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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1338.
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 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, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 2 април
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
(1) Законот за облигациони односи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/01, 4/02, 05/03,
84/08, 81/09 и 161/09 ), ќе се применува за време на
траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба
со законска сила не е поинаку уредено.
(2) За определувањето на висината на стапката на
казнената камата за време на траење на вонредната
состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со
законска сила.
Член 2
(1) Стапката на казнената камата се определува на
месечно ниво и тоа во висина на каматната стапка од
основниот инструмент од операциите на отворен пазар
на Народната банка на Република Северна Македонија
(референтна стапка), што важела на последниот ден од
претходниот месец, зголемена за пет процентни поени
во трговските договори и договорите меѓу трговци и
лица на јавното право, односно зголемена за четири
процентни поени во договорите во кои барем едното
лице не е трговец (законска казнена камата).
(2) Кога паричната обврска е изразена или определена во странска валута, стапката на казнената камата
се определува за секој месец, и тоа во висина на едномесечна стапка на Еурибор за евра што важела на последниот ден од претходниот месец, зголемена за пет
процентни поени во трговските договори и договорите
меѓу трговци и лица на јавното право, односно зголемена за четири процентни поени во договорите во кои
барем едното лице не е трговец (законска казнена камата).
(3) При пресметката на казнената камата од ставовите (1) и (2) на овој член се користи последната референтна стапка утврдена и објавена на веб страницата
од Народната банка на Република Северна Македонија.
Член 3
Определената висина на стапката на казнената камата, како и периодот и начинот на пресметка од член
2 став (1) и (2) од оваа уредба со законска сила, нема да
влијае на стапката, перидот и начинот на пресметка на
договорната камата во договорите во кои барем едното
лице не е трговец, склучени пред влегувањето во сила
на оваа уредба со законска сила.
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Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2443/1
2 април 2020 година
Скопје

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

1339.
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 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 2
април 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за социјалната заштита („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19 и
275/19), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила
не е поинаку уредено.
За утврдување на материјалната необезбеденост на
домаќинство во постапката за остварување на правото
на гарантирана минимална помош за месеците април и
мај 2020 година, за остварување паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на
енергенси во домаќинството, за рокот за известување
за секоја промена на фактите или околностите кои влијаат на користење на правото и за вршење увид заради
утврдување на исполнетост на условите во постапката
за давање дозвола за вршење работа во социјална заштита, за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2
За материјално необезбедено се смета домаќинство
чија вкупна просечна висина на сите приходи на сите
членови на домаќинството по сите основи во месецот
пред поднесување на барањето за остварување на правото на гарантирана минимална помош и во текот на
користењето на правото е пониска од висината на утврдената гарантирана минимална помош.
Член 3
Домаќинство кое користи гарантирана минимална
помош, остварува паричен додаток заради покривање
на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во
домаќинството и за месеците април и мај 2020 година.
Член 4
Подносителот на барањето, односно неговиот законски застапник или старател е должен надлежниот
центар за социјална работа да го извести писмено или
по електронски пат, за секоја промена на фактите или
околностите кои влијаат на користење на правото и биле основа за признавање на правото од социјална заштита, најдоцна во рок од 30 дена од денот кога настанале тие промени.
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Член 5
Во постапката за издавање на дозвола за вршење
работа во социјална заштита на давателот на социјални
услуги, увидот заради утврдување на исполнетоста на
условите за давање на социјалната услуга се врши со
взаемна двонасочна комуникација со примена на средства за електронска комуникација, кои можат да бидат
видеоконференциски платформи или други системи за
електронска размена на податоци.
За употребата на видот на средствата за електронска комуникација од став 1 на овој член, одлучува Комисијата за лиценцирање на даватели на социјални услуги.
Член 6
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2752/1
2 април 2020 година
Скопје

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

1340.
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 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 2
април 2020 година, донесе

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2763/1
2 април 2020 година
Скопје

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

1341.
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 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, 140/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 2 април
2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА

Член 1
Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) ќе
се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.
За рокот на важење на лиценца за изработување на
урбанистички планови, лиценца за ревизија на урбанистички планови, овластување за изработување на урбанистички планови и овластување за ревизија на урбанистички планови, чиј рок на важење е истечен за време на вонредната состојба, се применуваат одредбите
од оваа уредба со законска сила.

Член 1
Законот за градење („Службен весник на Република
Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,
42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,
226/15, 30/16, 31/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.244/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска
сила не е поинаку уредено.
За рокот на важење на лиценца за проектирање на
градби од прва и втора категорија, лиценца за ревизија
на проектна документација за градби од прва и втора
категорија, лиценца за изведувач на градби од прва и
втора категорија, лиценца за надзор над изградба на
градби од прва и втора категорија, лиценца за управител на градба, лиценца за управител на одржување на
објекти од прва и втора категорија, овластување за изработка на проектна документација за градби од прва и
втора категорија, овластување за ревизија на проектна
документација за градби од прва и втора категорија,
овластување за инженер за изведба на градби од прва и
втора категорија, овластување за надзорен инженер за
градби од прва и втора категорија, чиј рок на важење е
истечен за време на вонредната состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2
Важноста на лиценцата за изработување на урбанистички планови, лиценцата за ревизија на урбанистички планови, овластувањето за изработување на урбанистички планови и овластувањето за ревизија на урбанистички планови, чиј рок на важење е истечен, се
продолжува за време на траењето на вонредната состојба како и 60 дена од денот на престанок на вонредната состојба.

Член 2
Важноста на лиценца за проектирање на градби од
прва и втора категорија, лиценца за ревизија на проектна документација за градби од прва и втора категорија, лиценца за изведувач на градби од прва и втора
категорија, лиценца за надзор над изградба на градби
од прва и втора категорија, лиценца за управител на
градба, лиценца за управител на одржување на објекти
од прва и втора категорија, овластување за изработка

УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
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на проектна документација за градби од прва и втора
категорија, овластување за ревизија на проектна документација за градби од прва и втора категорија, овластување за инженер за изведба на градби од прва и втора категорија, овластување за надзорен инженер за
градби од прва и втора категорија, чиј рок на важење е
истечен, се продолжува за време на траењето на вонредната состојба, како и 60 дена од денот на престанок
на вонредната состојба.
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2764/1
2 април 2020 година
Скопје

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

1342.
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 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 2
април 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ВОДНИТЕ УСЛУГИ
ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за утврдување на цени на водните услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
7/2016), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила
не е поинаку уредено.
За рокот за доставување на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и рокот за доставување на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга снабдување со вода за пиење, собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води за сите даватели на водни услуги кои обезбедуваат водна услуга на подрачја поголеми од 10.000 еквивалент жители за време на траење
на вонредната состојба ќе се применуваат одредбите на
оваа уредба со законска сила.
Член 2
Доставувањето на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга снабдување со сурова вода наменета
за водоснабдување на населението чиј рок е определен
согласно Законот за утврдување на цени на водните услуги, а кој истекува за време на траењето на вонредната состојба, ќе се изврши до 15 април 2020 година.
Доставувањeто на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга снабдување со вода за пиење, собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води за сите даватели на водни ус-

луги кои обезбедуваат водна услуга на подрачја поголеми од 10.000 еквивалент жители, чиј рок е определен
согласно Законот за утврдување на цени на водните услуги, а кој истекува за време на траењето на вонредната состојба, ќе се изврши до 15 мај 2020 година.
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2781/1
2 април 2020 година
Скопје

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

1343.
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 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 2
април 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА РОКОВИТЕ
ВО СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА И ПОСТАПУВАЊETO НА
СУДОВИТЕ И ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањeтo на судовите и јавните обвинителства
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.84/20), во членот 1, зборовите „иницирање на постапка пред Уставен суд или“ се бришат.
Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2782/1
2 април 2020 година
Скопје

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

1344.
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 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 седница, одржана на 2
април 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО
СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за вработувањето и осигурување во случај
на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04,
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4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11,
11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14,56/15, 129/15,
147/15, 154/15, 27/16, 119/16, 21/18 и 113/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.124/19), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска
сила не е поинаку уредено.
За продолжување на роковите за јавување во
Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на невработено лице кое користи право на
паричен надоместок утврден во член 59 став 4 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност и на невработено лице кое треба да докаже
дека активно бара работа и на друго лице кое бара работа утврдени во членот 59-а ставови 1 и 2 од Законот
за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, за време на траење на вонредната состојба се
применуваат одредбите од оваа уредба со законска
сила.
Член 2
Роковите кои согласно Законот за вработувањето и
осигурување во случај на невработеност истекуваат за
време на траење на вонредната состојба, престануваат
да течат за време на траење на вонредната состојба и се
продолжуваат за 30 дена од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2783/1
2 април 2020 година
Скопје

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

Забраната за движење од 3 април 2020 година (петок) започнува од 21.00 часот и трае до 6 април 2020
година (понеделник) до 5.00 часот. “
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2416/5
3 април 2020 година
Скопје

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

1346.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати (,,Службен весник на Република Македонија„„ бр. 84/08, 35/11,
84/12 , 43/14, 83/18 и ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 2 април 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДРИВАТИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
нафтени деривати на Центарот за управување со кризи
и тоа:
- ЕУРОДИЗЕЛ БС

10.000 литри

1345.
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 3 април
2020 година, донесе

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Центарот за управување со кризи за спроведување на законски утврдени надлежности во кризна
состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање
на мигранти низ територијата на Република Северна
Македонија и постоење на кризна состојба на дел од
територијата на Република Северна Македонија заради
спречување на внесување и ширење на коронавирус
COVID - 19, на подрачјето на општините Дебар и Центар Жупа.

ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА
И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените
нафтени деривати од член 1 од оваа одлука паѓаат на
товар на Центарот за управување со кризи.

Член 1
Во Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 72/20, 74/20, 76/20 и 78/20), во членот 1, по точката
6. се додава нова точка 7., која гласи:
„ 7. Се забранува движење на населението на подрачјето на општина Куманово, од понеделник до петок,
во временски период од 16.00 часот до 5.00 часот наредниот ден, како и се забранува движење на населението почнувајќи од 16.00 часот во петок, до 5.00 часот
во понеделник.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2455/1
2 април 2020 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 89
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1347.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за
земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13,
69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен
весник на Република Северна Македонија” бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 2 април 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20 и 26/20), во делот II став (1) табелата се менува и гласи:
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II
Во делот III во ставот (2) износот „30.000.000“ се
заменува со износот „15.000.000“.
III
Во делот VI во ставот (5) износот „159.000.000“ се
заменува со износот „83.100.000“.
IV
Во делот IX во ставот (9) износот „335.000.000“ се
заменува со износот „365.000.000“.
V
Во делот X во ставот (5) износот „3.000.000“ се заменува со износот „10.000.000“.
VI
Во делот XV износот „46.000.000“ се заменува со
износот „86.000.000“.
VII
Во делот XVI во ставот (5) износот „25.000.000“ се
заменува со износот „48.900.000“.
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VIII
Во делот XIX ставот (5) се брише.
Ставот (6) станува став (5).
IX
Во делот XX во ставот (5) износот „500.000“ се заменува со износот „850.000“.
Во ставот (7) износот „1.000.000“ се заменува со износот „5.850.000“.
X
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2639/1
2 април 2020 година
Скопје

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

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.

