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(7) Адвокатската комора има право да одбие бара-
ње на адвокат за донесување на решение за престанок 
на адвокатската дејност, мирување на адвокатската деј-
ност или друго барање по однос на кое треба да поста-
пи адвокатската комора доколку адвокатот има неплате-
на чланарина, освен доколку до денот на одлучувањето 
адвокатот ја плати чланарината. За одбивање на барање-
то решение донесува соодветниот орган на Комората. 
Против ова решение е дозволена жалба во рок од 15 де-
на до Управниот одбор на АКРМ. Против конечното ре-
шение може да се поведе управен спор. 

Член 10
По член 85 од Статутот, се додава нов член 85 а, кој 

гласи:
(1) Адвокатските стручни соработници и адвокат-

ските приправници се должни при секое поднесено ба-
рање за упис во Именикот на адвокатски стручни сора-
ботници и Именикот на адвокатски приправници да уп-
латат на сметка на Комората износ одреден согласно 
став 3 на овој член на име трошоци за упис.

(2) Адвокатите, адвокатските стручни соработници 
и адвокатските приправници се должни при секое под-
несено барање за мирување на адвокатската дејност, 
бришење од именикот на адвокати, други администра-
тивни промени, изготвување на документи и издавање 
на информација од стручната служба и органите на 
Адвокатската комора на Република Македонија (пот-
врда, решение, легитимација и друго), да уплатат на 
сметка на Комората износ одреден согласно став 3 на 
овој член, на име трошоци за мирување на адвокатска-
та дејност, бришење од именикот на адвокати, други ад-
министративни промени, изготвување на документи и 
издавање на информација.

(3) Висината на износите од став 1 и 2 на овој член  
се утврдува со Одлука на Управниот одбор.

Член 11
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од нејзино-

то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“.
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Скопје Претседавач
Адвокат, Никола Петров, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1634.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12 и 145/12), Министерството за труд и социјална по-
литика

О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец април 
2013 година, во однос на месец март 2013 година, е по-
висока за 1,3%.

2. Правото на пораст на платите за месец април 2013 
година, во однос на месец март 2013 година, за работода-
вачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на плати-
те во Република Македонија изнесува 0,65%.
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