на државната граница и пре-
стој во пограничната зона на ден 19.8.2013 година во 
местото Козји Дол, општина Трговиште, Република Ср-
бија и на ден 8.9.2013 година во село Огут, општина 
Крива Паланка, Република Македонија.

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ 
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 

Привремениот граничен премин е лоциран помеѓу 
граничните ознаки VI–12 и VI–2/1, општина Крива Па-
ланка на заедничката гранична линија помеѓу Републи-
ка Македонија и Република Србија.

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ 
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Привремениот граничен премин се утврдува да ра-
боти во деновите 19.8.2013 година и 8.9.2013 година со 
работно време од 08 до 20 часот.

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ-
ОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Државјаните на двете држави кои во деновите од 
дел III. на ова решение имаат намера да ја преминат др-
жавната граница преку овој привремен граничен пре-
мин со себе можат да носат само предмети наменети 
исклучиво за лична употреба.

Привремениот граничен премин не може да се кори-
сти за транспорт, односно пренесување на стоки преку 
државната граница кои подлежат на плаќање царина, 
данок или други давачки.

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНА-
ТА ГРАНИЦА

Преминувањето на државната граница на привреме-
ниот граничен премин се врши:

- непосредно од страна на физичко лице, односно 
пешки или

- со користење  на патнички автомобил, мопед или 
велосипед. 

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНА-
ТА ГРАНИЦА 

За преминување на државната граница преку при-
времениот граничен премин потребно е физичкото ли-
це да ги исполнува следните услови:

- да е државјанин на Република Македонија, однос-
но Република Србија,

- во наведените денови да има основана причина за 
преминување на државната граница и престој во погра-
ничната зона, и

- да поседува валиден патен документ (лична карта 
или пасош) издаден согласно националното законодав-
ство од надлежен државен орган на Република Македо-
нија, односно Република Србија, со кој може да се утвр-
ди идентитетот на лицето. 

VII. ТРОШОЦИ

Трошоците за определување и работење на привре-
мениот граничен премин се на товар на Буџетот на Ми-
нистерството за внатрешни работи на Република Маке-
донија.

VIII. Ова решение влегува во сила со денот на него-
вото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.

за Министерство за фи-
нансии

за Министерство за 
внатрешни работи

Царинска управа Министер за внатрешни работи,
Директор,

Ванчо Каргов, с.р. м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Бр. 121 – 50280/1
15 август 2013 година

Скопје
_________

2796.
Врз основа на член 27 став 1 алинеја 7 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/08, 53/11, 123/12 и 70/13), министерот за вна-
трешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА 
ЗА ВОЗИЛАТА И НИВНИ ОЗНАКИ

Член 1
Во Правилникот за регистрационите подрачја за во-

зилата и нивни ознаки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 94/09, 150/11 и 161/12), во членот 3 
пред точката 1. се додава нова реченица, која гласи:

„На територијата на Република Македонија се утвр-
дуваат следните регистрациони подрачја:“

По точката 2. се додава нова точка 3., која гласи:
„3. Вевчани – за подрачјето на општината Вевча-

ни;“
Во точката 20. зборот „Вевчани“ и запирката по збо-

рот „Вевчани“ се бришат.
Точките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24.

Член 2
Прилогот број 1 се заменува со нов Прилог кој е со-

ставен дел на овој правилник. 

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 121-51442/1 Министер
22 август 2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2797.
Врз основа на член 89 став 6 и член 147-а став 2 од  

Законот за социјалната заштита („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 
15/13 и 79/13), министерот за труд и социјална полити-
ка, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ПРОСТОР, 
ОПРЕМА, СТРУЧНИ  КАДРИ И СРЕДСТВА ПО-
ТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО 
РАБОТА НА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА НА ЛИЦА КОИ УПОТРЕБУВААТ, ОД-
НОСНО ЗЛОУПОТРЕБУВААТ ДРОГА И ДРУГИ 
ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРЗО-
РИ И ПОБЛИСКИ УСЛОВИ ЗА НАЧИНОТ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА СОЦИЈАЛНА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

ВО ТЕРАПЕВТСКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат нормативите и 

стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средс-
тва потребни за основање и започнување со работа на 
Центар за социјална рехабилитација на лица кои упо-
требуваат, односно злоупотребуваат дрога и други пси-
хотропни супстанции и прекурзори (во натамошниот 
текст: терапевтската заедница) и поблиските услови за 
начинот на остварување и спроведување на програмата 
за социјална ресоцијализација во терапевтската заедни-
ца.

I. ПРОСТОР

Член 2
Терапевтската заедница обезбедува простор, во 

сопственост или изнајмен од основачот, сместен во бли-
зина на населено место, со приклучок на електрична и 
телефонска инсталација, водоводна и канализациона 
мрежа, со развиени сообраќајни врски и друга инфра-
структура и со можност за користење на обезбеден ја-
вен превоз.

Член 3
Во објектот на терапевтската заедница во зависност 

од бројот на лицата вклучени во третманот, се обезбеду-
ва соодветен број на простории за непречено одвивање 
на дејноста.

Во една просторија  за спиење, се сместуваат чети-
ри кревети, односно најмногу осум кревети, со мини-
мум од 5 м2 по корисник, во која има обезбедено при-
родно проветрување и осветлување.

За женските, односно машките корисници или сме-
стување на семејствата, неопходно е да се обезбедат од-
воени простории за спиење.

Член 4
Во објектот потребно е да има кујна за подготвува-

ње на храната и миење на садовите, како и одвоен про-
стор за складирање на намирниците. 

Во објектот е потребно да има и посебна просторија 
за послужување на оброците.

Во објектот потребно е да има просторија за дневен 
престој, за работни и терапевтски активности и за кори-
стење на слободното време.

Во објектот треба да  има санитарни простории, од-
делно за машки и женски лица, како  и за вработените 
во терапевската заедница. Во санитарните простории, 
подовите и sидовите во височина од 2 метра треба да 
бидат обложени со керамички плочки и да имаат:

- претпростор за миење раце (мијалник), 
- WC кабина,  
- туш славина со топла и ладна вода и
- простор за организирање на перење и сушење на 

постелнината и личната гардероба на корисниците. 
Во објектот, потребно е да има работна просторија 

за стручните и другите помошни вработени лица во те-
рапевтската заедница, во која се чува службената доку-
ментација, димензионирана од најмалку 12 м2.

II. ОПРЕМА

Член 5
Во терапевтската заедница, треба да има опрема ко-

ја одговара на потребите за секојдневно живеење на ко-
рисниците.

Во просторијата за дневен престој, треба да има до-
волен број на маси, столови односно фотелји, витрини 
или полици за книги, ТВ апарат, ДВД и радио апарат.

Во собите за спиење се обезбедува опрема и тоа: 
кревети за спиење, ормани за чување на лична гардеро-
ба, по можност одделно за секое лице, ќебиња, постел-
нина, пешкири и слично, во количина во зависност од 
бројот на корисниците.

Во трепезаријата или посебниот простор за таа на-
мена, се обезбедува маса и столови, соодветно на бро-
јот на корисници.

III. СТРУЧЕН КАДАР

Член 6
Во терапевтската заедница се обезбедува соодветен 

број на стручен кадар,  и тоа најмалку две стручни ли-
ца (социјален работник и/или психолог за работа со ко-
рисници на дрога). Според потребите, може да се вклу-
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чи и медицинска сестра, доктор по општа медицина, 
психијатар, работен терапевт и друг соодветен кадар и 
волонтери. 

Во терапевтската заедница треба да се обезбеди при-
суство на стручно лице во текот на 24 часа.

Стручните лица треба да се обучени и за терапев-
тската работа со корисниците на дрога, познавање на 
методи, техники на работа во терапевтските заедници 
или соодветна едукација за методите и техниките на те-
рапевтската работа со корисниците на дрога, за што 
приложуваат потврда од соодветна стручна/научна 
установа.

Член 7
Поранешните зависници можат да се вклучат како 

волонтери во терапевтската заедница во третманот на 
корисниците, доколку поминат определена едукација 
или ако успешно ја завршиле програмата во терапев-
тската заедница.

IV СРЕДСТВА

Член 8
Основачот обезбедува потребни средства за работа, 

во обем  и на начин за обезбедување на одржливо ниво 
за спроведување на Програмата за социјална ресоција-
лизација во терапевтската заедница во период од 18 ме-
сеци, согласно со елаборатот за основање на терапев-
тска заедница. 

V. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИЈАЛНА РЕСОЦИЈАЛИ-

ЗАЦИЈА НА ТЕРАПЕВТСКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 9
Програмата за социјална ресоцијализација на тера-

певтската заедница (во натамошниот текст: Програмата 
за работа со корисниците), се спроведува во терапев-
тската заедница организирана самостојно или во сора-
ботка од:

- Министерството за труд и социјална политика,
- единица за локалната самоуправа, 
- здруженија, регистрирани во Регистарот на Мини-

стерството за труд и социјална политика, 
- верски заедници, 
- домашни  и  странски физички лица. 
Корисниците се вклучуваат во терапевтската заедни-

ца за обезбедување на социјална ресоцијализација со 
решение на центарот, по претходна согласност од ко-
рисникот, изготвен наод и мислење на стручниот тим 
од центарот и добиено мислење од соодветната здрав-
ствена установа, по спроведна програма за детоксика-
ција.

Член 10
Програмата за работа со корисниците опфаќа про-

грама и метод на самопочитување и активно вклучува-
ње на корисникот во терапевтската програма.

Терапевтската заедница го известува надлежниот 
центар за социјална работа, за постигнатиот резултат 
од психосоцијалниот третман на сместеното лице.

Член 11
Програмата за работа со корисниците, користи ин-

тервенции за промена на индивидуалното однесување 
на корисникот, поврзано со користење на дроги (психо-
активни супстанции), а во насока на менување на одне-
сувањето и ставовите кон семејството, личното образо-
вание и професионалниот ангажман, со цел за олеснува-
ње на индивидуалното одвојување на лицето од тера-
певтската заедница и успешно реинтегрирање во семејс-
твото и општеството. 

Програмата за работа со корисниците се спроведува 
со структуриран постојан дневен распоред на групни и 
индивидуални активности, работна терапија, методи, 
активности и време на траење на секоја поединечна фа-
за и тоа:

1. Заедницата, треба да има терапевтска  програма 
со структуриран постојан дневен распоред на групните 
и индивидуалните активности,

2. Работната терапија, треба да има терапевстка цел 
и да биде поврзана со терапевтската програма на заед-
ницата,

3. Сите фази на програмата, треба да имаат јасно де-
финирана цел, методи, активности, очекувани резулта-
ти и време на траење на секоја поединечна фаза во про-
грамата, како и дефинирано време на траење на целата 
програма,

4. За секој индивидуален корисник, се изработува 
индивидуален план за грижа во писмен облик,

5. Терапевтската заедница, усвојува правила на од-
несување за време на престојот и истите се истакнати 
на видливи места, како стандардна оперативна постап-
ка,

6. Терапевтската заедница, треба да развие систем 
за наградување и казнување, со почитување на лично-
ста и достоинството на корисникот на услугите на тера-
певтската заедница, 

7. Терапевтската заедница, промовира систем на 
лично напредување на корисникот низ хиерархија на 
личните улоги и положбата во заедницата,

8. Дел од терапевтската програма во терапевтската 
заедница, се спроведува според стручен и научен дока-
жан метод на индивидуалната и групната терапевтска  
работа,
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9. Терапевтската заедница, треба да ги подготви по-
ранешните зависници од дрога за самостоен  живот во  
широката општествена заедница,

10. Терапевтската заедница, треба да им овозможи 
на корисниците превентивна едукација, со цел спречу-
вање на рецидиви.

Член 12
Програмата за работа со корисниците,  се спроведу-

ва на начин што средствата добиени од работната тера-
пија на корисникот, се користат исклучиво за унапреду-
вање на работењето, грижата и третманот на сместени-
те лица. 

При спроведување на Програмата за работа со ко-
рисниците, особено се води сметка корисниците да не 
злоупотребуваат алкохол, дрога и медикаменти, единс-
твено медикаменти препишани од лекар.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 13
 Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 10-4208/5 Министер за труд и
19 август 2013 година социјална политика,

Скопје Диме Спасов, с.р.
__________

         

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2798.
Врз основа на член 208 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/02013), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија на 
седницата одржана на 23.7.2013 година го донесе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се изрекува јавна опомена на брокерската куќа 
Иново брокер АД Скопје и на директорот на брокерска-
та куќа Иново брокер АД Скопје Велимир Шиповиќ, 
поради внесување на налозите со број 43354, 43440, 
43442, 43443 и 43444 во БЕСТ системот на Македонска-
та берза АД Скопје, без почитување на хронолошкиот 
редослед по кој се заведени во книгата на налози што 
претставува непочитување на одредбите од член 122 
став 2 од Законот за хартии од вредност, како и член 22 
став 2 од Правилата за тргување на Македонската бер-
за АД Скопје.  

2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение, по не-
говата конечност ќе се објави во еден дневен весник кој 
излегува на територијата на Република Македонија.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото 
донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ”.

Бр.УП1 08-126 Комисија за хартии од вредност
23 јули 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2799.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011, 
136/2011 и 79/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот си-
стем за продажба на природен гас на тарифни потрошу-
вачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 
9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на 
„МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврду-
вање на продажната цена на природниот гас за август 
2013 година, на седницата одржана на 21 август 2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ ОД 2013 ГО-
ДИНА

Член 1
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-

шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на при-
родниот гас за месец август од 2013 година, се утврду-
ва да изнесува 23,5510 ден/nm3.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фактур-
на цена на природниот гас со вклучени зависни трошо-
ци) во износ од 23,2552 ден/nm3 и цена за услугата 
снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас во 
износ од  0,2958 ден/nm3.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,2465 ден/nm3, а која се однесува за тариф-
ните потрошувачи непосредно приклучен на системот 
за пренос на природен гас.
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Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец август 2013 година во кој не е 
содржан данокот на додадена вредност изнесува 
24,7975 ден/nm3. 

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за месец август од 
2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
4,4636 ден/nm3.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец август од 2013 година 
изнесува 29,2611 ден/nm3.

Член 2
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 46,5100 денари за еден САД долар, 
за месец јули од 2013 година, согласно заклучницата за 
купопродажба на девизи.

Член 3
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување. 

Член 4
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

Уп1 Бр. 08-183/13
21 август 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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