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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

1664.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен вес-

1663.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

ник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05,

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,

за Владата на Република Северна Македонија („Служ-

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република

бен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03,

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

55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,

Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај

139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на

2020 година, донесе

Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 мај 2020 година донесе

УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА

УРЕДБА

СИЛА ЗА НОСЕЊЕ ЛИЧНА ЗАШТИТА НА ЛИ-

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА

ЦЕТО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО,

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НАЧИНОТ

СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ ПРЕДИЗ-

НА ПРОМЕНА НА ДОГОВОРНИ УСЛОВИ НА

ВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19 И

КРЕДИТНИ ИЗЛОЖЕНОСТИ КАЈ БАНКИТЕ И

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕ НА

ШТЕДИЛНИЦИТЕ

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Член 1

Во Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорни услови на кредитни изложености кај
банките и штедилниците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.80/20), во членот 1 став 1
по зборот „состојба“ се става запирка и се додаваат
зборовите „како и 90 дена по престанокот на траењето
на вонредната состојба“.
Во ставот 2 по зборот „состојба“ се става запирка и
се додаваат зборовите „како и 90 дена по престанокот
на траењето на вонредната состојба“.
Член 2
Во членовите 2 во воведната реченица, 3, 4 став 1,
5, 6 став 1 и 7 зборовите „оваа уредба“ се заменуваат со
зборовите „оваа уредба со законска сила“.

Во Уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од Коронавирусот COVID-19 и заштита на населението за време на
вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 107/20 и 118/20), во членот 4 по
зборовите „Државниот инспекторат за труд“ сврзникот
„и“ се заменува со запирка, а по зборовите „Државниот
пазарен инспекторат“ се става запирка и се додаваат
зборовите „Државниот комунален инспекторат, општинските

комунални

инспектори,

комуналните

инспектори на општините во градот Скопје, комуналните инспектори на градот Скопје, комуналните редари“.
Член 2

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

Северна Македонија“.

Северна Македонија“.

Бр. 44-3988/1
14 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата

Бр. 44-4059/1

Претседател на Владата

на Република Северна Македонија,

14 мај 2020 година

на Република Северна Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

15 мај 2020
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УРЕДБА

1665.
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот

ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА

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,

СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИ
(*) ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република

Член 1

Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за странци (*)

2020 година, донесе

за време на вонредна состојба

(„Службен весник на Република Северна Македонија“
УРЕДБА

бр. 71/20), во членот 2 точката на крајот на реченицата

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕД-

се заменува со запирка и се додаваат зборовите „како и

БАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ* ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА

по престанокот на траењето на вонредната состојба до
31 август 2020 година.“

Член 2

Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

Во членот 3 по зборот „истечен“ се става запирка и

нот за акцизите* за време на вонредна состојба

се додаваат зборовите „односно истекува за време на

(„Службен весник на Република Северна Македонија“

траењето на вонредната состојба,“, а на крајот на рече-

бр. 86/2020 и 105/2020), во член 2, зборовите „30 јуни“

ницата точката се заменува со запирка и се додаваат

се заменуваат со зборовите „31 декември“.

зборовите „како и по престанокот на траењето на вон-

Член 2

редната состојба до 31 август 2020 година.“

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

Член 3

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-

Северна Македонија“.

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Бр. 44-4068/1

Претседател на Владата

14 мај 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Северна Македонија“.

Оливер Спасовски, с.р.
__________

Бр. 44-4069/1
14 мај 2020 година

1666.

Скопје

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен вес-

Претседател на Владата

1667.

ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за зашти-

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,

та на населението од заразни болести („Службен вес-

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република

ник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09,

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

149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна

Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај

Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2020 го-

2020 година, донесе

дина, донесе
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ОДЛУКА

одложни државни интереси (работни обврски од држа-

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

вен интерес) задолжително потпишуваат изјава при из-

КАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУ-

лез од државата за доследно придржување кон пропи-

ВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19

шаните основни превентивни мерки за:
• Носење на заштитна маска со избегнување на допирање на лицето (очи, нос, уста) со рацете

Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување
и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20,
63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20 и 123/20), во член 1, став 1, точка 10,
став 3 точката се заменува со запирка и се додаваат
зборовите „согласно Протоколот со препораки за излез
и влез на државната граница на Република Северна Ма-

• Често миење на раце или дезинфекција на раце за
време на престојот надвор од државата
• Одржување на физичко дистанцирање од 1,5 – 2,0
m и намалување на физички контакти (се забранува
поздравување со раце)
• Се препорачува да не се користи јавен превоз и
такси во местото на престој
ПОСТАПКИ ПО ВРАЌАЊЕ ОД ПАТУВАЊЕ

кедонија за носители на јавни функции вработени во

Лицата при враќање во земјата спроведуваат одре-

Владата на Република Северна Македонија и минис-

дени превентивни мерки во период од 14 дена од денот

терствата, државјани на Република Северна Македо-

на влегувањето во државата за кој период се препора-

нија, кој е даден во Прилог 7 и е составен дел на оваа

чува:

одлука “.

• Не е потребно спроведување на тестирање за
COVID-19
• Носење заштитна маска во затворен простор, а до-

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

колку се движи на јавни места и површини од отворен

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

тип и целосно го одржува дозволеното минимално

донија.“

растојание од најмалку два метри од друго лице маска
не е задолжителна со внимателно избегнување на до-

Бр. 44-2147/13

Претседател на Владата

14 мај 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.
ПРИЛОГ бр. 7
ПРОТОКОЛ

пирање на лицето со рацете
• Да се ограничат на минимум личните и професионални контакти со други лица од нивната околина и
надвор од неа
• При евентуален контакт со други лица задолжително е носење на заштитна маска
• Должни да се придржуваат кон упатствата за намалување на ризикот од пренесување на инфекцијата

Со препораки за излез и влез на државната граница на

• Често миење на рацете или нивна дезинфекција

Република Северна Македонија за носители на јавни

• Избегнување физички контакт и одржување на

функции вработени во Владата на Република Северна

дистанца од најмалку 1,5 - 2,0 m при контакт лице-в-

Македонија и министерствата, државјани на Република

лице

Северна Македонија

Препорака:
Мерење на телесна температура наутро и доколку е

ПОСТАПКИ ПРЕД И ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ

поголема од 37,2 ° C или ако лицето има симптоми

Лицата избрани носители на јавни функции, врабо-

(треска, отежнато дишење, сува надразнителна каш-

тени во Владата на Република Северна Македонија и

лица) го контактира телефонски својот матичен лекар

министерствата, државјани на Република Северна Ма-

или ја известува регионалната епидемиолошка служба

кедонија при излегување од државата поради итни не-

(на постоечките телефони за контакт на Институтот за

15 мај 2020
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јавно здравје и центрите за јавно здравје) кои ќе одлучат за понатамошниот третман. Доколку состојбата бара итна хоспитализација се повикува итна медицинска
помош или со сопствено возило во придружба на еден
член на семејството ја посетува најблиската COVID
болница, со претходна најава по телефон.
__________
1668.
Врз основа на член 58 став (1) точка (3) од Законот
за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08,
99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА
И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА - ЦАРИНСКАТА
СТАПКА ЗА ЗАМРЗНАТО СВИНСКО МЕСО И
СВИНСКО САЛО ИСЧИСТЕНO OД МЕСO И ЖИВИНСКO САЛO, НЕИСТOПЕНИ ИЛИ ПOИНАКУ
ИЗДВOЕНИ, СВЕЖИ, РАЗЛАДЕНИ, ЗАМРЗНАТИ,
СOЛЕНИ, ВO САЛАМУРА, СУШЕНИ ИЛИ ЧАДЕНИ
Член 1
Во Одлуката за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско
сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени
или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати,
сoлени, вo саламура, сушени или чадени („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 97/20),
во членот 5 зборовите ,,завршувањето на траењето на
вонредната состојба на територија на Република Северна Македонија” се заменуваат со зборовите ,,31 октомври 2020 година”.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

бр.72/20, 74/20, 76/20, 78/20 89/20, 92/20, 100/20,

Бр. 44-3781/1

105/20, 107/20, 111/20 и 119/20), во член 1, став 1, точ-

8 мај 2020 година
Скопје

ките 2. и 3. се бришат.
Точките 4., 5., 6. и 7, стануваат точки 2., 3., 4. и 5.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 44-2416/12

Претседател на Владата

14 мај 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.
__________

1669.
Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

1670.
Врз основа на член 18, став 5 од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“
бр.62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 мај 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ ДРЖАВНИ ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР
НА КАПИТАЛ - ЕВРООБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата

1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ

на Република Северна Македонија, на седницата, од-

на ново задолжување преку издавање државни хартии

ржана на 8 мај 2020 година, донeсе

од вредност на меѓународниот пазар на капитал - евро-
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обврзници на Република Северна Македонија, кои Ми-

се врши преку системите за порамнување: Јуроклиар

нистерството за финансии ќе ги емитува во 2020 годи-

банк СА/НВ (Euroclear Bank SA/NV), Клиарстрим,

на (во понатамошниот текст „еврообврзници“).

Луксембург (Clearstream, Luxembourg) и/или Депозита-

2. Министерството за финансии ќе издаде глобални
сертификати кои ќе го претставуваат вкупниот износ
на емисијата на еврообврзниците.
3. Еврообврзниците се издаваат за буџетска поддршка во 2020 година и во 2021 година и за рефинан-

ри Траст Компани (Depositary Trust Company).
11. Еврообврзниците ќе котираат, и со нив ќе се тргува, на Ирската берза за хартии од вредност (Irish
Stock Exchange), која работи како Јуронекст Даблин
(Euronext Dublin).

сирање на обврските кои достасуваат по основ на от-

12. Министерството за финансии може, во име на

плата на државниот долг на Република Северна Маке-

Република Северна Македонија, да ги откупи еврооб-

донија.

врзниците на отворениот пазар или на друг начин по

4. Рокот на доспевање на еврообврзниците ќе биде

која било цена. Сите еврообврзници така откупени мо-

до 10 години, во зависност од пазарните услови и од

же да се поништат или да се чуваат или повторно да се

интересите и побарувањата на инвеститорите. Главни-

продадат. Сите еврообврзници што ќе бидат така по-

цата на еврообврзниците достасува на денот на доспе-

ништени не може повторно да се издадат.

вање означен во условите за еврообврзниците.

13. Во случај на настан на неисполнување на об-

5. Вкупната номинална вредност на еврообврзници-

врските што произлегуваат од еврообврзниците, евро-

те изнесува до 800.000.000,00 евра или противвредност

обврзниците може предвремено да достасаат и да би-

во американски долари.

дат платливи.

6. Министерството за финансии плаќа камата на ев-

14. Емисијата на еврообврзниците, како и поната-

рообврзниците еднаш годишно, доколку еврообврзни-

мошните постапки поврзани со исполнувањето на об-

ците се во евра, или полугодишно, доколку еврообврз-

врските од страна на Република Северна Македонија се

ниците се во американски долари.

спроведуваат врз основа на договори, регулирани спо-

7. Министерството за финансии плаќа главница и

ред англиското право, кои Министерството за финан-

камата на еврообврзниците или во евра или во амери-

сии ќе ги склучи со инвестициските банки, фискалниот

кански долари, без притоа да пресметува и наплатува

и платежен агент и другите страни наведени таму,

какви било даноци, провизии или давачки од сопстве-

вклучувајќи ги, без ограничување, и Договорот за запи-

ниците на еврообврзниците.

шување (Subscription Agreement), Договорот за фиска-

8. Минималниот износ на номиналната вредност на

лен и платежен агент (Fiscal and Paying Agency

една еврообврзница изнесува или 100.000 евра и кој

Agreement), сертификатите за глобална обврзница и

било повисок износ што е делив со 1.000 евра, или

такви други договори и инструменти, кои се сметаат за

200.000 американски долари и кој било повисок износ
што е делив со 1.000 американски долари.
9. Регистарот на сопственици на еврообврзниците
се води во согласност со Договорот за фискален и платежен агент, склучен помеѓу Министерството за финансии и Ситибанк, Н.А., филијала во Лондон
(Citibank, N.A., London Branch).
10. Министерството за финансии ги плаќа главницата и каматата на еврообврзниците преку својот фискален и платежен агент, Ситибанк, Н.А., филијала во
Лондон (Citibank, N.A., London Branch). Распределбата
на главницата и каматата по основ на еврообврзниците

неопходни или соодветни за емитувањето на еврообврзниците и за нивното котирање на Ирската берза за
хартии од вредност (Irish Stock Exchange), која работи
како Јуронекст Даблин (Euronext Dublin).
15. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-4070/1

Претседател на Владата

14 мај 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

15 мај 2020

Бр. 125 - Стр. 7

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
1671.

„Екстерните испити од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:
- македонски јазик и литература, албански јазик и

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното
образование („Службен весник на Република Македо-

литература, односно турски јазик и литература на 30
јуни 2020 година со почеток во 10 часот;

нија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03,

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,

42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08,

односно руски јазик на 1 јули 2020 година со почеток

92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12,

во 10 часот;

24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16,
127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе

- историја, филозофија, односно естетика на 2 јули
2020 година со почеток во 10 часот.“
Ставот 5 се менува и гласи:

КАЛЕ НД АР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА
ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА
2019/2020 ГОДИНА

„Екстерните испити од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен
рок се спроведуваат во следниве термини:
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 30
јуни 2020 година со почеток во 10 часот;

Член 1
Во Календарот за организација и работа на јавните
средни училишта во учебната 2019/2020 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 156/19), во член 2 во ставот 2 на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „преку далечинско учење односно учење од

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 1 јули 2020 година со почеток
во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 2
јули 2020 година со почеток во 10 часот;
- математика на 3 јули 2020 година со почеток во 10
часот.“

дома, со примена на средства за електронска комуникација.“

Член 3
Членот 10 се менува и гласи:
Член 2

Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи:
„Екстерните испити од државната матура во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:
- македонски јазик и литература, албански јазик и
литература, односно турски јазик и литература на 30
јуни 2020 година со почеток во 10 часот;

„Во текот на наставната година во јавните средни
училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 146, а најмногу 166 наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат најмалку 160, а најмногу 180 наставни денови.“.

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик,
односно руски јазик на 1 јули 2020 година со почеток
во 10 часот;
- хемија, физика, биологија, историја, филозофија и
социологија на 2 јули 2020 година со почеток во 10 ча-

Член 4
Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

сот;
- математика на 3 јули 2020 година со почеток во 10
часот.“
Ставот 3 се менува и гласи:

Бр. 18-5052/1

Министер за образование

14 мај 2020 година

и наука,

Скопје

д-р Арбер Адеми, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
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.

