
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Вторник, 5 март 1996 
Скопје 

Број 11 Год. LII 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

234. 
Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-

низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 

Стево Црвенковски, се именува за советник на 
Претседателот на Република Македонија. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 08-161 
24 февруари 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

235. 
Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Репу-

блика Македонија и член 64 став 2, а во врска со член 63 
од Законот за избор на пратеници, претседателот на 
Собранието на Република Македонија, на 1 март 1996 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ 

ИЗБОРИ 

I 
Во изборната единица број 102 општина Карпош -

Скопје СЕ РАСПИШУВААТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ за избор на еден пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

И 
Дополнителните избори ќе се одржат на 7 април 

1996 година. 
III 

Дополнителните избори ќе ги спроведе изборната 
комисија на изборната единица број 102 под грижата на 
Републичката (Државна) изборна комисија. 

IV 

Изборните дејствија отпочнуваат со денот на објаву-
вањето на Решението во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 08-825/1 
1 март 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

236. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/90 и 6/94) и точка 6 од Одлуката за 
прибирање, користење и управување на средствата од 
економската помош од странство на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 19/94), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ОД ПОМОШТА НА ЈАПОНИЈА ДОДЕ-
ЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС 

1. Средствата што Владата на Јапонија ги додели 
како помош за поддршка на Платниот биланс на Репу-
блика Македонија во износ од 500 милиони јени, со-
гласно меѓудржавната спогодба од 11 јули 1995 година, 
се наменети за набавка на суровини, репроматеријали, 
резервни делови и опрема и на крајните корисници се 
распоредуваат со обврска за враќање. 

2. Крајните корисници на средствата од точка 1 на 
оваа одлука имаат обврска, согласно точка 1 од Одлу-
ката за прибирање, користење и управување на сред-
ствата од економската помош од странство на Репу-
блика Македонија да уплатуваат денарска противвред-
ност на посебната сметка во Министерството за развој 
- Компензационен фонд од странска помош - „пот-
сметка Јапонска помош“. 

3. Крајните корисници на средствата од точка 1 на 
оваа одлука се должни да уплатуваат во Компензаци-
ониот фонд од странска помош - „потсметка Јапонска 
помош“ денарска противвредност на искористените 
јени еднаква на ФОБ цената (Франко-место на утовар). 

4. Рокот за уплата на денарските средства од страна 
на корисниците изнесува: 

- за суровини и репродукциони материјали 3 месеци 
по приемот на производите во три еднакви тримесечни 
рати; 

- за резервни делови 6 месеци по приемот на произ-
водите во четири еднакви тримесечни рати; 

- за опремата 6 месеци по набавката и соодветен 
број на еднакви тримесечни рати до 11 јули 1998 година. 

На вредноста на увезените производи не се пресме-
тува камата. Задолжувањето на корисникот се врши во 
јени, а плаќањето на достасаните обврски се врши во 
денарска противвредност според средниот курс на На-
родната банка на Република Македонка на денот на 
уплатата. 

Во случај на задоцнување на плаќањето на обвр-
ските во утврдените рокови на втасаниот или непла-
ќање на обврските се засметува и наплатува казнена 
камата сметано од првиот ден на стасувањето до денот 
на наплатата во висина на казнената камата пропишана 
со Закон. 

5. Увозот на суровините, репроматерјиалите и опре-
мата се ослободува од плаќање на царина и други 
увозни давачки. 

6. Крајните корисници имаат обврска да го потвр-
дат приемот на стоките и ја гарантираат уплатата по 
доспеаните рати, согласно условите утврдени во точ-



Стр. 318 - Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 март 1996 

ките 3,4 и 5, од оваа одлука со потпишување на посебна 
изјава и Договор за користеле на кредит. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-558/1 Претседател на Владата 
26 февруари 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковска, с.р. 
237. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Сл. весник на РМ“ бр. 20/93), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение; се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија, а може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

90.11 Оптички микроскоп, вклу-
чувајќи ги и оние за микро-
фотографија, микрокине-
матографија и микропроек-
ција: 

1 2 ' 3 4 

9011.10 -Микроскопи освен оп-
тички микроскопи и ди-
фраксиони апарати: 

9012.109 ---друго 
а) стереоскопски микро-
скоп 10 парчиња 
„Кампус Конус“ 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-367/1 Претседател на Владата 
26 февруари 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

239. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

Тарифен Тарифна Н а и м е н у в а њ е Количина 
број ознака 

1 2 З 4 

85.04 Електрични трансформа-
тори, статички конвертори 
(на пример, исправани) и 
индукативни калеми: 

8504.40 - Статички конвертори 
(претворачи) 

а) Статички конвертори 1 парче 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од. 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-366/1 Претседател на Владата 
26 февруари 1986, година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

240. — 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на 
Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

Тарифен Тарифна Н а и м е н у в а њ е Количина 
број ознака 

1 2 3 4 

85.24 Плочи, ленти и други сни-
мени подлоги со звучни и 

85.24 Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни и други слични 
феномени вклучувајќи и 
матрици и галвански от-
печатоци за производ-
ство од глава 37: 

8524.90 -Друго: 
8524.901 - - - со научен и стручен 

текст 
а) Снимени подлоги со 
научен и стручен текст 16 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр 23-369/1 Претседател на Владата 
26 февруари 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
238. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина за потребите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство -
Републички инспекторат за земјоделство и шумарство 
и тоа : 
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други слични феномени 
вклучувајќи и матрици и 
галвански отпечатоци за 
производите од глава 37 

8524.90 -Друго: 
8529.901 —со научен и стручен 

текст 
а) Снимени подлоги со 
стручно научен текст 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-372/1 
26 февруари 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

241. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија, а може да се 
увезе без плаќање царина за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 

49.01 Печатење книги, бро-
шури, летоци и слични 
печатени материјали, 
вклучувајќи и слободни 
листови: 

4901.9 -Друго: 
4901.99 - -Друго 
4901.999 ---Друго 

84.71 а) техничка документа-
ција ' 
Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-
тачи, машини за препи-
шување на податоци на 
носители на податоци 
во кадирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци неспом-
нати и неопфатени на 
друго место: 

8471.9 Друго 
8471.91 - -Дигитални централни 

единици, испорачани 
посебно или како дел од 
систем, вклучувајќи и 
дигитални централни 
единици кои во исто ку-
ќните имаат една или 
две од следните видови 
единици; мемориски 

единици, влезни еди-
ници; излезни единици: 

8471.912 - - -со процесор со 32 и 
повеќе бита 
а) процесор со 32 бита и 
повеќе 102 парчиња 

8471.92 - -влезни и излезни еди-
ници, испорачани по-

36 парчиња себно или како дел од 
систем, вклучувајќи 
влезни и излезни еди-
ници што во исто ку-
ќните имаат и мемори-
ска единици; 

8471.921 - - -линиски и сериски 
печатачи 
а) матричен печатар 40 парчиња 

8471.925 —видео-дисплеи, пове-
ќебојни и врз база на 
течни кристали 
а) повеќебојни видео 
дисплеи 91 парче 

8471.926 —комплетни електрон-
ски тастатура: 

8741.9261 —со подвижни топки 
а) тасгатури со под- -
важни типка 102 парчиња 

8471.9269 ---други 
а) глушец (маус) 98 парчиња 

8471.93 - -мемориски единици, 
испорачани посебно или 
како дел на систем 

8471.931 —екстерни мемории 
а) елетерни мемории 9 парчиња 

84.73 Делови и прибор (освен 
покривачи, куфери за 
машини и сл.) погодни 
за употреба исклучи-
телно или главно со ма-
шините од тар. бр. 84.69 
до 84.72; 

8473.30 -Делови и прибор на ма-
шини од тар. бр. 84.71; 

8473.301 Модули за напоју-
вање 6 парчиња 

8473.302 - - -Печатени плочи со 
вградени елементи 

98 парчиња а) плоча со вградени 
елементи 189 парчиња 

8473.303 - - -глави за чистење или 
запишување податоци 
на магнетни носители 
а) глава за чистење и за-
пишување врз магнетни 
носители 8 парчиња 

85.17 Електрични апарати за 
жична телефонија и те-
леграфија, вклучувајќи 
и такви апарати за 
жични системи со но-
сечка струја; 

8517.40 -Други апарати за жи-
чени системи со носечка 
струја 
а) модели 8 парчиња 

85.24 Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни и други слични 
феномени вклучувајќи и 
матрици, и галвански от-
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печатоци за произво-
дите од глава 37; 

8524.90 -Друго; 
8524.901 —со научен и стручен 

текст 
а) софтвер и софтвер-

ски лиценци 177 парчиња 
85.44 Изолирана жица (вклу-

чувајќи емајлирана и 
анодизирана жица), ка-
бли (вклучувајќи и ко-
аксијални кабли) и 
други изолирани елек-
трични спроводници, со 
или без конектори; ка-
бли од оптички влакна 
изработени од поеди-
нечно оплаштени вла-
кна, комбинирани или 
не со електрични спро-
водници, со или без ко-
нектори; 

8544.5 -Други електрични 
спроводници за напони 
од 80 до 1000 V: 

8544.51 - -со конектори 
а) кабел со конектор 6 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

8471.92 

8471.923 

8471.927 

8471.99 
8471.991 

85.36 

Бр. 23-371/1 
26 февруари 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

242. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија, а може да се 
увезе без плаќање царина за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

8536.6 

8536.69 

8536.90 

85.44 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 

84.71 

8471.9 

Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички пи-
тачи, машини за препи-
шување на податоци на 
носители на податоци 
во кадирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци неспом-
нати и неопфатени на 
друго место: 
-Друго 

8544.4 

8544.49 
8544.49 

- -Влезни и излезни еди-
ници, испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи 
влезни и излезни еди-
ници што во истото ку-
ќиште имаат и мемори-
ски единици 
- - -Ласерски печатари, 
единици за цртање (пла-
тери), за снимање на 
филм или за фотокопи-
рање 
а) ласерски печатари 15 парчиња 
- - -читачи на доку-
менти, ознаки и уреди 
за внесување на пода-
тоци од цртежи 
а) читачи на документи 1 парче 
- -Друго 
- - -додатни единици за 
поврзување на сметачи 
и периферни уреди 
а) додатни уреди за 
поврзување на компју-
терите и периферните 
уреди 3 парчиња 
Електрични апарати за 
вклучување и исклучу-
вање или за заштита на 
електрични струјни 
кола или за оствару-
вање на приклучување 
за или во електрични 
струјни кола (на пр. 
прекинувачи релеи, 
осигурувачи, бранови со 
висока фреквенција, 
вклучници и штекери, 
сијалични грла и раз-
водни кутии) за напони 
до 1000 V. 
-Сијалични грла, вклуч-
ницн и штекери: 
- Друго 
а) Конектор РЈ - 45 100 парчиња 
-Други апарати 
а) Задни утичници РЈ -
45 50 парчиња 
Изолирана жица (вклу-
чувајќи емајлирана и 
анодизирана жица), ка-
бли (вклучувајќи и ко-
аксијални кабли) и 
други изолирани елек-
трични спроводник, со 
или без конектори, ка-
бли од оптички влакна 
изработени од поеди-
нечно оплаштени вла-
кна, комбинирани или 
не со електрични спро-
водници, со или без ко-
нектори; 
-Други електрични 
спроведници, за напон 
до 80V. 
- - -Други; 
- - -изолирани со пла-
стични маси: 
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а) кабли кои се употре-
буваат во телекомуни-
кациите 500 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од. 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-370/1 
26 февруари 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

243. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдуваат средствата кои не 
се произведуваат во Република Македонија, а може да 
се увезат без плаќање царина, за потребите на Мини-
стерството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 

Тарифен Тарифна Н а и м е н у в а њ е Количина 
број ознака 

48.23 

4823.90 

Друга хартија, картон, це-
лулозна вата и листови и 
ленти од целулозни влакна, 
сечени во определена голе-
мина или форма, други про-
изводи од хартиена маса, 
хартија, картон, целулозна 
вата или листови или ленти 
од целулозни влакна: 
- Друго 
а) стрипови за терминален 

принтер 250 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-368/1 
26 февруари 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

244. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на 
Република Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

85.17 

8517.8 
8517.81 

Електрични апарати за жичана 
телефонија и телеграфија, 
вклучувајќи и такви апарати за 
жични системи со носечка 
струја: 
- други апарати: 
- - за телефонија 
а) Modem RMD 3222 ALX V, 35 
б) Modem СОМШК VI 

3 парчиња 
2 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-365/1 
26 февруари 1996 година 

Скопје 
245. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивил-
ните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ 
бр. 33/76, 25/79,11/81, 4/85 и 12/89), министерот за труд 
и социјална политика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИД-
НИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈ-

НАТА 
1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на 

цивилните инвалиди од војната за месеците јануари, 
февруари, март 1996 год. се определуваат од основата 
која се утврдува во висина на просечната месечна нето 
плата остварена во Републиката во претходното троме-
сечје од 8.768,00 денари и изнесуваат. 

I група 
II група 

III група 
IV група 
V група 

4.384,00 денари 
3.507,00 денари 
2.806,00 денари 
2.192,00 денари 
1.754,00 денари 

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на 
оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
просечната месечна нето плата во Републиката во пе-
риодот октомври-декември 1995 година, објавен од 
страна на Републичкиот завод за статистика. 

2. Месечните износи на висинава на цивилната инва-
лиднина на цивилните инвалиди ОД војната за месеците 
октомври, ноември и декември 1995 година конечно се 
определуваат од основата која се утврдува на просеч-
ната месечна плата остварена во Републиката во пери-
одот јули, август и септември 1995 година, од 8.681,00 
денари и изнесуваат: 

I група 
II група 

III група 
IV група 
V група 

4.340,50 денари 
3.472,00 денари 
2.778,00 денари 
2.170,00 денари 
1.736,00 денари 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Број 10-494/1-96 Министер 
5 февруари 19% година за трид и социјална политика, 

Скопје Илјаз Сабриу, с.р. 
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246. 
Врз основа на член 67, од Законот за данокот на 

промет на производи и услуга („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 34/92, 62/92, 63/92, 3/93, 4/ 
93, 80/93, 42/95 и 4/96), министерот за финансии доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛА-
ЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И УСЛУГИ 

I. ВОВЕДНА ОДРЕДБА 
Член! 

Со овој правилник се пропишува примената на да-
ночните стапки, даночните олеснувања и ослободу-
вања, начинот на водење евиденција за прометот по 
различни стапки односно даночни основици, начинот на 
периодичното и конечното пресметување и плаќање на 
данокот на промет на производи и услуги (во натамош-
ниот текст: данок), местото на плаќање, начинот на 
пописот на стоките за кои се менуваат стапките и начи-
нот на пресметување и плаќање на разликата на дано-
кот. 

II. ДАНОЧНИ СТАПКИ 
Член 2 

Кога данокот е вкалкулиран во цената на произво-
дот, односно услугата, се пресметува со примена на 
пресметана даночна стапка, која се утврдува на след-
ниот начин: 

100 х износот на вкалкулираниот 
данок на промет содржан во задол-
жувањето на продавницата по стап-

ката од односниот тарифен број 
Износ на вкупното задолжување на 

продавница по продажни цени 
со вкалкулиран данок. 

Пресметана = 
просечна стапка 

III. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА 

А. Даночни ослободувања од данок на промет на 
производи 

Член 4 
Под леб, од членот 14 став 1, точка 1), алинеја прва 

од Законот, се подразбира: пченичен, 'ржен, јачменен, 
пченкарен, леб од хелда, од соја, од трици и од ком-
пири, што се става во промет како бел, полубел, црн и 
друг леб. 

Под лекови од член 14 став 1, точка 12 од Законот, 
се подразбираат производи кои се ставаат во промет 
како лекови, според Законот што ја регулира таа мате-
рија. 

Правото на ослободување од данок по член 14, став 
1, точка 14) од Законот на нови патнички автомобили 
инвалидното лице го остварува со наод и мислење од 
надлежна инвалидска комисија. 

Органот за јавни приходи на грбот на фактурата или 
на увозната царинска декларација ја става следната за-
белешка: „Ако инвалидното лице го оттуѓи патничкиот 
автомобил во рок од пет години од денот на набавката, 
е должен да го плати данокот од кој бил ослободен, 
зголемен со соодветна камата“. 

Органот за јавни приходи за дадените ослободувања 
по член 14, став 1, точка 14) од Законот води евиден-
ција. 

Надлежниот орган за регистрација на возила во соо-
браќајната дозвола на патничкиот автомобил ги вне-
сува следните забелешки: 

„Оттуѓувањето до подлежи на пла-
ќање на данок и на камата“. (Се запишува датумот по 
пет години од датумот на набавката, односно од дату-
мот на фактурата, односно увозната царинска деклара-
ција); и 

„Управува инвалидот или овластеното лице кое 
пружа помош и нега“. 

Б. Даночни ослободувања од данок на промет на услуги 

Член 5 
Под здравствени услуги и услуги на социјалната заш-

тита во смисла на член 19, став 1, точка 4) од Законот 
се подразбираат здравствените услуги во областа на 
здравствената заштита и тоа: здравствено превентивна 
санитарна заштита, амбулантно-поликлилинка и ди-
спанзерска здравствена заштита, стационарна здрав-
ствена заштита, стоматолошка здравствена заштита и 
друга здравствена заштита, социјална заштита на деца, 
младинци и возрасни, како и активноста на центрите и 
на службите за социјална работа и старателство. 

Под услуги од областа на културата и образовани-
ето, во смисла на член 19, став 1, точка 7), се подразби-
раат: заштита на културни блага, природни и други 
знаменитости, надоместоците од влезни билети во му-
зеи, галерии, зоолошки градини, ботанички градини, 
аквариум^, театри, културни домови, кино-сали и други 
културни услуги, како и на услуги од областа на физич-
ката култура и спортот, услугите во основното, сред-
ното, вишото и високото образование, образованието и 
воспитувањето што не е распоредено по степени 
(стручно усовршување и оспособување по пат на семи-
нари, советувања, курсеви и други форми на усовршу-
вање и оспособување, здобивање на посебни знаења и 
вештини, странски јазици, управување со моторни во-
зила, дактилографка, стенографија и др). 

Под геолошки истражувања и истражувачко-раз-
војни работи, од член 19, став 1, точка 9) се подразби-
раат: геолошки истражувања на енергетски, метални и 
неметални суровини, површински и подземни истражни 
работи, хидрогеолошки истражувања, инженерско-ге-
олошки истражувања и проучувања на терен заради 
изградба на градежни објекти, истражувачко-развојни 
услуги заради освојување на нови производи или подо-
брување на постојните производи, материјали или по-
стројки, услуги за подобрување на продуктивноста на 
трудот, унапредување и заштита на работната и живот-
ната околина, технолошки, организациони и економ-
ски анализи, изработка на планови и проекти за развој 
и изготвување на инвестициони програми. 

Под станбено-комунални услуги и уредување на на-
селби и простори во смисла на член 19, став 1, точка 11) 
од Законот се подразбираат: просторно и урбанистичко 
планирање, уредување на населби и простори (подго-
твување на градежно земјиште за изградба, отстрану-
вање на постојните објекти, санациони работи, надзор 
при изградба на комунални објекти и инсталации), уре-
дување и одржување на улици и сообраќајници, уреду-
вање и одржување на паркови, зелени и рекреативни 

Член 3 
Кога даночните обврзници ги утврдуваат аконтаци-

ите на данокот по член 28, став 3 точка 2 од Законот, 
пресметаните просечни даночни стапки се утврдуваат 
од односот на вкалкулираниот данок и вкупното задол-
жување на продавницата или друга деловна единица на 
следниот начин: 
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површини, одржување на чистотата во градови и на-
селби, изнесување и депонирање на отпадоци, оџачар-
ски услуги, погребни услуги и уредување и одржување 
на гробови. 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ 

Член 6 
Заради правилно и навремено пресметување и пла-

ќање на данокот, даночниот обврзник обезбедува во 
своето книговодство и во вонкниговодствената даночна 
евиденција, податоци за даночните обврски по тарифни 
броеви и по исти даночни стапки, податоци за износот 
на пресметаниот данок од претходниот учесник во про-
метот, врз основа на кои се утврдува, плаќа и насочува 
аконтацијата, како и податоци врз основа на кои дано-
кот периодично и конечно се пресметува и плаќа. 

Вонкниговодствената даночна евиденција, со која се 
обезбедува аналитичко евидентирање на даночните ос-
новици врз кои се применуваат различни даночни 
стапки, треба да биде усогласена со соодветните книго-
водствени податоци. 

Заради правилна примена на ставот 3 од член 11 од 
Законот, износот на пресметаниот данок од претход-
ниот учесник во прометот се искажува на соодветните 
конта од групата 19 и 29 од ,Уредбата за контниот план. 

Купувачот кој набавува репродукционен материјал 
и опрема без плаќање на данок, односно по пониска 
стапка, обезбедува во книговодството, односно во вон-
книговодствената евиденција податоци за набавката, 
движењето и потрошокот на материјалите, односно 
опремата, и тоа по вид, количини и вредност, која 
треба да се совпаѓа со податоците од фактурата, прием-
ницата, доставницата, товарниот лист или други доку-
менти. 

Член 7 
Даночните обврзници - претприемачи, обезбедуваат 

евиденција за извршениот промет и за пресметаниот и 
платен данок на промет согласно членот 44 од Законот, 
на обрасците кои се составен дел на овој правилник и 
тоа: 

1. Книга на промет на образец „КП“, а самостојните 
угостители на образец „КПУ"; 

2. Книга на набавка и употреба на репродукционен 
материјал и опрема, на образец „КРМ"; 

3. Книга на жиро-сметка на образец „КЖС"; 
4. Книга на пресметка на данок на промет на обра-

зец „КДП", што ја водат самостојниот трговски дуќан и 
самостојниот угостител; 

5. Евиденција за купување и преработка на злато на 
образец „ЕЗ", што ја водат даночните обврзници кои 
произведуваат и преработуваат предмети од кршено 
злато (златари); и 

6. Приемен лист за угостителство на образец 
„ПЛУ", што го водат самостојните угостители. 

Член 8 

Во книгата на прометот (образец „КП“) се книжи 
остварениот промет за продадените производи, од-
носно извршени услуги секојдневно, а најдоцна наред-
ниот ден за претходниот ден, на следниот начин: 

1) во колоните 4 и 6 се искажува продажната вред-
ност со данок на промет на продадените производи во 
готово, односно преку жиро-сметка; 

2) во колоните 5 и 7 се искажува продажната вред-
ност на производите што се ослободени од плаќање 
данок на промет во готово, односно преку жиро-
сметка; 

3) во колоните 10 и 12 се искажува вредноста на 
извршените услуги со данок на промет, наплатени во 
готово, односно преку жиро-сметка; 

4) во колоните 11 и 13 се искажува вредноста на 
извршените услуги што не подлежат на плаќање на 
данок на промет на услугите наплатени во готово, од-
носно преку жиро-сметка; 

5) во колоните 8 и 14 се внесува датумот на изврше-
ните уплати по издадени фактури за остварен промет 
преку жиро-сметка. Под датум на извршени уплати се 
подразбира датумот на уплатата наведен во документот 
на уплатата; 

6) во колоната 16 се внесува соодветниот тарифен 
број од Тарифата, во колоната 17 пресметаната стапка 
на данокот на промет, а во колоната 18 износот на 
пресметаниот данок на промет за секои 15 дена во месе-
цот, што се добива со примена на пресметаната стапка 
од колоната 17 на збирот на колоните 4 и 6 односно 10 и 
12. 

По истекот на секои петнаесет дена во месецот, во 
книгата на прометот се собираат податоците од сите 
колони во вид на меѓузбир, а во наредниот ред, под 
меѓузбирот се искажува и кумулативниот збир на оства-
рениот промет од 1 јануари до крајот на месецот од 
текрвната година. 

Даночниот обврзник - претприемач кој врши тргов-
ска дејност и кој води евиденција за набавката и про-
дажбата на производи на образец „ЕТ" и образец 
„ПЛТ", според Правилникот за формата и начинот на 
водење на евиденција за набавка и продажба на произ-
води и вршење на трговски услуги („Службен весник на 
РМ“, бр. 61/95), не води Книга на прометот (образец 
„КП“). 

Член 9 
Даночниот обврзник - претприемач кој врши уго-

стителска дејност го евидентира остварениот промет во 
Книгата на прометот (образец „КПУ") најдоцна наред-
ниот ден за претходниот ден и тоа за остварениот про-
мет на храна во колоните 4 и 5, и за прометот на пија-
лаци во колоните 7 и 8, а за другиот промет во колоните 
10 и 11. 

Во колоните 6, 9 и 12, даночниот обврзник го вне-
сува датумот на извршените уплати по издадените фак-
тури за прометот остварен преку жиро-сметката. Под 
датум на извршена уплата се подразбира датумот на 
уплата назначен во изводот за втасаната уплата. 

Во колоните 4, 7 и 10, даночниот обврзник, покрај 
книжењето на остварениот промет од храна и пијалаци, 
ги книжи и утврдените разлики на остварениот промет 
помеѓу книгата на пресметката на данокот и книгата на 
прометот (образец „КПУ") по тримесечната пре-
сметка. 

За секое тримесечие посебно се собираат подато-
ците од колоните 4, 5, 7, 8, 10, 11 и 13 во вид на меѓуз-
бир, а во наредниот ред под меѓузбирот се искажува и 
кумулативниот збир на остварениот промет од 1 јану-
ари до крајот на односното тримесечна. 

Даночниот обврзник - претприемач кој врши уго-
стителска дејност ги внесува податоците за продажната 
вредност на набавените производи од Приемниот лист 
за угостителство (образец „ПЛУ"), кој се составува за 
секој ден. 

Образецот „ПЛУ" - Приемен лист за угостителство 
се пополнува најдоцна наредниот ден за претходниот 
ден на следниот начин: 

1) во колоните 4, 5 и 6 даночниот обврзник ги вне-
сува податоците за дневно произведената храна, нај-
доцна наредниот ден за сета храна произведена прет-
ходниот ден; збирот на колоната 6 од приемниот лист се 
внесува во книгата на пресметката на данокот на про-
мет; 

2) во колоните 10, 11 и 12 даночниот обврзник ги 
внесува податоците за набавките на алкохолни и безал-
кохолни пијалаци по количина, цени и вредности без 
данок на промет; 
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3) во колоната 13 се искажува пропишаната стапка 
на данокот на промет; 

4) во колоната 14 се искажува износот на данокот на 
промет по единица производ; 

5) во колоната 16 се искажува продажната вредност 
на набавените пијалаци со данок на промет; износот на 
продажната вредност по исти тарифни броеви и исти 
стапки на данокот. Продажната вредност се искажува 
во посебни износи (подзбирови) за секоја тарифа и 
истата се внесува во соодветната колона во книгата на 
пресметка на данокот на промет (образец „КДП"). 

Член 10 

Даночниот обврзник - претприемач кој набавува 
производи заради репродукција или преработка без 
плаќање на данок на промет на производи, односно 
опрема со плаќање на данок на промет на производи, 
води Книга на набавката и употребата на репродукци-
ониот материјал и опремата (образец „КРМ"). 

Во книгата на набавката и употребата на репродук-
циониот матер^ал и на опремата (образец „КРМ"), 
даночниот обврзник ја евидентира набавката, употре-
бата и состојбата на набавениот репродукционен мате-
ријал и опрема. 

Книгата на набавка и употреба на репродукциониот 
материјал и опремата се води на посебни картички за 
секој вид репродукционен материјал и опрема на след-
ниот начин: 

1) во колоната 3 се внесуваат податоци за набавката 
на репродукциониот материјал или опрема (назив на 
добавувачот, број и датум на фактурата) и податоци за 
употребата на репродукциониот материјал (број на ин-
терниот документ - спецификација, работниот налог и 
сл.). Интерниот документ за употреба на репродукци-
ониот материјал мора да содржи податоци за количи-
ната и вредноста на погрешниот репродукционен мате-
ријал и количината и вредноста на производите во кои е 
вграден репродукциониот материјал; 

2) во колоните 4, 5, 6 и 7 се внесуваат соодветни 
податоци за набавката на репродукциониот материјал 
или опрема, а во колоните 8, 9 и 10 податоци за употре-
бата односно за потрошокот на репродукциониот мате-
ријал; 

3) во колоните 11, 12 и 13 се искажува состојбата на 
репродукциониот материјал на залихите; 

4) во колоната 14 се внесува датумот на оттуѓува-
њето. 

Промената во книгата на набавка и употреба на 
репродукциониот материјал и на опремата се книжи во 
рок од осум дена од денот на настанувањето на проме-
ната. 

Член 11 

Даночниот обврзник - претприемач води книга на 
жиро-сметка (образец „КЖС"), во која поединечно ги 
внесува промените за состојбата и движењето на парич-
ните средства на жиро-сметката. 

Книжењето во книгата на жиро-сметка се врши во 
рок од осум дена од денот на настанатата промена од 
Датумот на изводот. 

Член 12 

Даночниот обврзник - претприемач кој врши тргов-
ска или угостителска дејност води книга на пресметка 
на данокот на прометот (образец „КДП") во која ги 
внесува податоците врз основа на кои се утврдува и 
плаќа данокот на промет на производи. 

Во колоните за продажна вредност на набавените 
производи се внесуваат податоци за продажната вред-

ност на набавените производи со пресметаниот данок 
на промет на производи, односно акциза распоредени 
по тарифни броеви и даночни стапки. Покрај подато-
ците за вредноста на набавените производи, во книгата 
на пресметка на данок, се внесуваат и податоците за 
промената на цените на стоките (зголемување, намалу-
вање, промена на стапката на данокот на промет на 
производи односно акцизи), враќањето на стоките и 
расходот (кадо, растур, расипување и крш). Промените 
на цените се книжат врз основа на пописот, а расходот 
(кало, растур, расипување и крш) - врз основа на запис-
ник. 

Заради утврдување на аконтациите на данокот на 
промет на производи и акцизи, податоците во книгата 
на пресметка на данокот се собираат по истекот на 
секое тримесечје, а аконтацијата на данокот на промет 
на производи се утврдува на следниот начин: 

1) по последното книжење во тримесечје^, во 
првиот ред се собираат пренесените залихи од претход-
ната година и книжењата извршени во односното три-
месечје' 

2) на добиениот збир во вториот ред се внесуваат 
залихите на производите на крајот од тримесечјето што 
се утврдуваат со попис и се одбиваат од претходниот 
збир, а во третиот ред се искажува разликата која прет-
ставува остварен промет за односното тримесечје; 

3) на добиената разлика од третиот ред, во четвр-
тиот ред се внесува износот на ненаплатените побару-
вања за продадените производи што се одбиваат од 
остварениот промет, а во петтиот ред се искажува на-
платениот промет; 

4) на вака добиениот наплатен промет се применува 
пресметаната даночна стапка, а во шестиот ред се иска-
жува износот на обврската на данокот. 

Член 13 
Даночните обврзници што откупуваат, преработу-

ваат, произведуваат и продаваат предмети од кршено 
злато, водат евиденција за откупот, односно за купува-
њето на кршено злато, евиденцијата за преработката 
на кршено злато и евиденција за производството и про-
дажбата на предмети од злато. Даночните обврзници за 
секоја количина на купено кршено злато му издаваат 
потврда на продавачот за извршената продажба. 

Евиденцијата за преземањето на предмети од злато 
или од кршено злато што се примаат на поправка или 
на изработка на нов предмет од тоа злато, мора да 
содржи: реден број и датум на потврдата за преземање 
на предметот од злато или од кршено злато, со пода-
тоци за видот на предметот односно за златото и него-
вата маса, во грамови, и за финоста (на пример: 950, 
840,750, 583), презиме и име и адреса на нарачателот и 
број на неговата лична карта и податоци за извршената 
поправка или за изработка на нови предмети, со нив-
ната маса во грамови и за финоста на златото. 

Евиденцијата за купувањето на кршено злато, мора 
да содржи: реден број и датум на потврдата за купување 
на златото, презиме и име и адреса на продавачот на 
злато, податок за купената маса на злато во грамови и 
податок за финоста на златото. Евиденцијата се води на 
Образецот „ЕЗ" - Евиденгција за купување и прера-
ботка на злато, кој е составен дел на овој правилник. 

Врз основа на податоци од евиденцијата од ставо-
вите 1 и 2 на овој член на крајот од годината даночниот 
обврзник составува збирен преглед, кој содржи пода-
тоци за преработката на кршено злато; за залихите на 
злато од претходната година во грамови и по финост; за 
преработените количини на злато во тековната година; 
за вкупната количина на кршеното злато во грамови и 
по финост и за потрошокот на злато за услуги (по 
грамови и по финост); за производството и продажбата 
на предмети од злато; за залихите на злато од претход-
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ната година во парчиња, грамови и по финост; за произ-
водството во тековната година, во парчиња, грамови и 
по финост; за вкупната количина во парчиња, грамови 
и по финост; за продажбата во тековната година на 
одделни предмети од злато, со ознака за финост. 

Потврдата за купување на кршено злато мора да 
содржи: презиме и име на продавачот на злато, негова 
адреса и број на личната карта; податоци за видот на 
предметите од кршено злато во грамови и по финост, 
цена по еден грам злато со финост 999/1000 и вкупен 
износ на вредност на купеното злато. Потврдата мора 
да биде нумерирана, датирана и потпишана од продава-
чот и купувачот на златото. 

Член 14 
Производителите на алкохол (етанол) и продавачите 

на алкохол (етанол) на големо обезбедуваат податоци 
во книговодството за произведените и за продадените 
количини на алкохол (етанол) според намената за која 
е продаден. 

Купувачите на алкохол (етанол) во посебната книга 
за потрошок на алкохол (етанол) во смисла на членот 
43, став 2 од Законот, обезбедуваат податоци за набав-
ката и потрошокот на алкохолот по вид, количество и 
вредност, кои мора да се совпаѓаат со податоци иска-
жани во фактурата и другите документи (приемница, 
доставница, товарен лист и др.). 

Алкохол (етанол) може да се набавува под условите 
од член 6 на Законот, односно со ослободување од 
плаќање данок на промет на производи, ако е во пра-
шање набавката во смисла на член 5, став 1, точка 1 од 
Законот заради натамошна продажба само непосредно 
од производителот, односно од увозникот на алкохо-
лот. Продавачот на алкохол искажува во фактурата за 
продажба, врз основа на писмена нарачка и писмената 
изјава на купувачот, за кои цели алкохолот е продаден. 

Под денатуриран алкохол за гориво се подразбира 
алкохол (етанол) кој пред пуштањето во промет е дена-
туриран со средство кое се состои од суров метил-алко-
хол (метанол) и дрвено масло во волуменски размер 
8:0,5 (на осум литри метил-алкохол доаѓаат до 0,5 ли-
три дрвено масло). Метил-алкохол и дрвено масло мо-
раат претходно да се измешаат и таа мешаница во коли-
чество од 4 кг се додава на секои 100 л. алкохол кој се 
денатурира. За денатурирањето и продажбата на алко-
хол за гориво производителот води посебна книга. 

Како купувачи кои можат да набавуваат алкохол 
(етанол) за производство на алкохолни пијалаци, се 
подразбираат и претпријатија што се регистрирани за 
производство на вештачка ракија, вештачки вина и 
други жестоки алкохолни пијалаци. 

Посебна евиденција се води во подврзана книга која 
мора да биде прошнирана и претходно заверена со пе-
чат од органот за јавни приходи во општината. Во таа 
евиденција задолжително се обезбедуваат следните по-
датоци: 

1) за залихите на алкохол на почетокот на годината 
и за количествата на произведениот, увезениот, од-
носно набавениот алкохол во текот на годината, со 
повикување на називот, бројот и датумот на сметката 
(документот кој служи како доказ за извршениот 
прием); 

2) за количествата на алкохол, продадени или на 
друг начин отуѓени или искористени за сопствени по-
треби, кои се искажуваат во посебни колони: 

- бројот, датумот и називот на сметката (фактура 
или некој друг документ со кој се правдаат издадените 
количества); 

- називот и седиштето на купувачот односно корис-
никот; 

- бројот и датумот на примената изјава на купувачот 
односно на корисникот за намената за која набавува 
алкохол; 

- продажната цена без данок; 
- продажната цена со данок; 
3) за залихите на алкохол искажани на крајот на 

годината. 
Посебната книга што купувачите на алкохол ја во-

дат мора да содржи: 
1) податоци за набавката на алкохол: 
- повикување на бројот, датумот и називите на смет-

ките (фактурите на добавувачот и сл.); 
- назив и седиште на добавувачот; 
- број и датум на приемницата; 
- број и датум на писмената изјава врз основа на која 

е определен даночниот третман; 
- количеството на алкохол; 
- цена на алкохолот (без данок и со данок); 
- вредноста на набавеното количество на алкохол; 
2) податоци за потрошокот на алкохол и тоа: 
а) за производство: 
- требување, број и датум, назив на корисникот; 
- количество; 
- назнака на целта за која е употребен алкохолот; 
б) за продажбата: 
- фактура - број и датум; 
- број и датум на писмената изјава на купувачот; 
- назив и седиште на купувачот; 
- количество; 
- цена на алкохолот (без данок и со данок); 
- вредноста на продадените количества. 

Член 15 

Книгите од член 8 на овој правилник се заклучуваат 
со состојба на 31 декември, најдоцна до крајот на фе-
вруари на тековната година. 

Книгите се чуваат најмалку 10 години по истекот на 
деловната година на која се однесуваат, а документаци-
јата врз основа на која се врши книжење - најмалку пет 
години. 

Заклучените книги ги заверува даночниот обврзник 
со свој потпис и печат и со потпис на одговорното лице 
што ја води даночната евиденција. 

V. ПЕРИОДИЧНО И КОНЕЧНО ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ 

1. Утврдување на аконтациите на данокот од страна на 
даночните обврзници 

Член 16 
Даночниот обврзник пресметува и плаќа аконтации 

на данокот на промет на производи за прометот на мало 
на начинот пропишан во членот 28, став 3, точка 1), 2) и 
3) од Законот. 

За прометот на производи на големо, даночниот 
обврзник пресметува и плаќа аконтации на данокот на 
промет на начинот пропишан во членот 28, став 5, 
точка 1) и 2) од Законот. 

Даночниот обврзник - правно лице ја утврдува и 
плаќа аконтацијата на данокот секои 15 дена во месе-
цот, на вредноста на продадените и наплатените произ-
води во тој период, вклучувајќи ја и вредноста на прода-
дените и наплатените производи по основа на комиси-
она и консигнациона продажба (наплатена реализа-
ција), во роковите од член 28 од Законот, по истекот на 
секои 15 дена во месецот односно по истекот на месе-
цот. 

Како наплатена реализација се смета износот на по-
барувања што е содржан во инструментите за обезбеду-
вање на плаќањето (меница, чек, банкарска гаранција), 
како и износот на побарувањата пресметан по пат на 
компензација (билатерална или мултилатерална), асиг-
нација, преземање на долг и друго, во смисла на Зако-
нот за финансиско работење. 
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Како наплатена реализација се смета и: 
1) вредноста на производите земени за сопствена 

потрошувачка и употреба; 
2) вредноста на производите што се дадени без надо-

мест; 
3) вредноста на кусокот и расходот (кало, растур, 

расипување и крш) кој е поголем од расходот дозволен 
со општиот акт, односно со узансите; 

4) вредноста на производите што се испорачани на 
продавницата, според член 28, став 3, точка 1 од Зако-
нот, ако даночниот обврзник го одбрал таквиот начин 
на плаќање на аконтациите на данокот; и 

5) вредноста на производите во ненаплатените фак-
тури по кои е платен данокот во рок од 5 дена по 
истекот на 45 дена по завршувањето на месецот во кој е 
извршен прометот, фактурираните односно испора-
ката на производите. 

Член 17 
Даночниот обврзник од член 29 од Законот, ги утвр-

дува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет на 
услуги во роковите пропишани во членот 28, став 1 од 
Законот. 

Ако даночниот обврзник не располага со податоци 
за остварената и наплатената разлика меѓу набавната и 
продажната цена за секои петнаесет дена во месецот 
може да ги утврди аконтациите на данокот на промет на 
услуги врз основа на податоците за остварената ра-
злика во цена од тримесечната пресметка која се утвр-
дува на следниот начин: 

1) стапката на просечната вкалкулирана разлика во 
цена ќе се примени на вредноста на фактурираната 
реализација. Стапката на просечната вкалкулирана ра-
злика во цена се добива од односот на вкалкулираната 
разлика во цена од прометот на големо и вкупното 
задолжување; 

2) добиената стапка на просечната вкалкулирана ра-
злика во цена ќе се примени на вредноста на фактури-
раната реализација на големо по одбивање на одобре-
ниот рабат кој е искажан во фактурата. Така добиениот 
износ претставува остварена разлика во цена, на која со 
примена на пропишаната или пресметаната стапка на 
данокот на промет на услуги, се утврдува износот на 
данокот на промет на услуги содржан во фактурира-
ната реализација. На вака утврдениот износ на данокот 
на промет се додава и износот на данокот на промет 
содржан во разликата во цена за продадените стоки во 
транзит. 

Ако даночниот обврзник одлучи аконтацијата на да-
нокот на промет на услуги да ја плаќа врз основа на 
фактурираната реализација, износот на данокот на про-
мет на услуги, добиен на начин од точка 1 и 2 на став 2 
од овој член, претставува износ на утврдената аконта-
ција на данокот на промет кој треба да се уплати. 

Ако даночниот обврзник одлучи аконтацијата на да-
нокот на промет на услуги да ја плаќа врз основа на 
наплатената реализација, износот на аконтацијата на 
данокот на промет содржан во наплатената реализација 
го утврдува така што на износот на утврдениот данок на 
промет содржан во фактурираната реализација ќе го 
примени коефициентот на наплатената реализација. 
Коефициентот на наплатената реализација се добива од 
односот на наплатените побарувања и од вкупното за-
должување на купувачите за продадените стоки на го-
лемо. 

Како наплатена реализација се смета и вредноста на 
извршените услуги во ненаплатените фактури по кои е 
платен данокот во рок од 5 дена по истекот на 45 дена 
по завршувањето на месецот во кој е извршена услугата 
односно фактурираните. 

Член 18 
При уплатата на секоја петнаесетдневна аконтација 

на данокот на промет на производи и услуги даночниот 

обврзник го поднесува образецот ДП-ак - Преглед на 
уплата на аконтации на данокот на промет, кој е соста-
вен дел на овој правилник заедно со налозите за уплата. 

Член 19 
Утврдувањето и плаќањето на аконтациите на дано-

кот даночните обврзници-претприемачи го вршат на 
начин и во рокови предвидени во членот 17, 18 и 19 од 
овој правилник. 

2. Даночно известување за плаќање аконтации 
Член 20 

Даночниот обврзник до 10 јануари тековната година 
поднесува даночно известување до органот за јавни 
приходи за начинот на пресметувањето и плаќањето на 
аконтациите на данокот. 

Даночните обврзници кои во текот на годината за-
почнуваат со вршење на дејност, доставуваат даночно 
известување до органот за јавни приходи за избраниот 
начин на пресметување и плаќање на аконтациите на 
данокот и тоа: правните лица во рок од 10 дена од денот 
на основањето, а претприемачите во рок од 15 дена од 
отпочнувањето на вршењето на дејноста. 

Даночниот обврзник кој според наодот од органот за 
јавни приходи не поднел даночно известување или не се 
придржува кон пријавениот начин на утврдување и пла-
ќање на аконтациите на данокот, плаќа аконтации на 
данокот на следниот начин: 

- за прометот на производи на мало, согласно одред-
бите на членот 28, став 3, точка 1 од Законот, во висина 
на вкалкулираниот данок за сите испорачани количини 
и видови на производи на продавницата или деловната 
единица заради продажба на крајните потрошувачи, 

- за прометот на големо на производи, согласно 
одредбите на членот 28, став 5, точка 2 од Законот, на 
вредноста на продадените производи (фактурирана ре-
ализација); и 

- за прометот на услугите, согласно одредбите на 
член 29, став 1 од Законот за сите услуги извршени во 
тој период (фактурирана реализација). 

Писменото известување за избраниот начин на пла-
ќање на аконтациите на данокот се доставува на обра-
зец ДИ - Даночно известување за плаќање на аконтаци-
ите, кој е составен дел на овој правилник. 

3. Составување и поднесување на пресметки на 
данокот 
Член 21 

Пресметката на аконтациите на данокот, даночниот 
обврзник ја составува на начинот кој го одбрал и го 
пријавил до органот за јавни приходи и тоа кумула-
тивно од 1 јануари до истекот на периодот за кој се 
изготвува пресметката. 

Пресметката на аконтацијата на данокот се подне-
сува на образецот ДП- Пресметка на данокот на про-
мет на производи и услуги и акцизи, која е составен дел 
на овој правилник. 

Даночниот обврзник составува пресметка на аконта-
циите на данокот, посебно за прометот на производи на 
големо, посебно за прометот на производи на мало и 
посебно за прометот на услуги, а до органот за јавни 
приходи и до носителот на платниот промет, поднесува 
збирна пресметка на аконтациите на данокот по еден 
примерок. 

За разликата на помалку уплатениот данок по пре-
сметката, даночниот обврзник поднесува налози за 
уплата на помалку пресметаниот и уплатениот данок. 
За разликата на повеќе уплатениот данок по пресмет-
ката даночниот обврзник може да поднесе барање за 
враќање или писмено да го извести органот за јавни 
приходи дека за повеќе уплатениот данок ќе ги намали 
наредните аконтации. 
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4. Конечно пресметување и плаќање на данокот 

Член 22 
Даночниот обврзник конечно го пресметува данокот 

за изминатата година, врз основа на податоците за 
вредноста на продадените и наплатените производи и за 
вредноста на извршените и наплатените услуги, со со-
стојбата на 31 декември во годината за која се врши 
пресметка. Како наплатени продадени производи, од-
носно наплатени надоместоци за извршени услуги, се 
сметаат наплатените продадени производи и наплате-
ните надоместоци за извршени услуги, за кои даноч-
ниот обврзник во текот на годината утврдил и плаќал 
аконтации на данокот. 

Како наплатена реализација, се смета и вредноста 
на извршените услуги во ненаплатените фактури, по 
кои е платен данокот во рок од 5 дена по истекот на 45 
дена по завршувањето на месецот, во кој е извршена 
услугата односно фактурирањето. 

Даночниот обврзник составува конечна пресметка 
на аконтациите на данокот посебно за прометот на про-
изводи на големо, посебно за прометот на производи на 
мало и посебно за данок на промет на услуги, а до 
органот за јавни приходи и до Заводот за платниот 
промет, поднесува збирна пресметка на аконтациите на 
данокот по еден примерок. 

Член 2З 
Даночниот обврзник ја утврдува конечната пре-

сметка на данокот за промет на мало на следниот на-
чин: 

1) го утврдува вкупното задолжување, така што на 
износот на залихите на производите со состојбата на 1 
јануари во годината за која се утврдува конечната го-
дишна пресметка на данокот се додава износот на сите 
набавки на производи од 1 јануари до 31 декември во 
таа година, распоредени по тарифни броеви и даночни 
стапки како и вредноста на вишокот на производите 
утврдени со пописот на производите со состојба на 31 
декември истата година распоредени по тарифни бро-
еви и даночни стапки врз основа на сразмерното уче-
ство во вкупното задолжување; 

2) од вкупното задолжување утврдено на начинот од 
точка 1 на овој став се одбива: 

- вредноста на утврдениот расход (кало, растур, крш 
и расипување) на производите кои не го надминуваат 
калото, растурот, кршот и расипувањето кои се дозво-
лени со општиот акт на даночниот обврзник и кои се 
распоредуваат по тарифни броеви и стапки врз основа 
на сразмерното учество во вкупното задолжување; 

- вредноста на расходите (кало, растур, крш и раси-
пување) на производите кои го надминуваат калото, 
растурот, кршот и расипувањето дозволен со општиот 
акт на даночниот обврзник, а кои се распоредуваат по 
тарифни броеви и даночни стапки врз основа на сраз-
мерното учество во вкупното задолжување; 

- вредноста на кусокот за кој даночниот обврзник 
конечно платил данок; 

- вредноста на залихите на производите утврдени со 
пописот со состојбата на 31 декември на годината, за 
која се врши пресметување, распоредени по тарифни 
броеви и даночни стапки; 

3) го утврдува износот на данокот со примена на 
пресметани стапки на износот на разликата добиени на 
начинот од точка 1 и 2 на овој член. Од така утврдениот 
износ на данокот, се одбива износот на данокот содр-
жан во ненаплатените побарувања за продадените про-
изводи, со состојба на 31 декември на годината, за која 
се врши конечна пресметка. Добиениот износ претста-
вува конечна обврска на данокот на промет во наплате-
ната реализација за прометот на мало. 

Даночниот обврзник, кој во текот на годината ги 
утврдувал аконтациите на данокот на начинот од член 
28, став 3, точка 1 од Законот, на ист начин составува и 
конечна пресметка. 

Заради составување конечна пресметка на данокот 
за извршениот промет на мало, даночниот обврзник 
врши попис на залихите на производите на 31 декември 
во годината, за која се врши конечна пресметка на 
данокот. 

Даночниот обврзник, кој не е во можност пописот 
на залихите на производите да го изврши на 31 декем-
ври, пописот може да го изврши во текот на декември 
тековната година, а најдоцна до 15 јануари наредната 
година. 

Пописот на залихите на производите се врши по 
тарифни броеви и даночни стапки. 

Даночниот обврзник кој врши попис на залихите на 
производите во текот на декември во тековната година 
или во јануари наредната година е должен залихите 
утврдени со пописот да ги сведе со состојба на 31 декем-
ври, и тоа по тарифни броеви и даночни стапки. 

Сведувањето на залихите на производите со состојба 
на 31 декември се врши на следниот начин: 

1) ако пописот на залихите е извршен во текот на . 
декември тековната година, на вредноста на залихите 
се додава задолжувањето од денот на пописот до 31 
декември, а се одбива вредноста на продадените произ-
води за тој период; 

2) ако пописот на залихите е извршен од 1 до 15 
јануари наредната година, на вредноста на залихите се 
додава вредноста на продадените производи во тоа 
време, а се одбива вредноста на задолжувањето за 
истото време. 

Даночниот обврзник, кој поради начинот на работе-
њето не е во можност да ја следи наплатата на секој 
одделен вид продадени производи, на чиј промет се 
применуваат даночните стапки по секој тарифен број, 
распоредувањето го врши за вредностите на продаде-
ните производи, од денот на пописот до 31 декември, по 
тарифни броеви и даночни стапки по пат на коефици-
ент. Коефициентот се добива од односот на вредноста 
на продадените производи според вкупната вредност на' 
залихите утврдени со пописот. Ако пописот е извршен 
до 15 јануари наредната година, вкупната вредност на 
залихите утврдени со пописот, се корегира за вредноста 
на задолжувањето од денот на пописот до 31 декември. 

Добиениот коефициент се применува на вредноста 
на залихите на производите за секој тарифен број, ако 
пописот на залихите е претходно корегиран за изност 
на задолжувањата, од денот на пописот до 31 декември 
доколку пописот на залихите на производите е извршен 
во текот на месец декември. 

Член 24 
Даночниот обврзник ја утврдува конечната пре-

сметка на данокот за извршениот промет на големо на 
производи и за прометот на услуги, врз основа на пода-
тоците од книговодствената и вонкниговодствената 
евиденција и тоа на следниот начин: 

1) ако пресметката се врши по издадените фактури, 
кои не се наплатени, конечна обврска претставува зби-
рот на износите на пресметаниот данок од сите фактури 
издадени во текот на годината; 

2) ако пресметката се врши по наплатените фак-
тури, обврската на данокот по конечната пресметка, се 
утврдува така што од утврдената обврска од точка 1) од 
овој член ќе се намали износот на данокот содржан во 
ненаплатените продадени производи, односно ненапла-
тените услуги, со состојба на 31 декември на годината 
за која се утврдува конечната обврска. 
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VI. НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПОПИСОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ НА КОИ СЕ МЕНУВААТ ДАНО-

ЧНИТЕ СТАПКИ 

Член 25 
Даночниот обврзник - кој врши промет на произ-

води по продажни цени со пресметан данок на кои во 
текот на годината се зголемува, намалува или укинува 
данокот на промет на производи, со денот на влегува-
њето во сила на прописот со кој се зголемува, намалува 
или укинува тој данок ги попишува производите на за-
лихи во продавницата, или во друг продажен објект и на 
натамошниот промет на тие производи ги применува 
новите даночни стапки односно го исклучува укинатиот 
данок и утврдува нови малопродажни цени. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член ја утвр-
дува состојбата на залихите и разликата меѓу пресмета-
ниот данок на промет на производи по дотогашните 
даночни стапки и данокот на промет по новите даночни 
стапки, односно укинатиот данок на промет на произ-
води и така утврдената разлика ја книжи во корист или 
врз товар на соодветната сметка на пресметаниот данок 
на промет на производи, зависно од тоа дали таа ра-
злика е позитивна или негативна. 

Производствените претпријатија залихите на гото-
вите производи во своите магацини не се должни да ги 
водат со пресметан данок. 

Пописот на залихите на производите за кои во текот 
на годината се зголемува, намалува или укинува дано-
кот на промет на производи, го организира даночниот 
обврзник на начинот и по постапката по кое се попишу-
ваат производите при менувањето на продажните цени 
на производите во кои е пресметан данокот на промет 
на производи (со комисиско мерење, броење и др.). 

За извршениот попис се составува записник што го 
потпишуваат членовите на комисијата и одговорното 
лице. 

Записникот за извршениот попис, покрај подато-
ците за називот (името) на даночниот обврзник и за 
местото и времето на вршењето на пописот, ги содржи 
следните податоци: 

1) називот на производот; 
2) единица на мера; 
3) попишаните количества на производи; 
4) досегашната продажна цена по единица на произ-

вод со данок; 
5) вкупниот износ на вредностите на попишаните 

производи по досегашната продажна цена со данок; 
6) новата продажна цена по единица на производ со 

данок; 
7) вкупниот износ на вредностите на. попишаните 

производи по новата продажна цена со данок; и 
8) вкупниот износ на разликата меѓу новата и досе-

гашната продажна цена со данок за сите попишани про-
изводи. 

VII. ОДАНОЧУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Оданочување на увезени производи за сопствена 
крајна потрошувачка 

Член 26 
На производите што ги увезува крајниот потрошу-

вач данокот го пресметува царинарницата по стапките 
што важат на денот на настанувањето на обврската за 
плаќање царина. Пропишаните стапки на данокот ца-
ринарницата ги применува на даночната основица од 
член 12, став 1 од Законот, односно од член 13 од 
Законот за акцизите и ги наплатува од увозникот исто-
времено со царината и другите увозни давачки. 

За патничките автомобили и моторните возила што 
подлежат на обврска за регистрација, што ги увезуваат 

правни и физички лица или што се увезуваат за нивна 
сметка, царинарницата не пресметува и не наплатува 
данок за што става клаузула на увозната царинска де-
кларација: „Данокот се плаќа, во рок од 5 дена од дату-
мот на оваа декларација“. Царинарницата доставува 
примерок од увозната царинска декларација до органот 
за јавни приходи за подрачјето на општината според 
седиштето на правното лице односно живеалиштето на 
физичкото лице во рок од три дена од денот на царине-
њето. 
2. Оданочување на увезените производи за натамошна 

продажба 

Член 27 
При увозот на производи за натамошна продажба се 

плаќа данок, освен при увозот на производи на кои не 
се плаќа данок според член 14 од Законот. Данокот го 
пресметува и наплатува царинарницата во моментот на 
плаќањето на царината и другите увозни давачки. 

При увоз на моторни возила и пловни објекти што 
подлежат на обврска за годишна регистрација, а се на-
менети за натамошна продажба, царинарницата не пре-
сметува и не наплатува данок на промет на производи 
од увозникот. На остварениот надомест за извршениот 
увоз, увозникот пресметува и плаќа данок на промет на 
услуги според тарифниот број 1 од Тарифата за данок 
на промет на услуги. 

3. Оданочување на увезена опрема 
Член 28 

Ако увозникот увезува опрема и резервни делови за 
опрема, во свое име и за своја сметка, поднесува изјава 
на царинарницата, при што царинарницата го пресме-
тува и наплатува данокот од увозникот на начин и во 
роковите во кои се плаќа царината и другите увозни 
давачки. 

Кога увозникот увезува опрема и резервни делови за 
опрема, во свое име, а за туѓа сметка, прибавува изјава 
од корисникот на увозот и ја доставува на царинарни-
цата. Царинарницата го пресметува и наплатува дано-
кот од увозникот на начин и во рокови во кои се плаќа 
царината и другите увозни давачки. Меѓутоа, при про-
дажбата на увезената опрема и увезените резервни де-
лови за опрема, увозникот пресметува и плаќа данок на 
промет на производи по стапка според тарифниот број 
2 од Тарифата на данокот на промет на производи на 
продажната вредност. Вкупно пресметаниот данок се 
намалува за износот на пресметаниот и платен данок 
при увозот, а на остварената разлика во цена обврзни-
кот нема обврска за плаќање на данок на промет на 
услуги. 

4. Оданочување на увезени производи заради 
репродукција или преработка 

Член 29 
Увозот на производи заради репродукција или пре-

работка не се смета како промет на производи за крајна 
потрошувачка, согласно член 5, став 1, точка 4 од Зако-
нот и не подлежи на плаќање на данок на промет на 
производи. 

Ако увозникот увезува производи за репродукција 
или преработка во свое име и за своја сметка поднесува 
изјава за репродукција на царинарницата пред Цари-
нење на производите. 

Ако увозникот увезува производи за репродукција 
или преработка, во свое име, а за туѓа сметка, прибаве-
ната изјава за репродукција од корисникот на увозот ја 
поднесува до царинарницата пред царинењето на произ-
водите. На разликата во цена остварена од увезените 
производи, увозникот плаќа данок на промет, според 
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тарифниот број 1 од Тарифата на данокот на промет на 
услуги. 

5. Оданочување на привремен увоз 

Член 30 
Како увоз на производи што служат за крајна потро-

шувачка се смета и привремениот увоз на производи и 
данокот на промет на производи го пресметува и напла-
тува царинарницата на даночна основица што претста-
вува царинската основица и другите увозни давачки. 

Кај привремениот увоз на моторни возила (увоз по 
пат на лизинг и др.), данокот се плаќа на даночна осно-
вица што ја сочинува царинската основица со вкупно 
пресметаната царина и другите увозни давачки. Цари-
нарницата во увозната царинска декларација става за-
белешка за вкупниот износ на пресметана царина и 
другите увозни давачки. 

6. Оданочување на увезени деривати на нафта 
Член 31 

При пресметување на килограми во литри на опре-
делени нафтени деривати се зема просечната тежина, и 
тоа: за моторен бензин од 86 и 98 и, преку 98 октани 
0,741, за дизел гориво Д-1 - 0,822, за дизел - гориво Д-2 
- 0,839, за масло за горење екстра лесно (ЕЛ) - 0,838, а 
за масло за горење лесно специјално (ЛС) - 0,842. 

VIII. ОДАНОЧУВАЊЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 
ПРОИЗВОДИ 

1. Оданочување при продажбата од консигнациони 
складишта 

Член 32 
На прометот на производи од консигнационо скла-

диште, држателот на консигнационото складиште го 
пресметува данокот со примена на пропишаната да-
ночна стапка на продажната цена на производот иска-
жана во денари, во која, покрај царината и другите 
увозни давачки што се плаќаат при увозот, се содржани 
и зависните трошоци и консигнационата маржа. 

Консигнационо^ складиште за промет на големо 
односно на мало плаќа аконтација на данокот на про-
мет според одредбите на член 28 од Законот. 

2. Оданочување на комисиона продажба на производи 
Член 33 

При комисиона продажба на производи за крајна 
потрошувачка се плаќа данок, без оглед на тоа дали се 
во прашање нови или употребувани производи и без 
оглед на тоа дали во поранешниот промет е платен 
данокот. 

Даночен обврзник за прометот на производи од став 
1 на овој член е комисионерот кој ги продава произво-
дите на крајните потрошувачи. 

Даночната основица за пресметка на данокот ја со-
чинува продажната цена, утврдена од страна на комиси-
онерот. 

На комисионата провизија комисионерот плаќа да-
нок на промет на услуги според тарифниот број 2 од 
Тарифата на данокот на промет на услуги. 

При комисиона продажба на производи данок на 
промет се плаќа според местото на седиштето на коми-
сионерот. 

Продажба од комисиона продавница се смета како 
промет на мало. 

Член 34 
Во случаите кога производителот склучил договор 

со друго правно лице или со претприемач да врши про-
дажба на негови производи во негово име и за негова 
сметка, при што малопродажната цена ја утврдува про-

изводителот и дневниот промет се уплатува на сметката 
на производителот, обврзник за плаќање на данокот на 
промет на производи е производителот. 

Правното лице, односно претприемачот, од став 1 
на овој член, кое продава производи во име и за сметка 
на производителот, на остварениот надомест по однос 
на извршениот промет плаќа данок на промет на услуги 
според тарифниот број 1 од Тарифата на данокот на 
промет на услуги. 

3. Оданочување на продажбата па производи со јавно 
наддавање 

Член 35 
На производите што се продаваат на крајните по-

трошувачи со јавно наддавање (лицитација и сл.), про-
давачот, пресметува данок на промет на производи со 
примена на пропишаната даночна стапка на продаж-
ната цена постигната со јавното наддавање. Ако со 
јавното наддавање е одредено производите да се прода-
ваат по цени во кои е вклучен данокот на промет, да-
ночниот обврзник го пресметува данокот со примена на 
пресметаната даночна стапка. 

Ако производите продадени со јавно наддавање ги 
купи правно лице или претприемач како опрема и ре-
зервни делови за опрема, се плаќа данок според тар. 
број 2 од Тарифата на данокот на промет на производи, 
доколку се исполнети условите од член 6 од Законот. 

4. Оданочување на услугите 
Член 36 

Како надомест од посредување, на кој се плаќа да-
нок на промет на услуги, се смета надоместокот што го 
остварува посредникот, кој со договор се обврзал да 
најде и да доведе во врска лице кое ќе преговара со 
налогодавецот на посредникот за склучување на опре-
делен договор. 

Како надомест од застапување на кој се плаќа данок 
на промет на услуги на застапување се смета надоместо-
кот што го остварува застапникот кој со договор се 
обврзал постојано да се грижи, трети лица да склучу-
ваат договори со неговиот налогодавец и во таа смисла 
посредува помеѓу нив и налогодавецот, како и, според 
добиеното овластување, да склучува договори со трети 
лица од име и за сметка на налогодавецот. 

Како надомест од агенциски услуги на кој се плаќа 
данок на промет на агенциски услуги, се смета надоме-
стокот остварен од посредување во прометот на произ-
води и услуги. 

Како надомест од комисиони услуги на кој се плаќа 
данок на промет на комисиони услуги, се смета надоме-
стокот што го остварува комисионерот за услугите што 
ги врши во свое име и за сметка на комитентот - соп-
ственикот на производите. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за примена на Зако-
нот за данокот на промет на производи и услуги 
(„Службен весник на РМ“ број 48/92). 

Член 38 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 март 1996 година. 

Број 09-1191/1 
20 февруари 1996година 

Скопје Министер за финансии, 
д-р Јане Миљовски, с.р. 
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247. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седни-
цата одржана на 21 февруари 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за изменување и допол-
нување на Одлуката за утврдување на надоместок за 
употреба на градежно земјиште на подрачјето на град 
Куманово, донесена од Собранието на Општина Кума-
ново на 14 март 1995 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Душан Димитријевиќ од Куманово поведе 
постапка за оценување уставноста на одлуката озна-
чена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со чле-
нот 52 став 1 од Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со Одлуката се 
предвидува таа да влезе во сила од денот на донесува-
њето (14 март 1995 година), а да се применува од 1 март 
1995 година и да се објави во „Службен гласник на 
општина Куманово“. 

5. Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и 
другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 

Со оглед на тоа што со Одлуката се предвидува 
нејзино влегување во сила со денот на донесувањето (а 
не по објавувањето) и нејзино применување пред влегу-
вање во сила, Судот утврди дека таа не е согласна со 
Уставот на Република Македонија, поради што одлучи 
како во точката 1 од оваа Одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја однесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски' и судиите Бахри 
Исл,ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Се-
лими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр,363/95 
21 февруари 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

248. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 21 февру-
ари 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 6 од Одлуката за опреде-
лување на цените на комуналните услуги бр. 02-27 од 22 
февруари 1995 година, на Претпријатието за комунални 
дејности „Водовод“ Џ.О. Богданци. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по соп-
ствена иницијатива, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на точката 6 од Одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за нејзината согласност со член 33 
од Уставот на Република Македонија и членовите 7 и 12 
од Законот за гробиштата („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 18/73). 
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4. Во одговорот на наводите содржани во решени-
ето, доносителот на актот Претпријатието за кому-
нални дејности „Водовод Ц.О. Богданци, наведува 
дека Општината Гевгелија немала донесено пропис за 
употреба на гробиштата па од тие причини претприја-
тието утврдило обврска за граѓаните да плаќаат придо-
нес за одржување на гробиштата во Богданци. Пона-
таму, во одговорот се наведува дека, средствата од при-
донесот утврден во точката 6 од Одлуката, покрај за 
одржување на гробиштата, се наменети и за посебни 
услуги што ги дава Претпријатието при закоп и тоа за: 
пренос на умрениот од местото на смртта до Богданци; 
превоз на умрениот од домот до гробиштата; ископ на 
гроб и затрупување на гробот и изградба на капела и 
бесплатно чување во капелата. Според тоа, придонесот 
за одржување на гробиштата не претставувал јавна да-
вачка, туку надомест за извршени услуги. 

5. Судот на седницата утврди дека со точката 6 од 
оспорената одлука е определен придонес за одржување 
на градски гробишта и обавување на посебни услуги, 
без наплата на погребни трошоци, по едно домаќинство 
месечен износ 51,03 денари. 

6. Со членот 33 од Уставот е предвидено дека секој е 
должен да плаќа данок и други јавни давачки и да уче-
ствува во намирувањето на јавните расходи на начин 
утврден со закон. 

Со член 7 од Законот за гробиштата („Службен 
весник на СРМ“ бр. 18/73) е предвидено дека гробиш-
тата се изградуваат, уредуваат и одржуваат во соглас-
ност со урбанистичките и санитарните прописи и на 
начин предвиден со пропис на општината, а според член 
12 од Законот, употребата на гробиштата се регулира 
со пропис на општината. Со гробиштата се управува 
врз основа на правилата што ги донесува општината 
односно органот или организацијата што таа ќе ги за-
должи. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
општината или од неа овластена организација е овла-
стена да ги уредува прашањата на употреба на гробиш-
тата. Според тоа, ниту општината, ниту овластената 
организација не се овластени да воведуваат обврска за 
граѓаните на име цена за комунална услуга за одржу-
вање на гробишта. 

Доколку, пак, Претпријатието дава и посебни 
услуги при закоп, според мислењето на Судот е должно 
да ги определи и цените за тие услуги. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука преку 
цената за комунална услуга за одржување на гробиш-
тата е утврдена обврска за сите граѓани да плаќаат за 
овој вид услуга, Судот оцени дека точката 6 од Одлу-
ката не е во согласност со член 33 од Уставот и наведе-
ните законски одредби. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исл,ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
.мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 291/95 
21 февруари 1996 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ 
И ЗАВОДИТЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

3. 
Врз основа на член 6 од Спогодбата на обезбедување 

на материјална основа на создавање на услови за врабо-
тување на инвалидни лица, Советот на Републичкиот 
завод за вработување, на седницата одржана на 
29.02.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ, НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАДОМЕ-
СТОКОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ИНВАЛИДНИ 

ЛИДА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот, начинот и по-

стапката за одобрување на надоместокот за вработу-
вање на невработените инвалидни лица. 

Член 2 
Републичкиот завод за вработување се обврзува за 

секое вработено инвалидно лице согласно Спогодбата 
за обезбедување на материјална основа за создавање на 
услови за вработување на инвалидни лица, кое пред 
вработувањето е пријавено како невработено лице да 
одобри неповратни средства во висина од 15.000,00 де-
нари. 

Член 3 
Републичкиот завод за вработување средствата за 

вработување на инвалидни лица ќе ги одобрува врз ос-
нова на поднесеното барање од организацијата, работо-
давецот односно лицето кое самостојно врши дејност со 
личен труд односно со личен труд и со средства сопстве-
ност на граѓаните кое содржи: 

- број на инвалидни лица кои треба да бидат врабо-
тени; 

- опис на работите и работните задачи на кои ќе 
бидат вработени; 

- извод, оценка и мислење од комисијата за оценка 
на работната способност во случај кога инвалидното 
лице се вработува на работи и работни задачи за кои не 
е оспособено по пат на стручно односно работно оспо-
собување; 

- износот на неповратните средства за вработување 
на невработените инвалидни лица. 

Член 4 
За одобрените средства од член 2 на оваа одлука, 

Републичкиот завод за вработување склучува договор 
со организацијата, работодавецот која вработува инва-
лидни лица односно со инвалидното лице кое само-
стојно врши дејност со личен труд односно со личен 
труд и средства во сопственост на граѓаните. 

Член 5 
Пренесувањето на одобрените средства се врши по 

доставување на решение-одлука за засновање работен 
однос на инвалидни лица на неопределено време, од-
носно по доставувањето на актот за вршење на само-
стојна дејност од надлежниот орган. 

Член 6 
Доколку на инвалидното лице му престане работ-

ниот однос без оглед на причините во времето од 2 
години сметано од денот на стапувањето на работа со 
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договорот што се склучува во смисла на член 4 од оваа 
одлука, организацијата односно работодавецот е дол-
жен и се обврзува да прими во работен однос на неопре-
делено време друго инвалидно лице без надоместок за 
вработување или да ги врати примените средства со 
камата по стапка што се плаќа на орочени средства во 
банката на 2 години. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 1 јануари 1996 година. 

Член 8 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Претседател на Советот, 
Киро Соневски, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД - ТЕТОВО 

Пред судот е во тек постапка за докажување смртта 
на лицето Амет Решити бивш од с. Гургурница, Тетово. 

Се повикува лицето Амет Решити бивш од с. Гур-
гурница или било кое друго лице што нешто знае за 
Амет Решити, да се јават во просториите на Општин-
скиот суд во Тетово, најкасно 15 дена по објавувањето 
на огласот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, р.бр.648/95 (76) 

Пред овој суд се води спор за исполнение на договор 
по тужбата на Асани Ашим Неџби од с. Палчиште, 
против Николовски Александар, Николовски Крсто од 
Тетово и Симовска вд. Трпевска Даница од Скопје а со 
непозната адреса во СР Југославија. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави и достави адреса или постави 
свој застапник. По истекот на овој рок ќе д биде поста-
вен привремен старател кој ќе го води процесот во 
нејзино име. 

Од Општинскиот суд во Тетово. Р.бр.1620/95 (78) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Мукадес 
Ејупи од с. Д. Палчиште против тужениот Ехат Ејупи 
од с. Д. Палчиште, а сега со непозната адреса во стран-
ство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува 
во постапката до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по истекот на 30 дена по објавува-
њето на огласот судот преку ЦСР - Тетово ќе му по-
стави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово. Р.бр.5/96 (79) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 601/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66062-0-04, го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија, угостителство и туризам „МЕВЉАН-96" д.о. 
експорт-импорт, с. Опае, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1/96 од 
12.01.1996 год. а основач е Аљиудин Ајфузи. 

Дејности: 011420, 011522, 011523, 011527, 011722, 011743, 011749, 
011791, 011799, 011820, 011941, 012120, 012611, 012622, 012810, 012830, 
013030, 013042, 013050, 013121, 013200, 012322, 012130, 020140, 050100, 

012901, 013041, 050201, 050209, 050302, 060501, 060502, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070129, 070131, 070132, 070223, 070225, 070240, 070250, 070230, 070240, 
070250, 080112, 080121, 080190, 080202, 080201, 090121, 110301, 110309, 
110109, 110909, 110404, 070310, 070320, малограничен промет со Алба-
нија, Грција, Бугарија, меѓународен транспорт на стоки, реекспорт на 
стоки, застапување на странски фирми, слободни царински продавни-
ци, привремен увоз-извоз на стоки, продажба на стоки од консигна-
циони складишта, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и 
надворешен промет е Аљиудин Ајфузи, директор без ограничување 
во овластувањата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 601/96. (1650) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 960/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66070-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост и запишување право на 
вршење работи во надворешниот трговски промет на Претпријатието 
за производство и трговија „КОЛОСЕУМ-М" Д.О.О, експорт-импорт 
Скопје, ул. „Никола Петров“ бр. 5/18. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 16.01.19% год., 
а основач е Владо Спасовски од Скопје. 

Дејности: 011810, 011820, 011910, 011920, 011930, 011990, 013030, 
013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110109, 110309, 110909, 070310, 
070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
шпедиција и консигнација, реекспорт, туристички услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патици , малограничен промет со Албанија, 

Грција, Бугарија и Југославија. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограни-

чено овластување, а за обврските према трети лица претпријатието 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Владо Спасовски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 960/96. (1651) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 887/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-43852-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуга 
„СГАНДАРД-БИРО" увоз-извоз д.о.о. ул. „Коце Металец“ к. 8/21, 
Скопје. 

Се брише Антонио Поп-Иванов, се запишува Горан Поп Иванов. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 887/96. (1652) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 235/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-11384-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за промет на големо 
и мало „ГО - ЈА КОМПАНИ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Гемиџиска" б.б. 
Скопје. 

Се брише Гоце Стојановски, се запишува Јане Стојановски. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 235/96. (543) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12678/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-24933-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање на претпријатие за трговија и услуги „СВЕМИЛ" 
експорт-импорт Д.О.О. Скопје ул. „Фјодор Достовски“ бр. 3/1. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 28.09.1992 г. 
Основач: Велиновска Светлинка, од Скопје, ул. „Фјодор Дотоев-

ски“ 3/1. 
Дејност: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110903, 
110909,080201,080202,120190, 070310, 070320, Претпријатието во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претприја-
тието одговара со сите свои средства. 

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет ќе го застапува 
основачот или лице овластено од него. 

Работоводен орган - ќе биде основачот Велиновска Светлана, од 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 126784160/95. 
(570) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13903/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65846-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар оставање на претпријатие Производно новииско-издавачко 
претпријатие „ГЛОБУС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ увоз-извоз Д.О.О. 
Скопје ул. Милан Марковиќ бр. 40 Скопје. 

Основање на производно трговско новинско-издавачко претприја-
тие „ГЛОБУС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ увоз-извоз Д,О.О. Скопје, со 
седиште на ул. Милан Марковиќ бр. 40 Скопје. 
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Дејноста на претпријатието е: 011314, 011941, 012321, 012421, 
012429, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013072, 013074, 013099, 
013400, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124. 
070125, 070126, 070127, 070128/070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070240, 070250, 070230, 070260, 080190, 
090171,090172,090179,120311,120312,070310, 070320 - реекспорт, кон-
сигнација, комисиона продажба. Претпријатието за обврските одго-
вара со сите свои средства - потполна одговорност. Претпријатието 
истапува за свое има и за своја сметка - неограничени овластувања. 
Овластено лице на претпријатието е Стефков Емил. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13903/95. (571) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4459/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-14535-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар промена на назив и седиште Претпријатие за книговодствени 
услуги и промет на големо и мало „МАРИНА-С" ц.о. Скопје увоз-извоз 
Бул. „Кочо Рацин“ бр. 18/1. 

Досегашното претпријатие „БАРИОНИ" ДОО со седиште на ул. 
Вангел Тодоровски бр. 7/7 Скопје, се менува и во иднина ќе гласи 
како: Претпријатие за книговодствени услуги и промет на големо и 
мало „МАРИНА-С" ц.о. Скопје увоз-извоз Бул. „Кочо Рацин“ бр. 18/1 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4459/95. (573) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13788/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65798-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање на претпријатие во приватна сопственост Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги ЈУТА-ПРОМ" Експорт-им-
порт ц.о. Скопје. 

Оснивачи: Таир Саит и Јусуф Саити со акт бр. 01/95 од 12.12.1995 
год. 

Дејности: 011320, 012310, 012321, 060501, 060602 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109. Во надворешно тргов-
ското работење претпријатието ќе ги врши следните дејности: 070310, 
070320. 

Овластувања и одговорности во правниот промет: Претпријатието 
во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување: Таир Саит директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13788/95. (574) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13583/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-1214-0-0-0, запиша во судскиот реги-
стар промена на лице за застапување на Друштвото со ограничена 
одговорност за конфекција и трговија „БИБРОК" п.о. Куманово ул. 
„11-ти Октомври“ бб Куманово. 

Се брише досегашниот застапник Спасе Поповски, директор без 
ограничување, а се запишува нов застапник Виолета Костовска в.д. 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13583/95. (567) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 260/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65894-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар оснивање на претпријатие во приватна сопственост како Д.О.О, 
и запишување надворешно-трговски промет Производно-тртовско и 
услужно претпријатие „РИГИПС" Д,О.О. Експорт-импорт, с. Жеров-
јане, Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за оставање од 09.01.1996 г. 
Оснивач: Ибиши Бајрам, с. Жеровјане, Тетово. 
Дејноста: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 

070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309,110903,080121, 0801290, 080201, 080202, 050301,050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 050100, 
050201, 050209,110402,110404, 070310, 070320. 

- Во правниот промет со трети лица Претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. 

- За обврските сторени во правниот промет со трети лица Претпри-
јатието одговара со сите свои средтва. 

- Овластено лице за застапување на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешно-трговскиот, промет е Ибиши Назиф, директор на 
Претпријатието без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 260/95. (568) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14256/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65807-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање на претпријатие за трговија и транспорт „ЛУК-
МАН-ТРАНС" експор-импорт ц.о. Куманово ул. Крсте Мисирков 22 а 
Куманово. 

Основач: Имери Руфат од Куманово ул. Крсте Мисирков 22-а Ку-
маново. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060602 07011, 070111, 070112, 
070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226. 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 

0703, 070310, 070320, 080320, 110301, 110309, 110909, 110109, Неограни-
чени овластувања. 

Целосна одговорност. Директор: Имери Руфат од Куманово, без 
ограничување во овластувањето Окружен стопански суд Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14256/95. (569) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14149/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-64803-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар промена основач - пристапување Претпријатие за транспорт, 
промет и услуги „ТРОМЕГА ТРАНС“ ДОО експорт-импорт Куманово 
с. Тромеѓа. 

Во претпријатието пристапува нов основач Трговско претпријатие 
на големо и мало увоз-извоз „Гоцков Трејд“ Џ.О. с. Јосифово - Валан-
дово на ден 18.12.1995 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14149/95. (563) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Решение бр. 25-481 на име Мики Обочки, Скопје. 
(636) 

Решение бр. 25-2352 за превоз на патници со такси 
автомобил, издадено на име Василевски Тони, Скопје. 

(637) 
Решение Уп. бр. 25-229 за престанок на дејност (за 

миење на коли), на име Јаневски Блашко, Скопје. (638) 
Решение бр. 25-228 за престанок на дејност (угости-

телски дуќан), на име Јаневски Блашко, Скопје. (639) 
Решение Уп. бр. 12-222 на име Александар Кочов-

ски, Скопје. (640) 
Решение бр. 25-2511 на име Тони Давчевски и Дарко 

Панчевски, Скопје. (641) 
Решение бр. 25-1813, рег.бр. 5673, на име Веселинка 

Деловска, Скопје. (642) 
Решение бр. 12-638/96 на име Шерефедин Сали, 

Скопје. (643) 
Решение Уп. бр. 11-963 од 31 ЛП. 1992 година, на име 

Ѓорѓи Несторов, Скопје. (644) 
Решение Уп. бр. 25-1239 на име Екрем Ајваз, 

Скопје. (645) 
Свидетелство за завршено I година средно -учи-

лиште, издадено од УЦЕБ „Арсени Јовков“ - Скопје на 
име Радмила Маркоска, Скопје. 

Чековна картичка и чекови од бр. 208661 до 208680, 
издадени од „ИК - банка“ - Скопје на име Никола 
Ангеловски, Скопје. (668) 

Чековна картичка бр. 113857-09 и чекови бр. 
2658170,2658172,2658173 и 2658174, издадени од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Стојанче Маџовски, 
Крива Паланка. (669) 

Чековна картичка бр. 57575-58 и чекови од бр. 
2747432 до 2747442, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Љубица Иванова, Скопје. (671) 

Чековна картичка бр. 4058394 и чековите бр. 
2500397, 2500389, 2500391, 2500392 и 2500393, издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Зорица 
Павиќ, Скопје. (672) 

Чековна карта бр. 104491-48 и чекови од бр. 3005020 
до 3005029 и од бр. 2948489 до 2948492 и бр. 2948495, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Надежда Милојевиќ, Скопје се сторнира. (674) 

Чековна картичка бр. 0043999/45 и чекови бр. 
2717721, 2717719 и 2717720, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Мемети Ќевсер, Скопје. (675) 

Чекови од бр. 9606464 до 9606480 и 96064641 од те-
ковна сметка бр. 29273-94, издадени од Стопанска 
банка а.д. Скопје на име Ленка Димовска, Скопје. (676) 

Чекови од бр. 0002749389 до 002749393, издадени од 
тековна сметка бр. 0014172/17 од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Шаќир Ѓулден, Скопје. (677) 

Пасош бр. 160326/4, издаден од УВР - Скопје на име 
Идавер Ил,ази, с. Г. Нерези, Скопје. (677-а) 

Чекови од бр. 3004109 до 3004113 од тековна сметка 
бр. 10648764 на име Дана Митевска, Скопје. (678) 
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Чековна картичка бр. 0002038/60 и чекови од бр. 
0002494833 до 0002494837 на име Ансарова Полихера, 
Скопје. (679) 

Чекови од бр. 9218001 до 9218015 и од бр. 8495923 до 
8495926 од тековна сметка бр. 15880-66 на име Никола 
Стојковски, Скопје. (680) 

Чековна картичка бр. 5386-66 и чекови бр. 9890949 и 
9890950 на име Марина Настева, Скопје. (681) 

Решение бр. 12-6005/92 на име Нусрет Османи, 
Скопје. (646) 

Работна книшка на име Нусрет Даути, Скопје. (647) 
Работна книшка на име Захадин Мемети, Скопје. 
Работна книшка на име Лазо Костоски, Скопје. (649) 
Работна книшка на име Христо Настоски, Скопје. 

(650) 
Работна книшка на име Хасип Реџеповиќ, Скопје. 

(651) 
Работна книшка на име Томислав Анчевски, 

Скопје. (652) 
Работна книшка на име Лилјана Ѓорѓиевска, Скопје. 
Работна книшка на име Јане Мучов, Скопје. (654) 
Здравствена легитимација на име Владо Таневски, 

Скопје. (655) 
Работна книшка на име Ранко Јаниќиќ, Скопје. (656) 
Работна книшка на име Перо Спировски, Скопје. 

(657) 
Работна книшка на име Миле Трпковски, Скопје. 

(658) 
Работна книшка на име Снежана Петрушевска, 

Скопје. (659) 
Работна книшка на име Мустафа Насер, Скопје. 

(660) 
Свидетелство за завршено I година средно образова-

ние на име Срѓан Петковиќ, Куманово. (661) 
Работна книшка на име Станислав Придаенкоски, 

Скопје. (662) 
Работна книшка на име Бети Младеновска, Скопје. 
Работна книшка на име Тодорчо Спировски, 

Скопје. (664) 
Индекс бр. 3137 на име Зиријета Хајро, Скопје. (665) 
Работна книшка на име Зоран Спасовски, Скопје. 

(666) 
Работна книшка на име Сузана Ѓорѓиевска, Скопје. 

(667) 
Тековна сметка бр. 0050035-47 и чекови од бр. 

0002903951 до 0002903956 и бр. 0002903949 на име Јова-
носка Снежана, Скопје. (702) 

Чековна картичка бр. 98336-31 и чекови бр. 2710654, 
2710655 и 2710656 на име Татјана Гочкова, Скопје. (703) 

Чекови од бр. 9459941 до 9459949 од тековна сметка 
бр. 13083-41 на име Јорданче Јорданов, Скопје. (704) 

Чековна картичка бр. 84433-87 и чековите бр. 
1829418 и 1829419 на име Анка Митковска, Скопје. (705) 

Чекови од бр. 0001899860 до 0001899864, издадени на 
тековна сметка бр. 084673/30 на име Трајан Филипов-
ски, Скопје. (706) 

Работна книшка на име Расим Фејзула, с. Грчец, 
Скопје. ' (707) 

Работна книшка на име Мирко Ѓурчилов, Скопје. 
(708) 

Работна книшка на име Димитар Димитровски, 
Скопје. (709) 

Работна книшка на име Мирко Тодоровиќ, Скопје. 
(710) 

Работна книшка на име Абдула Салиу, Скопје. (711) 
Работна книшка на име Неџметин Исмаил, Скопје. 

(712) 
Работна книшка на име Снежана Христоска, 

Скопје. (713) 
Работна книшка на име Андријана Арнаутовска, 

Скопје. (714) 

Работна книшка на име Фејзула Дурмишов, Скопје. 
Свидетелство за завршено VIII одделение на име 

Арсо Всилев, Скопје. (716) 
Решение Уп. бр. 25-3653/93 на име Јусуф Салије, 

Скопје. (824) 
Чекови од бр. 611858 до 611871 од тековна сметка 

бр. 3529-69 на име Лазар Попов, Гевгелија. (825) 
Тековна сметка бр. 0107015-75 и чековите бр. 

0000750338, 0000750340, 0000750341, 0000750342 
0000750343, 0000750344 и бр. 0002895149 на име Ампов 
Милорад, Скопје. (826) 

Чековна картичка бр. 22207-33 и чекови од бр. 
2757992 до 2757999, 2650213 и 2188862 на име Персида 
Самарџи, Скопје. (827) 

Чековите бр. 2085590, 2085591 и 1822621 од тековна 
сметка бр. 104566-24 на име Ленче Кукова, Скопје. (828) 

Чековна картичка бр. 7911-92 и чекови од бр. 
2535393 до 2537399, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Бранко Стојановски, Скопје. (829) 

Чековна картичка бр. 10866160 и чекови бр. 2757509 
и 2757513, на име Катерина Гоговска. Скопје. (830) 

Чековна картичка бр. 0099280/94 и чекови од бр. 
0001933472 до 0001933484 на име Николина Павлоска. 
Скопје,, (831) 

Чекови бр. 2794380, 2794381 и 2794832 од тековна 
сметка бр. 118291-87 на име Горан Смилески. СКОПЈЕ 

(832) 
Чекови бр. 1261254 и 1341674 од тековна сметка бр. 

9950512 на име Ристо Наумовски, Скопје (833) 
Работна книшка на име Дафинка Ваљаковска. 

Скопје. (834) 
Работна книшка на име Љупчо Митревски, Скопје. 

Индекс бр. 4165 на име Сузана Атанасова, Скопје. 
(836) 

Работна книшка на име Сали Рамизов „ Скопје - (837 ) 
Работна книшка на име Маја Заовска. Скопје. (838) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на име 

Рамадани М.Насер, с. Глумово, Скопје. (839) 
Работна книшка на име Џемаил Далип, Скопје. 
Работна книшка на име Решат Сулејмани. Скопје. 

Чековна картичка бр. 39951-56 и чекови од бр. 
3061805 до 3061824 на име Димо Ќулавковски. Скопје. 

(870) 
Чековна картичка бр. 82001-31 и чекови од бр. 

2815614 до 2815614 до 2815618 на име Трајко Јакимов-
ски, Скопје. (871) 

Чековна картичка бр. 0066522/95 и чекови бр. 
0001478515 и 0001478516 на име Ристеска Горица, 
Скопје. (872) 

Чековите бр. 1925438, 1925439 и 1925440 од тековна 
сметка бр. 431156 на име Мара Стефанова, Скопје. (873) 

Решение Уп. бр. 25-2097/95 на име Не делковски Пе-
тар и Неделковски Васил, Скопје. (874) 

Решение бр, 14-1284/92 на име Христо Наумовски, 
Скопје. (875) 

Решение Уп. бр. 25-4732/94 на име Решат Селмани, 
Скопје. (876) 

Решение Уп. бр. 25-973/95 на име Киро Богоевски, 
Скопје. (877) 

Работна книшка на име Фатмира Мурселовиќ„ 
Скопје. (878) 

Работна книшка на име Горанчо Саздановски, 
Скопје. (879) 

Лична карта бр. 84640 на име Илија Андреев, Титов 
Велес. (880) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на име 
Александар Стојчевски, Скопје. (881) 

Работна книшка на име Селмани Мефаил, Скопје. 
Работна книшка на име Цветко Костовски, Скопје. 

(883) 



Работна книшка на име Ацо Пешовски, Скопје. 
(884) 

Работна книшка на име Благоја Ристовски, Скопје. 
(885) 

Работна книшка на име Иљмија Усеиновски, 
Скопје. (886) 

Работна книшка на име Весна Николовска, Скопје. 
(887) 

Изгубено одобрение Уп. бр. 14-6976/88 на име Коста 
Костовски, Скопје. (908) 

Сообраќајна дозвола за возило „Опел кадет 1300" 
СК-997 - ЦД. (909) 

Работна книшка на име Мирче Пауновски, Скопје. 
(910) 

Работна книшка на име Марија Андрејева, Скопје. 
(911) 

Работна книшка на име Тихомир Ефтимов, Скопје. 
Свидетелства за завршено I, И, III и IV година и 

диплома за завршено средно образование на име Тихо-
мир Ефтимов, Скопје. (913) 

Работна книшка на име Софија Бораниева, Скопје. 
(914) 

Работна книшка на име Фејзули Раиф, Скопје. (915) 
Свидетелство за завршено IV одделение на име Ра-

мадан Сансиера, Скопје. (916) 
Работна книшка на име Кимет Реџепи, Скопје. (917) 
Чековна картичка бр. 00041658 и чекови од бр. 

0002307003 до 0002307010 на име Марина Поп Лазарова, 
Скопје. (918) 

Чековна картичка бр. 88502/97 на име Љубица Гроз-
данова, Скопје. (920) 

Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 1/ 
96 под реден број 27 за неважни чекови на име Љиљана 
Ивановска, Скопје. (921) 

Чековна картичка бр. 99399-05 и чекови бр. 299181, 
2991830, 2991832, 2721681, 2721682, 2991834, 2991817, 
2991821,2991820 на име Милчо Бадаровски, Скопје. 

(922) 
Решение Уп. бр. 25-2738/93 на име Абедин Му-

стафче, Скопје. (995) 
Одобрение Уп. бр. 12-6534/90 на име Нехат Абду-

лаху, Скопје. (996) 
Чековна картичка бр. 96669-47 и чекови од бр. 

2829817 до 2829827 на име Софка Ѓорѓевиќ, Скопје. 
(997) 

Чекови од 00023563864 до 0002563870 на име Крстев-
ска Стојна, Скопје. (998) 

Чековна картичка бр. 4693-42 и чекови од бр. 
2926130 до 2926134 и од бр. 2468464 до 2468467 и 2822083 
на име Љиљана Бужаровска, Скопје. (999) 

Чековна картичка бр. 102331-66 и чекови бр. 
2727787 , 2684754, 26847 и 264753 на име Катарина Ку-
венџиева, Скопје. (1000) 

Чекови бр. 8962144, 8962145 и 8962146 од тековна 
сметка бр. 39000-20 на име Слободан Дојчиновски, 
Скопје. t (1001) 

Чековна картичка бр. 118691-91 и чекови од бр. 
2540126 до 2540133 и 2540120 на име Садри Гаши, 
Скопје. (1002) 

Чек бр. 9421785 од тековна сметка бр. 12173-22 на 
име Светозар Крстевски, Скопје. (1003) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на име 
Ацо Пешевски, с. Ракотинци, Скопје. (1004) 

Работна книшка на име Асани Муса, с. Шишево, 
Скопје. (1005) 

Работна книшка на име Зорка Дичевска, Скопје. 
(1006) 

Здравствена легитимација на име Аледин Јакупи, с. 
Студеничани, Скопје. (1007) 

Работна книшка на име Слвица Јаќовска, Скопје. 
(1008) 

Работна книшка на име Фејзула Мони, Скопје. 
(1009) 
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Работна книшка на име Ремзије Дарлишта, Скопје. 
(1010) 

Работна книшка на име Марин Ристовски, Скопје. 
(1011) 

Работна книшка на име Оливера Димовска, Скопје. 
(1012) 

Индекс 8854 на име Зариета Хајро, Скопје. (1013) 
Свидетелство за завршено III и IV година и за поло-

жен завршен матурски испит на име Македонка Донев-
ска, Скопје. (1014) 

Работна книшка на име Фатмир Љоки, Скопје. 
(1015) 

Решение Уп. бр. 25-4628/94 на име Сашо Трајков-
ски, Скопје. (1024) 

Решение за регистрирање на претпријатие со стран-
ски капитал на име ТПТП „ Адолилар", Скопје. (1025) 

Решение Уп. бр. 25-689/93, на име Искра Ангелова, 
Скопје. (2026) 

Чековна картичка бр. 19374-95 и чекови од бр. 
9941729 до 9941735 на име Момир Милевски, Скопје. 

(1027) 
Чековна картичка бр. 0101492-19 и чекови бр. 

2849903 и 2849908 на име Владо Спирковски, Скопје. 
(1028) 

Чековна картичка бр. 30346-54 и чекови од бр. 
2869508 до 2869507 на име Владо Спирковски, Скопје. 

(1029) 
Чековите од бр. 3063449 до 3063455 и од бр. 2868709 

до 2868713 и 1798984 од тековна сметка бр. 80339-52 на 
име Љубица Христовска, Скопје. (1030) 

Железничка ФИЛ легитимација за 1995 год. на име 
Софка Захарчева, Скопје. (1031) 

Работна книшка на име Горан Ѓорѓевиќ, Скопје. 
(1032) 

Работна книшка на име Благица Петрушевска, 
Скопје. (1033) 

Работна книшка на име Поп-Димитров Александар, 
Скопје. (1034) 

Работна книшка на име Милка Ценевска, Скопје. 
(1035) 

Работна книшка на име Снежана Јованова, Скопје. 
(1036) 

Девизна штедна книшка бр. 7207052-53202 на име 
Виолета Наумовска Кировска, Скопје. (1037) 

Чекови од бр. 1979311 до 1979321 од тековна сметка 
бр. 82527-62 на име Лилјана Младеновска, с. Љуботен, 
Скопје. (1143) 

Чекови од бр. 2000371 до 2000377 и од бр. 1857949 до 
1857953 од тековна сметка бр. 0002583092 на име Олга 
Ангелова, Скопје. (1144) 

Чекови бр. 0001891064 и 0Ѓ001264981 од тековна 
сметка бр. 0094223.76 на име Томе Станковски, Скопје. 

(1145) 
Решение за продажба на авто делови на Авто пазар 

на име Сабри Рушитов, Скопје. (1146) 
Решение бр. 11-3820/90 на име Стојадин Пижевски, 

Скопје. (1147) 
Решение бр. 12-7630/91 на име Стефанчо Митрев-

ски, Скопје. (1148) 
Решение У.бр. 14-2014/90 на име Јулијана Димовска, 

Скопје. (1149) 
Решение бр. 146/96 за пластифициран лим, коли-

чина 50 тони, на име „Фарекс" - Приватно претприја-
тие-Скопје. (1150) 

Решение Уп. бр. 25-3425/94 на име Марија Луковска, 
Скопје. (1151) 

Свидетелство за завршено средно образование на 
име Жарко Николиќ, Скопје. (1152) 

Работна книшка на име Боби Гелевски, Скопје. 
(1153) 

Работна книшка на име Елизабета Гелева, Скопје. 
(1154) 

Работна книшка на име Елена Колева, Скопје. 
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Работна книшка на име Диме Антулевски, Скопје. 
(1156) 

Работна книшка на име Јасна Маневска, Скопје. 
(1157) 

Работна книшка на име Винета Трајковска, Скопје. 
(1158) 

Работна книшка на име Соња Ѓорѓевиќ Цветанова, 
Скопје. (1159) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на име 
Емруш Садбер, Скопје. (1160) 

Работна книшка на име Борис Каранфилов, Скопје. 
Работна книшка на име Снежана Крстевска, Скопје. 

(1162) 
Работна книшка на име Стојановиќ Снежана, 

Скопје. (1163) 
Работна книшка на име Владимир Колевски, 

Скопје. (1164) 
Работна книшка на име Марина Говорко, Струмица. 

(1165) 
Пасош бр. 277352/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Абдурсамет Бафќаровски, с. Батинци, Скопје. 
(1148) 

Пасош бр. 591457 на име Фадил Исмаили, ул. „М. 
Бафтиари“ бр. 29, Тетово. (1148-А) 

Пасош бр. 0234473, издаден од УВР - Прилеп на име 
Бошев Бл^жо, уц. „Белградска“ бр. 86, Прилеп. (1166) 

Пасош бр. 186612 на име Блажевски Злате, ул. „С. 
Планик“ бр. 43, Охрид. (1167) 

Чекови бр. 473081, 473082, 134146, 134147 и 230600 
на име Миланов Борис, ул. „В. Доганџиски" (1168) 

Пасош бр. 0470143 на име Горгиев Оливер, ул. ,Ја-
дранска“ бр. 9/15, Битола. (1169) 

Пасош бр. 636219, издаден од ОВР - Радовиш на име 
Трајан Мијев, с. Воиславци, Радовиш. (1170) 

Пасош бр. 309063 на име Ислами Шаќир, с. Врап-
чиште, Гостивар. (1171) 

Чекови од бр. 9833179 до 833183 на име Снежана 
Санадовска, Скопје. (1172) 

Чекови од бр. 8688845 и 8688846 на име Никола 
Узелац, Скопје. (1173) 

Пасош на име Сулејмани Недимкадар, ул. „К.Ј. Пи-
ту“ бр. 112, Тетово. (1174) 

Пасош бр. 491747, издаден од УВР - Куманово на 
име Рецепи Хушам, с. Слупчане, Куманово. (1175) 

Пасош бр. 94857, издаден од ОВР - Крушево на име 
Рамиз Ељмазоски, с. Житоше, Крушево. (1176) 

Пасош бр. 0619001, издаден од УВР - Прилеп на име 
Адемоски Ајдован, ул. „Степан Апостолоски“ бр. 1, 
Прилеп. (1177) 

Пасош бр. 0416448 на име Ефремов Смилен, ул. 
„Коџа Баир“, Радовиш. (1178) 

Пасош бр. 0689361, издаден од УВР - Кочани на име 
Велков Станчо, Кочани. (1179) 

Чекови бр. 9816489 до 9816500 и 8735364, издадени 
на тековна сметка бр. 3484-45 на име Христова Ви-
олета, Скопје. (1180) 

Пасош бр. 062040 на име Муареми Нешат, с. Де-
бреше, Гостивар. (1181) 

Пасош бр. 507936, издаден од УВР - Штип на име 
Милев Лазар, ул. „Индустриска“ бб, Штип. (1180-а) 

Пасош бр. 834692/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Томислав Божиноски, ул. „Владимир Комаров“ 
бр.8/4-1, Скопје. (1179-а) 

Пасош бр. 10953, издаден од УВР - Тетово на име 
Салихи Зекие, с. Мала Речица, Тетово, (1178-а) 

Чековна картичка бр.3137/84 и чек бр.611405, изда-
дени од Стопанска банка АД - Скопје на име Јованов 
Ристо, с. Ињево, Радовиш. (1181-а) 

Чековна картичка бр.0072/88 и чековите бр.395486, 
432769, 432774, 454623, издадени од Стопанска банка 
АД - Скопје - Филијала - Радовиш на име Славчо 
Ристов, ул. „„Драмска“ бр.з, Радовиш. (1182-а) 

Пасош бр.0176604 на име Опише Фарије, Дебар. 
(1169-а) 

Пасош бр.0172504 на име Оксе Ситки, Дебар. 
(1172-а) 

Пасош бр.667151/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Виолета Станковска, ул. „Доне Божинов“ бр.7/22, 
Куманово. (1182) 

Пасош бр.94405/93, издаден од УВР - Крушево на 
име Мите Миркоски, ул. „Киро Фетак“ бр.52, Кру-
шево. (1183) 

Пасош бр.68405/94 год., издаден од УВР - Гевгелија 
на име Силвана Каранфиловски, ул. „Ѓ.Петров“ бр. 16, 
Гевгелија. (1184) 

Пасош бр. 0452148/94, издаден од ОВР - Берово на 
име Соња Мираковска, ул. „Малешка“ бр. 11, Берово. 

(1185) 
Пасош бр. 617230/95, издаден од УВР - Куманово на 

име Виолета Петрушевска, ул, „Боро Прцан" бр. 29/7, 
Куманово. (1186) 

Пасош бр.423377/94, издаден од УВР - Виница на 
име Лазар Вучковиќ, Виница. (1188) 

Пасош бр.616933/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Радич Станковски, ул. „Доне Божинов“ бр.11/13, 
Куманово. (1189) 

Пасош бр. 266653/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Хекруше Иљази, с. Черкеско Село, Куманово. 

(1190) 
Пасош бр. 405211/94, издаден од УВР - Тетово на 

име Хабиб Асани, с. Мерово, Тетово. (1191) 
Пасош бр. 073633/94, издаден од УВР - Тетово на 

име Ганимет Мемеди, с. Радиовце, Тетово. (1192) 
Пасош бр. 102219/93, издаден од УВР - Скопје на 

име Селим Сабит, с. Буковиќ, Скопје. (1193) 
Пасош бр.131172/93, издаден од УВР - Скопје на име 

Салија Дестан, ул. „Аврам Писевски“ бр. 13, Скопје. 
(1194) 

Пасош бр. 210310/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Јана Дуковска, ул. „Питу Гули“ бр.48, Скопје. 

(1195) 
Пасош бр. 012789/93, издаен од ГУВР - Скопје на 

име Александар Дохчевски, ул. „Рајко Жинзифов" бр. 
22, Скопје. (11%) 

Пасош бр. 56530/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Марија Чад исовска, бул. „Јане Сандански“ бр. 90/5-5, 
Скопје. (1197) 

Пасош бр. 056529/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Киро Чадиевски, бул. ,Јане Сандански“ бр. 90/5-
5, Скопје. (1198) 

Пасош бр. 279773/94, издаден од Стоиле Трајковски, 
ул. „Чаирска“ бр. 87, Скопје. (1199) 

Пасош бр. 536927, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Љубинка Јанковиќ, ул. „Максим Горки“ бр.8-а, Скопје. 

(1200) 
Пасош бр. 572663/95, издаден од УВР - Скопје на 

Мустафа Мухамед, „7 Јули“ бр. 22-а, Скопје. (1201) 
Пасош бр. 431535/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Зоран Петрушевски, с. Петровец ул. „4 Јули“ бр.2, 
Скопје. (1202) 

Пасош бр. 302792 на име Шеху Северџан ул. 
„Мара Угринова" бр. 33, Гостивар. (1245-а) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 1461/95 од 16.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Раз Промет“ од Гевгелија, ул. „Слободан М. Данко“ 
бб. 

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџидимов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Стојан Ристов од Гевгелија, ул. „Воден-
ска“ бр. 6. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 21.Ш.1996 година во 11,00 часот, соба број 
60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. . (436) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1643/95 од 17.1.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТП „ЈАВОР-Б" ДОО - Скопје, ул. „Ѓорѓе Андреевиќ -
Кун“ бр. 1, жиро сметка бр. 40100^01-42008. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. За 
стечаен управник е одреден Божиновски Младен од Скопје, ул. „Ордан 
Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.П.1996 година во 8,30 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (174 

ОГЛАСИ З А ПОВИКУВАЊЕ Н А ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатието со општествен капител ДОО 
„БИБРОК" п.о. - Куманово, ул. „11-ти Октомври“ бб. 
Куманово^ објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО. 

Општественото претпријатие ДОО „БИБРОК" п.о. 
-Куманво, ул. „11-ти Октомври“ бб, Куманово, отпоч-
нува постапка за трансформација на огшггетвениот ка-
питал во согласност со одредбите на Законот за транс-
формација на претпријатија со општествен капитал. 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, кои се државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат, да ги пријават своите побару-
вања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
огласот. 

Побарувањата да се доставуваат истовремено до 
ДДО „БИБРОК" п.о. - Куманово, ул. „11- та Октом-
ври“ бб, Куманово, и до Агенцијата за трансформација, 
на посебен образец пропишан од Агенцијата. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, Заводот за 
урбанизам и проектирање - Битола 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавање интерни акции заради прибавување на до-
полнителен капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на бул. „1-ви Мај“ бб во 
време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ДОО 
„Евростакло" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Првомајска“ бб во 
време од 14 до 15 часот. 
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