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436. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Законот за привремена забрана на 
примената на Законот за продажба на станови во 
општествена сопственост, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 14 април 1992 година. 

Број 08-1600/1 
14 април 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република Претседател 
Македонија, на Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. Киро Глигоров, с.р. ^ 

ЗАКОН 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ПРИМЕНАТА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО 

ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Со овој закон привремено се забранува примената 

на Законот за продажба на станови во општествена 
сопственост („Службен весник на СРМ“ број 36/90), за 
период од три месеци од влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 2 
Започнатите постапки за продажба на станови во 

општествена сопственост со денот на влегувањето во 
сила на овој закон, се запираат. 

Член 3 
Со денот на влегување во сила на овој закон 

надлежните судови нема да вршат заверка на договори-
те за продажба на станови во општествена сопственост. 

Член 4 
Средствата остварени од продажбата на станот 

што се водат на посебна сметка во деловна банка, по 
барање на сопственикот на станот банката е должна 
веднаш да ги пренесе на сметка во корист на сопствени-
кот на станот. 

Средствата од став 1 на овој член се користат за 
станбена изградба. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

437. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонка и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАШЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИ-
КНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВО-

ТО 

Се прогласува Законот за поттикнување на разво-
јот на земјоделството, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 6 април 1992 година. 

Број 08-1458/1 
6 април 1992 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Собранието на Република Претседател 
Македонија, н а Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. Киро Глигоров, с.р. . ' 

ЗАКОН 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО 

Член 1 
Со овој закон заради поттикнувале на развојот на 

земјоделското производство се утврдува право на пре-
мии за некои основни земјоделски производи, регрес на 
дел од каматата на кредитите кои се користат за 
определени намени во земјоделството, регреси за ре-
проматеријали, субвенции во земјоделството и учество 
во финансирање на изградба на брани за мали акумула-
ции и мали хидромелиоративни системи. 

Член 2 
За произведено и откупено производство на пчени-

ца, сончоглед, маслодајна репка, шеќерна репка и 
млеко, се обезбедуваат премии. 

Член 3 
Износот на премиите се утврдува селективно во 

висина на 40% од откупната цена на производите 
утврдени во член 2 на овој закон. 

Износот на премиите по одделни производи ќе се 
утврдува со Одлука на Владата на Република Македо-
нија. 

Член 4 
Регреси се обезбедуваат за: 
1. Дел од каматата на кредитите кои се 'користат за 

определени намени во земјоделството и тоа: 
- производство на пченица, пченка, шеќерна реп-

ка, маслодајна репка, сончоглед, оризова арпа, тутун, 
семенски материјал од овие култури и вештачки ѓубри-
ва; 

\ 
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производство на млеко, одгледување на расен при-
плоден подмладок во сточарството (говеда, свињи, 
овци, кози, коњи и живина); 

- резерви на пченица, пченка, сончоглед и сурово 
масло, ориз, тутуни, вино, вештачки ѓубрива и средства 
за заштита на растенијата; 

- резерви на семе од пченица, јачмен, пченка, 
шеќерна репка, сончоглед и маслодајна репка, оризова 
арпа и тутун и 

- стоковни резерви на пченица, пченка, шеќер, 
сурово масло, рафинирано масло за јадење, ориз и 
месо. 

2. Репроматеријал за земјоделството и тоа: 
- квалитетно сортно семе; 
- вештачки ѓубрива и 
- средства за заштита на растенијата. 
Видот на квалитетното сортно семе, вештачки 

ѓубрива и средства за заштита на растенијата ќе се 
утврдат со Одлука на Владата на Република Македони-
ја. 

Член 5 
Износот на регресот по одделни намени предвиде-

ни во Член 4 на. овој закон се утврдува и тоа: 
1. За намените од точка 1 на член 4 на овој закон, 

во процент од износот на каматата пресметана по 
есконтната стапка што ја применува Народната банка 
на Република Македонија и по одделни намени изнесу-
ва: 

- за намените од алинеите 1 и 2 во висина од 50%, 
- за намените од алинеја 3 во висина од 40%, 
- за намените од алинеите 4 и 5 во висина од 30%. 
2.За намените утврдени во член 4 точка 2 алинеја 1 

во висина од 30%, а за алинеите 2 и 3 во висина од 20% 
од тековната производна цена на тие производи. 

Член 6 
За одгледан квалитетен приплоден добиток во 

говедарството, овчарството, козарството, свињарство-
то, коњарството, живинарството, рибарството, пчелар-
ството и вештачко осеменување на крави, овци, кози и 
свињи во индивидуалниот сектор, се обзбедуваат суб-
венции. 

Член 7 
Учество во финансирањето за изградба на мада 

акумулации и мали хидромелиоративни системи, воде-
ње на матично книговодство и селекција во сточарство 
во индивидуалниот сектор, истражување и воведување 
на производно демонстративни опити во растително^ 
и сточарско производство преку воведување во прои-
зводство на благородни раси и сорти со соодветна агро 
и зоотехника, организирање на натпревари и изложби, 
земјоделско образование и пропаганда во земјоделство-
то. Дијагностицирање, прогноза и извештај за појавата 
на растителни болести и штетници, формирале банка 
на гени, како и функционирање на карантински^ 
полиња за земјоделски и шумарски растенија. Испиту-
вање на ново интродуцирани и признавање на ново 
создадени земјоделски и шумски растенија и новосозда-
дени средства за заштита на растенијата. Производство 
на исходен семенски и саден материјал. 

Ќе се. финансираат и други мерки со кои ќе се 
поттикнува развојот на земјоделството. 

Член 8 
Намените предвидени во членовите 6 и 7, обемот 

на мерката и износот на средствата се утврдуваат со 
Годишна програма за поттикнување на развојот на 
земјоделството што ја донесува Владата на Република 
Македонија. 

Член 9 
Средствата за поттикнување на развојот на земјо-

делството се обезбедуваат во Републичкиот буџет. 

Член 10 
Надзор над извршувањето на одредбите на овој 

закон врши Инспекторатот за земјоделство и шумар-
ство во состав на Министерството за земјоделство, 

. шумарство и водостопанство. 

Член И 
Со парична казна од 500.000 до 1.000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап претпријатието или 
друго правно лице ако го оствари правото на премија, 
регрес и субвенција врз товар на средствата предвидени 
со овој закон кое не може според овој закон да се 
оствари (членови 2, 4, 6 и 7). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 50.000 до 100.000 динари и 
одговорното лице во претпријатието или друго правно 
лице. 

Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари ќе се 
казни за прекршок физичко лице ако оствари не^ое 
право врз средствата за премија, регрес или субвеницјија 
на кое немал право според одредбите на овој закон, и ќе 
му се одземе остварената премија, регрес или субвенци-
ја. 

Член 12 
Министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство ќе донесе Упатство за начинот на оствару-
вање на правото за користење на средствата утврдени 
со овој закон во рок од 15 дена од влегувањето во сила 

“на овој закон. 

Член 13 
Со влегување во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за обезбедување средства за регрес за 
вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата 
и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“ 
број 13/86) и Законот за привремени мерки за регрес на 
дел од каматата на кредитите кои се користат за 
одредени намени во земјоделството („Службен лист на 
СФРЈ“ број 61/90). 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година. 

438. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕ-
ДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО 1992 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за давање надоместок на 
дел од каматата на кредитите за определени намени во 
1992 година, 
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што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 6 април 1992 година. 

Број 08-1465/1 
6 април 1992 година , 

Скопје 

Претседател4 

на Собранието на Република л Претседател 
Македонија, н а Република Македонка, 

Стојан Андов, с.р. Киро Глигоров, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМА-
ТАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕ-

НИ ВО 1992 ГОДИНА 

Член 1 
Банките што ќе даваат кредити за намените опре-

делени со овој закон во 1992 година имаат право на 
надоместок на дел од каматата на начинот и под 
условите определени со овој закон. 

Средствата за надоместок на дел од каматата се 
обезбедуваат од Републичкиот буџет за 1992 година. 

Член 2 
Банките ќе остваруваат надоместок на дел од 

каматата на кредитите од сите извори на средства, што 
ги даваат за: 

1) развој на сточарството - за делот на каматата 
утврден со Програмата за создавање резерви на месо во 
жив добиток во Република Македонија; 

2) извршување на проектот за наменско производ-
ство за делот на каматата утврден со Општествениот 
договор за реализација на Проектот за наменско прои-
зводство и по Програма за проекти за наменско прои-
зводство; 

3) развој на издавачка дејност - за делот на 
каматата во висина од 50% од каматната стапка на 
кредитот и 

4) инвестициони вложувања за развој на малото 
стопанство во ридско-планинските подрачја и во погра-
ничните подрачја - за делот на каматата во висина од 
60% од каматната стапка на кредитот. 

Член 3 
Надоместокот на делот од каматата не може да се 

оствари за износот на кредитот што не е вратен во 
договорениот рок. 

Член 4, 
Барањето за признавање на надоместок на дел од 

каматата банката го поднесува до Службата на опште-
ственото книговодство во која има жиро-сметка. По 
извршената контрола за оправданоста на барањето, 
Службата на општественото книговодство заедно со 
записникот од извршената контрола го доставува до 
Министеството за финансии. 

Член 5 
Министерот за финансии донесува поблиски про-

писи за постапката за остварувана на правото на 
надоместок на дел од каматата во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

439. ( 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГРЕС 
НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ШТО СЕ 
КОРИСТЕА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИ-

ЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ 

Се прогласува Законот за регрес на дел од камата-
та на кредитите што се користеа за изведување на 
инвестициони работи во странство на кредит, 

што Собранието на Република Македонка го до-
несе на седницата, одржана на 6 април 1992 година. 

Број 08-1456/1 
6 април 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република л Претседател 
Македонија, н а Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. Киро Глигоров, с.р. 

З А К О Н 
ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИ-
ТИТЕ ШТО СЕ КОРИСТЕА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО НА 

КРЕДИТ 

Член 1 
Со овој закон се утврдува правото на регрес на дел 

од каматата на кредитите што се користеа за изведува-
ње на инвестициони работи во странство на кредит по 
основ на Проектот 946 (во натамошниот текст: право 
на регрес) преку Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка (во натамошниот текст: ЈУБ-
МЕС) и начинот на обезбедување и користење на тие 
средства. 

Член 2 
Право на регрес остваруваат претпријатијата и 

другите правни лица кои изведуваа^ инвестициони ра-
боти во странство на кредит, а што гикредитираше или 

рефинансираше ЈУБМЕС. 
Правото на регрес се утврдува на износот на 

пресметаната и платената камата по одобрениот кредит 
од став 1 на овој член. 

Член 3 
Претпријатијата и другите правни лица за кредити-

те од член 2 на овој закон го остваруваат правото на 
регрес на дел од каматата на тие кредити во висина на 
разликата меѓу 45% од есконтната стапка што ја 

. применува Народната банка на Република Македонија 
и каматната стапка што ја утврдува ЈУБМЕС. 

Ако каматната стапка на ЈУБМЕС е поголема од 
есконтната стапка што ја применува Народната банка 
на Република Македонија, правото на регрес на дел од 
каматата се остварува во висина на 55% од есконтната 
стапка што ја применува Народната банка на Републи-
ка Македонија. 

Исплатата на правото на регрес на претпријатијата 
и другите правни лица од став 1 на овој член го врши 
Народната банка на Република Македонија, врз основа 
на поднесена документација. 

Народната банка на Република Македонија ја про-
пишува постапката, начинот и документацијата потреб-
ни за остварување на правото на регрес. 
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Член 4 
Народната банка на Република Македонија соста-

вува пресметка и доставува барање до Министерството 
за финансии за преведување на средствата за исплата на 
регрес. 

Член 5 
Средствата за регрес се обезбедуваат секоја година 

од Републичкиот буџет. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да се применува на територијата на Репу-
блика Македонија Законот за регрес на дел од каматата 
на кредитите што се користат за извоз на опрема и 
бродови и за изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит („Службен лист на СФРЈ“ број 21/ 
90). 

440. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕ-
СТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИ-
НАНСИРАЊЕТО НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА 

АЕРОДРОМИТЕ „СКОПЈЕ“ И „ОХРИД“ 

Се прогласува Законот за учество на Република 
Македонија во финансирањето на реконструкцијата на 
аеродромите „Скопје“ и „Охрид“ 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 6 април 1992 година. 

Број 08-1454/1 
6 април 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република ^ Претседател 

Македонија, н а Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р.Киро Глигоров, с.р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА РЕКОНСТРУКЦИЈА-

ТА НА АЕРОДРОМИТЕ „СКОПЈЕ“ И „ОХРИД“ 

Член 1 
Република Македонија учествува во финансирање-

то на реконструкцијата на аеродромите „Скопје“ и 
„Охрид“ со средства во вкупен износ од 200 милиони 
динари, што се обезбедуваат од Републичкиот буџет за 
1992 година, како вложување на Републиката во трај-' 
ниот капитал на Јавното претпријатие за аеродромски 
услуги „Македонија“ - Скопје. 

Член 2 , 
За реконструкцијата на аеродромите „Скопје“ и 

„Охрид“ средства обезбедува и Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје во износ од 
40 милиони динари. 

Член 3 
Правата и обврските на инвеститор за користење 

на средствата според овој закон ги врши Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ -
Скопје. 

Член 4 
Заради обезбедување на динамиката на остварува-

ње на приливот на приходите во Републичкиот буџет, 
Владата на Република Македонија може да користи 
позајмици за оваа намена. 

Член 5 
За наменско и рационално користење на средства-

та од член 1 на овој закон ќе се грижи Владата на 
Република Македонија и за текот на работите ќе го 
информира Собранието на Република Македонија. . 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република , Маке-
донија“. 

441. 
Врз основа на член 75 ставовите 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонка, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЛУ-
МНО НАДОМЕСТУВАЊЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИ-

КИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

Се прогласува Законот за делумно надоместување 
на курсните разлики по определени странски кредити, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 6 април 1992 година. 

Број 08-1455/1 
6 април 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република ^ Претседател 
Македонија н а Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. Киро Глигоров, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ДЕЛУМНО НАДОМЕСТУВАЊЕ НА КУРСНИ-
ТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕ-

ДИТИ 

Член 1 
Со овој закон се пропишуваат условите и начинот 

за делумно надоместување на курсните разлики по 
странски кредити на определени правни лица (во ната-
мошниот текст: организации) По извршените обврски 
спрема странство за отплати и камати по тие кредити 
од 1 јануари 1992 година и се обезбедуваат потребните 
средства. 

Член 2 
Под странски кредити од член 1 на ОВОЈ\ закон се 

подразбираат: 
1) стр,анските кредити во конвертибилни девизи на 

определени организации што се конвертирани во дина-
ри преку Народната банка на Југославија или банките 
овластени за работи ,со странство до 1 јануари 1984 
година, како и странските финансиски кредити што се 
користат за рефинансирање на отплатите по тие креди-
ти, чија динарска противвредност е употребена за 
инвестициони вложувања; 

2) странските стоковни кредити на определени 
организации добиени од земјите со кои е договорен 
клкритики начин на плаќање ако увезените стоки се 
реекспортиранн со наплата во конвертибилни девизи, 
ако девизите и се продадени на Народната банка на 
Југославија или на банките овластени за работи со 
странство до 1 јануари 1984 година, а динарската 
противвредност е употребена за инвестициони вложу-
вана; 
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3) странските стоковни кредити за опрема, сурови-
ни и репродукциони материјали од конвертибилното и 
клириншкото валутно подрачје за производство на 
вештачки, ѓубрива, производство на бакар, производ-
ство на железна руда и црна металургија и странските 
кредити за увоз на' суровини и репроматеријали за 
производство на вештачки ѓубрива искористени до 1 
јануари 1986 година; 

4) странски стоковни кредити за опрема, суровини 
и репродукциони материјали искористени до 1 јануари 
1986 година; за инвестициони вложувања за организа-
ции кои имаат верифицирани програми за економско-
финансиска консолидација. 

Член 3 
Под курсни разлики за кредитите од член 2 на овој 

закон што делумно ќе се надоместуваат се подразби^ 
раат курсните разлики што настанале од денот на 
конверзијата, односно увозот до денот на намирување-
то на обврската спрема странство. 

Утврдените курсни разлики се намалуваат за пре-
сметаните динарски камати на конвертираната вре-
дност и тоа во висина што е содржана во отплатите и 
каматите во тековната година. 

Под пресметана динарска камата, во смисла на 
овој закон, се подразбира најголемата банкарска кама-
та на инвестиционите кредити во годината на конверзи-
јата, односно на увозот на стоките. Оваа каматна 
стапка до и во 1981 година изнесува 12%; во 1982 година 
21%; во 1983 година 48%; во 1984 година 57% и во 1985 
година 75%. 

Под ден на конверзијата, односно увозот се подра-
збира денот кога кредитот или неговиот дел и е 
продаден на Народната банка на Југославија, односно 
на банките овластени за работи со странство, а кај 
стоковните кредити - де,лот коѓа е извршен увозот на 
стоките. 

Член 4 
Средствата за надоместување на курсните разлики 

според одредбите на овој закон се обезбедуваат 'во 
Републичкиот буџет. 

Член 5 
Надоместување на курсните разлики по кредитите 

од член 2 на овој закон се врши делумно за отплатите и 
каматите намирени спрема странство во тековната 
година, зависно од степенот на оптовареност на сред-
ствата за репродукција со куроните разлики утврдени 
според член 3 од овој закон по тие кредити. 

Под организации, во смисла на став 1 од овој член, 
се подразбираат и самоуправните интересни заедници, 
односно фондови од материјалното производство кои 
се корисници на странски кредити конвертирани во 
динари, ако динарската противвредност ја употребиле 
за инвестициони вложувања. 

Член 6 
Организациите од член 5 на овој закон имаат право 

на делумно надоместувана на курсните разлики според 
степенот на рптовареноста на средствата за репродук-
ција со курсните разлики, во следниве проценти: 

Степен на оптовареност Процент на 
на средствата за надоместување 
репродукција со на курсните разлики 

корените разлики 
од 50 до 60% 20% 
од 60,1 до 70% 25% 
од 70,1 до 80% 30% 
од 80,1 до 90% 35% 
од 90,1 до 100% 40% 
од 100,1 до 120% 45% 

над 120% 75% 

Степенот и? оптовареност на средствата за ре-
продукција од ст?- л. на овој член за секоја организација 
се пресметува во тековната година со утврдување на' 
односот на висината на курсните разлики од член 3 на 
овој закон содржани во отплатите и каматите на креди-
тите од член 2 на овој закон спрема средствата за 
репродукција од претходната година. 

Под средства за репродукција се подразбираат 
средствата на акумулацијата и дивидендата и вкупно 
пресметаната амортизација. 

Степенот на оптовареност на средствата за ре-
продукција од став 1 на овој член за самоуправните 
интересни заедници, односно фондовите од материјал-
ното производство се пресметува во тековната година 
со утврдување на односот на висината на курсните 
разлики од член 3 на овој закон содржани во отплатите 
и каматите на кредитите од член 2 на овој закон спрема 
сопствените и здружените средства за инвестиции од 
претходната година. 

При утврдувањето на степенот на оптовареност 
на средствата за репродукција со курсни разлики пред 
истекот на годината, курсните рдзлики содржани во 
отплатите и каматите на кредитите по тримесечја се 
ставаат во однос на соодветниот дел на средствата за 
репродукција од претходната година. 

Ако организацијата има според годишната пре-
сметка од претходната година загуба поради ненадоме-
стени трошоци на работењето, се смета дека степенот 
на оптовареност на средствата за репродукција од став 
1 на овој член е поголем од 120% во годината за која се 
донесува годишната пресметка. 

Член 7 
По исклучок од одредбите на членот 6 на овој 

закон, на организациите што ја користеле динарската 
противвредност на странските кредити од членот 2 на 
овој закон, ќе им се надоместат сите курсни разлики 
утврдени според членот 3 на овој закон по отплатите и 
каматите на тие кредити намирени спрема странство во 
тековната година, и тоа: 

- ХМС „Стрежево“ - Битола - за изградба на 
хидромелиорационен систем и 

- РСИЗ за патишта - Скопје - за изградба на патна 
мрежа. ' 

По исклучок од одредбите на членовите 1,2,3 и 6 
на овој закон, право на надоместување на корените 
разлики имаат банките - гаранти по странските креди-
ти користени за изградба на објектот „ФЕНИ“ - Кава-
дарци, во висина од 100% од настанатите курсни разли-
ки од денот на користеното на странските кредити до 
крајот на отплатниот период и тоа во отплатите и 
каматите намирени спрема странство од 1 јануари 1992 
година. 

Банките-гаранти по кредитите на „ФЕНИ“ - Кава-
дарци, должни се во корист на Републичкиот буџет да 
ги пренесат сите средства што би се добиле од вредно-
ста на имотот што е пренесен на друго правно лице и 
нето приходите од изнајмувано на објектот на други 
правни лица, доколку не се пренесени и обврските. 

Член 8 
Делот од курсните разлики по отплатите и камати-

те на конвертираните странски кредити, како и на 
стоковните кредити, што се надоместува врз товар на 
средствата на Републичкиот буџет, организацијата го 
внесува во трајните извори на средства - општествен 
капитал, а самоуправните интересни заедници од Мате-
ријалното производство - во приходите. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
организациите што според годишната пресметка ќе' 
искажат нспокриена загуба во работењето, вклучувај-
ќи ја и непокриената загуба од поранешните години, 
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средствата остварени по основ на правото за надоме-
стувње на дел од курсните разлики по каматите може да 
ги употреби за покривање на загубите во работењето. 

Член 9 
Организациите - корисници на кредитите од чле-

новите 6 и 7 на овој закон немаат право на надоместува-
ње на курсните разлики во следниве случаи: 

1) ако над организацијата е спроведена постапка за 
ликвидација или стечај или ако таа постапка е во тек; 

2) ако организацијата според други прописи добила 
средства за надоместување на курсните разлики, до 
висината што се надоместува со тие прописи. 

Член 10 
Организациите што имаат право на надоместување 

на курсните разлики според одредбите на овој закон и 
поднесуваат документација на Народната банка на 
Република Македонија од која може да се утврди 
постоењето на правото на надоместувана на курсните 
разлики и висината на износот на курсните разлики што 
се надоместуваат. Организациите ја доставуваат доку-
ментацијата до 31 јануари на тековната година за 
претходната година. 

Народната банка на Република Македонија ја 
утврдува документацијата од ставот 1 на овој член. 

Член 11 
Народната банка на Република Македонија е 

должна да изврши проверка на исправноста на подато-
ците од документацијата што ја поднесува организаци-
јата според член 10 на овој закон во рок од 15 дена. 

Народната банка на Република Македонија е 
должна во рок од 3 работни дена по извршената 
проверка на документацијата да го извести Министер-
ството за финансии за потребниот износ на средства за 
исплата на правото за надоместување на курсните 
разлики според одредбите од овој закон. 

Износот на правото за покривање на курсните 
разлики, според членовите 6 и 7 од овој закон, Наро-
дната банка на Република Македонија го намалува за 
5% до утврдувањето на конечните пресметки. 

Член 12 
Исплатата на средствата по основ на правото за 

надоместување на курсните разлики Народната банка 
на Република Македонија ќе ја изврши откако ќе бидат 
преведени средства од Републичкиот буџет. ' 

Доколку приливот на утврдените приходи биде 
динамички неусогласен со расходите и настане доцнење 
во исплатата на надоместокот на курсните разлики 
подолго од 60 дена од приемот на известувањето од 
член 11 став 2 на овој закон, Министерството за 
финансии ќе изврши аконтативно преведување на сред-
ства на Народната банка на Република Македонија во 
определен процент од правото утврдено според члено-
вите 6, 7 и 11 став 3 на овој закон. 

Член 13 
Ако во постапката на дополнителна контрола на 

остварувањето на правото за надоместување на курсни-
те разлики според одредбите на овој закон, што ќе ја 
изврши Народната банка на Република Македонија, се 
утзрди дека организацијата незаконито или врз основа 
на погрешно дадени податоци ги наплатила курсните 
разлики, Службата на општественото книговодство 
наплатениот износ на курсните разлики, со пресметува-
ње на каматите во висина на двоен износ на есконтната 
стапка што ја применува Народната банка на Републи-
ка Македонија, ќе го пренесе од жиро-сметката- на 
организацијата во корист на Републичкиот буџет. 

Член 14 
Со денот на влегувањето на сила на овој закон 

престанува да се применува на територијата на Репу-
блика Македонија Законот за покритие на курсните 
разлики по странски кредити („Службен лист на СФРЈ“ 
број 43/86, 61/86, 31/87, 3/88 и 41/89). 

442. 
Врз основа на член 75 ставовите 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СТАПКИТЕ НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот'за изменување и дополну-
вани на Законот за стапките на даноците на граѓаните, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 6 април 1992 година. 

Број 08-1457/1 
6 април 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република Претседател 

Македонија, н а Република Македонија, 
Стојан Андов, с.р. Киро Глигоров, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃА-

НИТЕ 

Член 1 
Во Законот за стапките на даноците на граѓаните 

(„Службен весник на СРМ“ број 50/82, 38/83, 3/85,16/85 
44/85, 46/86, 44/87, 50/87, 7/88, 28/88, 42/88, 51/88, 46/89, 

4/90, 15/90, 23/90, 30/90, 47/90, 21/91 и „Службен весник 
на ,Република Македонија“ број 38/91), во Членот 1 
точката 4 „Данок на вкупниот приход на граѓаните“ се 
брише. 

Член 2 
Во членот 2 став 1 во алинеја 10 по зборот 

„Градежништво“, се додаваат зборовите: „работници 
во рудници со јамски коп; работници во научно-истра-
жувачките организации и во истражувачко-развојни 
единици во претпријатијата од материјалното прои-
зводство; работници во претпријатијата во кои се те-
хнолошки вишок во случај кога тие работници не 
работат поради техничко-технолошко унапредување на 
технолошкиот процес и преструктуирање на производ-
ството и работниците кои вршат стопански дејности во 
граничниот појас и во ридско-планинските реони“. 

Член 3 
Во членот 2-а зборовите: „Периодот од 1 јули до 31 

декември 1991 година“, се заменуваат со зборовите: 
„1992 година“. 

Член 4 
Во членот 3, во точката 2 стапката „50%" се 

заменува со стапката „40%". 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Од данок од личен доход од вршена на земјодел-

ска дејност за 1992 година се ослободуваат обврзниците 
на кои земјоделството им с основна дејност“. 
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Член 5 
Во членот 4 ставот 2 сс менува и гласи: 
„Данок од личен доход од стопанска и професио-

нална дејност по одбивање (во процент од-секој поеди-
нечно остварен бруто-прнход) се плаќа и тоа: 

1. По стапка од 15% на приходите од работи со 
употреба на сопствена физичка сила, товарење, расто-
варање, сечење на дрва и ископ на земја и вршење на 
работите во рамките на статистичките истражувања, 
попис и избори; 

2. По стапка од 25% на приходите што ги оствару-
ваат застапниците на Југословенската лотарија од про-
дажба на лозови, приходите од продажба на весници, 
списанија, книги и други публикации и сладолед; прихо-
дите што ги остваруваат застапниците на осигурителни-
те заводи, инкасаторите, контролорите и туристичките 
информатори; манекените, каскадерите, артистите и 
филмските работници, професионалните спортисти и 
спортските судии, приходите на судски-поротници, 
вештаци, судски преведувачи и стечајни управници; 
приходи остварени од стенографија, дактилографка, 
стенодактилографка, картографија, нотографија, те-
хничка коректура, цртежи и слични дејности: 

3. По стапка од 50% на приходите кои произлегу-
ваат од договор за дело“. 

Член 6 
Членот 5 се брише. 

Член 7 
Во членот 6-а став 1 се менува и гласи: 
„Данок на приходи од имот и имотни права на 

годишна основица се плаќа и тоа: 
О с н о в и ц а ^ ^ ^ С т а п к а ^ ^ ^ ^ 
до 40.000 30% 

над 40.000 до 80.000 35% 
над 80.000 до 160.000 40% 

над 160.000 50% 
Во ставот 3 зборовите: „вкупниот месечен приход 

не минува 1.800 динари“ се заменува со зборовите: 
„вкупните приходи во текот на годината не го надмину-
ваат износот од 50% од просечниот личен доход во 
Републиката“. 

Во алинеја 1 бројот „1.000" се заменува со бројот 
„4.000" во алинеја 2 бројот „1.500" се заменува со 
бројот „6.000", во алинеја 3 бројот „2.000" се заменува 
со бројот „8.000" и во алинеја 4 бројот „3.000" се 
заменува со бројот „12.000". 

Член 8 
„Во членот 6-в ставот 1, во табелата во поднасло-

вот - згради и станови за одмор и закрепнување 
изградени од цврст и мешовит материјал колоните 5 и 6 
се менуваат и гласат: 
„48 динари 44 динари 
56 динари 50 динари 
64 динари 56 динари 
72 динари 62 динари 
100 динари 90 динари 
120 динари 110 динари 
140 динари 130 динари 
160 динари 150 динари ^ 

- Во ставот 3 во алинеја 1 по зборот „возила“ се 
додаваат зборовите: „до 1600 кубици во износ од 500 
динари, а над 1600 кубици во износ од 1000 динари“. 

Во алинеја 6 по зборот „објекти“ се додаваат 
зборовите: „до 8 метри' должина во иѓзнос од 1000 
динари, а“. -

, По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„За возилата постари од 10, години данокот на имот 

се плаќа пониско за 50%". 

Член 9 
Членот 7 се брише. 

Член 10 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за стапките на даноците на 
граѓаните. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија44. 

443. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З у 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Кривич-
ниот закон на Социјалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 6 април 1992 година. 

Број 08-1467/1 
6 април 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република ^ Претседател 
Македонија, н а Република Македонија, 

Стојан Андов, с.р. ^ Р 0 Глигоров, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

"-к о Член 1 
Во називот на Кривичниот закон на Социјалистич-

ка Република Македонија („Службен весник на СРМ44 бр 
25/77, 23/84, 50/87, 36/89, 7/90 и „СлужбеШвесник на 
Република Македонија“ број 28/91), во насловите на -
Глава прва и во членовите 1,3/250 и 251 ставовите (1), 
(2) и (3) зборот „Социјалистичка“ се брише. 

Член 2 
Во членот 3 по зборот „Македонија“ запирката се 

заменува со точка, а зборовите: „доколку со кривич-
ниот закон на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија не е одредено поинаку44 се бришат. 

Член 3 
В9 членовите 8, 22, 27, 28 став (2), 29 став (1), 35 

став (3) кратенката „СФРЈ44 се заменува со зборовите: 
„Република Македонија-опшгг и посебен дел44. 

Член 4 
Членот 30 се брише. 

Член 5 
Во членот 36 став (1) точка г) зборовите: „СФРЈ на 

Кривичниот закон на СФРЈ44 се заменуваат со зборови-
те: „Република Македонија на Кривичниот закон на 
Република Македонија - општ и посебен дел44, 
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Член 6 
Во членовите 37 став (2) и 159 став (2) зборовите: 

„смртна казна“ се заменуваат со зборовите: „дваесет 
години“. 

Член 7 
Во членот 126 став (1) зборот „пет“ се заменува со 

зборот „педесет“. 
Во ставот (2) зборот „педесет“ се заменува со 

зборот „петстотини“. 

Член 8 
Во членот 137 став (4) зборот 

заменува со зборот „сто“. 
„петнаесет се 

Член 9 
Во членот 143 став (2) „петстотини“ се заменува со 

зборовите: „пет илјади“. 

Член 10 
Во членот 144 став (1) зборот „пет“ се заменува со 

зборот „педесет“. 
Во ставот (2) зборовите: „дваесет и пет“ се замену-

ваат со зборовите: „двеста и педесет“. 

Член 11 
Во членот 156 став (2) зборот „петнаесет“ се 

заменува со зборовите: „сто и педесет“. 
Во ставот (3) зборот „педесет“ се заменува со 

зборот „петстотини“. 

Член 12 
Во членовите 157 став (2) и 158 стар (2) зборот 

„педесет“ се заменува со зборот „петстотини“. 

Член 13 
Во членовите 160 став (3) и 165 став (2) зборот 

„петнаесет“ се заменува со зборовите: „сто и педесет“. 

Член 14 
Во членот 161 став (2) зборот „петнаесет“ се 

заменува со зборовите: „сто и педесет. 
Во ставот (3) зборот „педесет“ се заменува со 

зборот „петстотини“. 

Член 15 
Во членот 166 став (1) зборот „пет“ се заменува со 

зборот „педесет“. 
Во ставот (2) зборот „педесет“ се заменува со 

зборот „петстотини“. 

Член 16 
Во членот 168 став (2) зборот 

заменува со зборовите „пет илјади“. 

Член 20 
Во членот 185 став (1) зборот „пет“ се заменува со 

зборот „педесет“. 
Во ставот (2) зборот „педесет“ се заменува со 

зборот „петстотини“. 

Член 21 
Во членовите 192 став (2), 193 став (1), 194 став (3) 

зборовите: „смртна казна“ се заменуваат со зборовите: 
„казна затвор од дваесет години“. 

Член 22 
Во членовите 215, 216 став (1) зборовите: „предви-

дени со републички или покраински закон“ се бришат. 

Член 23 
Во членот 239 став (1) зборот „десет“ се заменува 

со зборот „сто“. 

Член 24 
Во чле от 251 ставовите (1) и (2) зборовите: 

„Социјалист чка Федеративна Република Југославија“ 
се заменува ат со зборовите: „Република Македонија -
општ и носе )ен дел“. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

,петстотини се 

Член 
Во членот 177 став (2) зборот „петнаесет“ се 

заменува со зборовите: „сто и педесет“. 
Во ставот (3) зборот „педесет“ се заменува со 

зборот „петстотини“. 

Член 18 
Во членот 178 став ^ зборот, „петнаесет“ се 

заменува со зборовите: „сто и педесет“. 
Во ставот (3) зборот „педесет“ се заменува со 

зборот „петстотини“. 

Член 19 
.Во членот 179 став (2) зборот „петнаесет“ ре 

заменува со зборовите: „сто и педесет“. 
Во ставот (3) зборот „педесет“ се заменува со 

зборот „петстотини“. 

444 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИ-

ВИЧНАТА ПОСТАПКА 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за кривичната постапка, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 6 април 1992 година. 

Број 08-1468/1 
6 април 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република Претседател 

Македонија, на Република Македонија 
Стојан Андов, с.р. Киро Глигоров, с.р. 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

I 
Член 1 

Во Законот за кривичната постапка („Службен 
лист на СФРЈ“ број 4/77,14/85,74/87, 57/89 и 3/90) кој со 
член 5 став 1 од Уставниот закон е преземен како 
републички, членот 3 се менува и гласи: 

„Лицето, обвинето за кривично дело ќе се смета за 
невино се додека неговата вина не биде утврдена со 
правосилна судска одлука“. 

Член 2 ' 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Во кривичната постапка е во употреба македон-

скиот јазик и неговото кирилско писмо“. 
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Член 3 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Тужбите, жалбите и другите поднесоци се упату-

ваат до судот на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо. 

Странски државјанин кој е лишен од слободи 
поднесокот до судот може да го упати на својот јазик, 
во другите случаи под условите на реципроцитет“. 

Член 4 

Во член 7 ставовите (1), (2), и (3) се менуваат и 
гласат: 

„(1) Кривичната постапка се води на македонски 
јазик и неговото кирилско писмо. 

(2) Странките, сведоците и другите лица што 
учествуваат во постапката имаат право при изведува-
њето на истражни или на други судски дејствија да го 
употребуват својот јазик. Притоа ќе се обезбеди усна 
преведување на она што тоа, односно друг го изнесува, 
како и на исправите и друг писмен доказен материјал. 

(3) За правото на преведување ќе се поучи лицето 
од став 2 на овој член, кое може да се одрече од тоа 
право, ако го знае македонскиот јазик на кој се води 
постапката. Во записникот ќе се забележи дека е 
дадена поука и изјавата на учесникот“. 

Член 5 
Во член 8 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Поканите, одлуките и другите судски писма 

судот ги упатува на македонски јазик“. 
Ставот (2) се брише. 

Член 6 
Членот 9 се брише. 

Член 7 
Членот 22 се менува и гласи: 

„Судовите во кривичните предмети судат во грани-
ците на својата стварна надлежност опреде,лена со за-
кон“. 

, Член 8 
Во членот 23 ставови (1), (2), и (7) зборовите; 

„потешка казна“ се заменуваат со зборовите: „затвор 
од 20 години“. 

Ставот (8) се менува и гласи: 
„(8) Судот одлучува за барање за заштита на 

законитоста во совет составен од петмина судии“. 

Член 9 
Членовите 24 и 25 се бришат. 

Член 10 
Во членот 29 ставови (1) и (3) зборовите: ,,Соција-

листичка Федеративна Република Југославија“ се заме-
нуваат со зборовите: „Република Македонија“. 

Член И 
Во членот 30 зборот „Југославија“ се заменува со 

зборовите: „Република Македонија“. 

Член 12 
Во членот 31 зборовите: „Сојузниот суд“ се заме-

нуваат со зборовите: „Врховниот суд на Република 
Македонија“. 

Член 13 
Во член 32 ставот (9) се брише. 

Член 14 
Во членот 35 став (1) зборовите: „републички 

односно со покраински“ се бришат. 
Ставот (2) се брише. 
Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: „и 2" 

се бришат. 

Член 15 
Во член 38 ставовите (2) и (3) се бришат. 

Член 16 
Во членот 42 став (2) зборовите: „републички 

односно на покраинскиот Врховен суд, или на претседа-
тел на Сојузниот суд“ се заменуваат со зборовите: 
„Врховниот суд на Република Македонија“. 

Член 17 
Во членот 44 став (2) зборовите: „Во поглед на 

надлежноста за одлучување за изземање на републич-
ки, покраински и на сојузниот јавен обвинител се 
применуваат одредбите на соодветниот закон за јавно-
то обвинителство“ се заменуваат со зборовите: „за 
изземањето на јавниот обвинител на Република Маке-
донија одлучува колегиум на заменици на Јавното 
обвинителство на Република Македонија“ 

Член 18 
Членот 46 се брише. 

Член 19 
Во членот 50 ставовите (2) и (3) се бришат. 

Член 20 
Во членот 67 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Лицето има право на бранител во постапката 

пред органите за внатрешни работи и судската постап-
ка. Обвинетиот може да има бранител во текот на 
целата постапка“. 

Во ставот (4) зборовите: „Стручен испит предви-
ден со републички односно со покраински пропис. Пред 
Сојузниот суд и пред републичкиот односно покраин-
скиот Врховен суд“ се заменуваат со зборовите: „право-
суден испит. Пред Врховниот суд на Република Македо-
нија“. 

Член 21 
Во член 70 став 1 зборовите . „или ако постапката 

се води поради кривично дело за кое може да се изрече 
смртна казна“ се бришат. 

Член 22 
Во член 95 ставот (5) се менува и гласи: 
„(5) Трошоците за преведување на јазикот ипо 

настануваат со примена на одредбите од Уставот и од 
овој закон нема да се наплатуваат од лицата што според 
одредбите на овој закон се должни да ги надоместат 
трошоците во кривичната постапка“. 

Член 23 
Членот 102 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за надомест на трошоците во 

кривичната постапка пред судовите на Република Ма-
кедонија донесува министерот за правосудство и упра-
ва“. 

Член 24 
Во членот 127 став (3) зборот „Југославија“ се 

заменува со зборовите: „Република Македонија“, а 
зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за 
односи со странство“. 

Во ставот (4) кратенката „СФРЈ“ се заменува со 
зборовите: „Република Македонија“. 
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Член 25, 
Во член 133 зборовите: „Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија“ се заменуваат со зборо-
вите: „Република Македонија 1 општ и посебен дел“. 

Член 26 
Членот 138 се менува и гласи: 
„Прописи за казнената евиденција донесува мини-

стерот за внатрешни работи во согласност со министе-
рот за правосудство и управа“. 

Член 27 

Членот 140 се брише. 
Член 28 

Во членот 145 став (1) зборот „Југославија“ се 
заменува со зборовите: „Република Македонија“. 

Во ставот (2) зборовите: „Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи преку републичкиот односно 
покраинскиот орган на управата, надлежен за право-
судство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството 
за односи со странство, преку Министерството за право-
судство и управа“. 

Член 29 
Во членот 151 став (3) пред зборовите: „не можат 

граѓаните“ се внесуваат зборовите: „лицата повикани, 
приведени или лишени од слобода мора веднаш да 
бидат запознаени со причините за нивното повикување, 
приведување или лишување од слобода и со нивните 
права утврдени со закон и од нив не може да се бара 
изјава и“. 

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5) 
кои гласат: 

„(4) Лицето лишено од слобода мора веднаш, а 
најдоцна во рок од 24 часа од моментот на лишување од 
слобода да биде изведено пред суд кој без одлагање ќе 
одлучи за законитоста од лишување од слобода. 1 

(5) Во постапката пред органите за внатрешни 
работи лицето има право на бранител“. 

Досегашните ставови (4), (5) и (6) стануваат ставо-
ви (6), (7) и (8). 

Член 30 
Во членот 161 став (2) зборовите: „Надлежниот 

републички односно покраински орган може да“ се 
заменуваат со зборовите: „Со закон мрже да се“. 

Член 31 
Во членот 175 став 1 зборот „шест“ се заменува со 

зборот „три“. 

Член 32 
Во членот 190 по став (3) се додава нов став (4) кој 

гласи: 
„Притвореното лице може под услови утврдени со 

овој закон да биде пуштено да се брани од слобода“. 

Член 33 
Во членот 191 став (1) зборовите: „смртна казна“ 

се заменуваат со зборовите: „казна затвор од 20 годи-
ни“, а зборовите во заградата се бришат. 

Член 34 
Членот 195 се менува и гласи: 
„(1) Овластените службени лица на органите за 

внатрешни работи можат некое лице да го лишат од 
слобода ако постои било каква причина предвидена во 
член 191 на овој закон, но се должни таквото лице 
веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот на 
лишувањето од слобода да го спроведат до надлежниот 
истражен судија или до истражниот судија на понискиот 

суд на чие подрачје ^ сторено кривичното дело ако до 
седиштето на тој суд може да се дојде побрзо. При 
доведувањето овластеното службено лице на органот 
за внатрешни работи ќе го извести истражниот судија 
за причините и за времето на лишувањето од слобода. 

(2) Истражниот судија на кого му е дадено лицето 
лишено од слобода, без одлагање ќе одлучи за закони-
тоста на лишувањето од слобода“. 

Член 35 
Членот 196 се брише. 

Член 36 
Во член 197 ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Притворот може по одлука на советот (член 

23 став (6)) да се продолжи најмногу за два месеца. ' 
Против решението на советот е дозволена жалба која 
не го задржува извршувањето на решението“. 

Член 37 
Членот 206 се менува и гласи: 
„(1) Претресување на стан или други простории на 

обвинетиот или на други лица може да се преземе 
единствено со судска одлука кога е во прашање откри-
вање или спречување на кривични дела или заштита на 
здравјето на луѓето. 

(2) Претресување на лице може да се преземе под 
условите од став 1 на овој член“. 

Член 38 
Во член 210 ставовите (1) и (2) се менуваат и 

гласат: 
„(1) Овластените службени лица на органот за 

внатрешни работи можат и без наредба да влезат во туѓ 
стан и по потреба да извршат претресување ако држа-
телот на станот го сака тоа или ако некој вика за 
помош. 

(2) Во случајот од став (1) на овој член нема да се 
составува записник туку на држателот на станот ве-
днаш ќе му се издаде потврда во која ќе се назначи 
причината за влегување во станот, односно во други 
простории“. 

Ставовите (3) и (4) се бришат. 
Досегашниот став (5) станува став (3). 

Член 39 
Во членот 218 став (1) зборовите: „на народната“ 

се бришат. 
Ставот (9) се менува и гласи: 
„(9) Обвинетиот може да биде испитан во отсуство 

на бранител, само ако изречно се одрекол од тоа право, 
а одбраната не е задолжителна“.. 

Член 40 
Во член 294 став (3) зборовите: „Републички 

односно на покраински Врховен суд“ се заменуваат со 
зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“. 

Член 41 
Членот 301 се менува и гласи: 
„Ако на главниот претрес не дојде бранителот кој 

уредно е повикан, а не го извести судот за причината на 
спреченост штом дознал за оваа причинаЈ или' ако 
бранителот без одобрение го напуштил главниот пре-
трес, оптужениот ќе се повика веднаш да земе друг 
бранител. Ако оптужениот тоа не го стори, советот 
може да одлучи главниот претрес да се одржи и без 
присуство на бранител само ако оптужениот изречно се 
одрекол од тоа право и ако судот по испитувањ,ето на 
сите околности оцени дека отсуството на бранителот не 
би било штетно за одбраната. Решението за тоа со 
образложение се внесува во записникот за главниот 
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претрес. Против ова решение посебна жалба не е 
дозволена. Ако во случај на задолжителна одбрана не 
постои можност оптужениот веднаш да земе друг бра-
нител, односно судот да го постави по изречна согла-
сност на оптужениот без штета за одбраната, претресот 
ќе се одложи“. 

Член 42 
Во членовите 356 став (5), 357 став (8), 360 став (5), 

401 став (1) точка 2, 496, 502 став (1), 505 став (1), 510 
став (1), 513 став (1) и 515 став (1) зборовите во 
заградата се бришат. 

Член 43 
Во член 361 ставот (4) се брише. 

Член 44 
Во членот 391 став (1) точка 1) зборовите: „смртна 

казна или“ се бришат. 
Член 45 

Членовите 392 и 393 се бришат.' 

Член 46 
Во член 413 ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Барањето за вонредно ублажување на казната 

не го задржува издржувањето на казната“. 

Член 47 
Во член 414 став (1) се менува и гласи: 
„(1) За барањето за вонредно ублажување на 

казната решава Врховниот суд на Република Македони-
ја“. 

Ставот (6) се брише. 
Член 48 

Во членот 417 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) За барањето за заштита на законитоста реша-

ва Врховниот суд на Република Македонија“. 
Ставовите (2), (3) и (4) се бришат. 

Член 49 
Во член 418 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Барање за заштита на законитоста подига 

Јавниот обвинител на Република Македонија“. 
Ставовите (2) и (3) се бришат. 

Член 50 

Во членовите 422 ставот (2) и 423 ставот (2) се 
бришат. 

Член 51 
Во член 425 ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Барање за вонредно преиспитување на право-

силната пресуда не може да се поднесе против пресуда 
на Врховниот суд на Република Македонија“. 

Член 52 
Во член 426 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) За барањето на вонредното преиспитување на 

правосилна пресуда решава Врховниот суд на Републи-
ка Македонија“. 
5 Ставовите (2) и (3) се бришат. 

Член 53 
Во членот 463 став (1) зборовите: „во републиката 

и автономната покраина“ се бришат. 
Во ставот (2) зборовите: „републичкиот врховен 

суд и во покраинскиот врховен суд“ и се Заменуваат со 
зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“. 

Во ставот (3) збојровите: „Во републичките врхов-
ни судови односно во покраинските врховни судови“ се 
заменуваат со зборовите: „Во Врховниот суд на Репу-
блика Македонија“. 

Член 54 
Во членот 493 став (1) зборовите: „Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија“ се заменуваат со 
зборовите: „Република Македонија - општ и посебен 
дел“. 

Член 55 
Во членот 518 став (2) зборовите: „Сојузниот 

секретаријат“ се заменуваат со зборот „Министерство-
то“. 

Во ставот (3) зборовите: „пропис на републиката 
односно автономната покраина“ се заменуваат со збо-
рот „закон“. 

Член 56 
Во членот 519 став (1) зборовите: „Сојузниот 

секретаријат за надворешни работа ќе ја упати молбата 
на странскиот орган за правна помош до републичкиот 
односно до покраинскиот орган на управата надлежен 
за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „Мини-
стерството за односи со странство ќе ја упати молбата 
на странскиот орган за правна помош до Министерство-
то за правосудство и управа“. 

Во ставот (2) зборовите: „Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи ја упатува молбата до судот преку 
републички односно покраински орган на управата 
надлежен за правосудство“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за внатрешни работи ја упатува мол-
бата до судот преку Министерството за правосудство и 
управа“. 

Во ставот (4) зборовите: „републички односно 
покраинскиот орган на управа надлежен за работата на 
правосудството“ се заменуваат со зборовите: „Мини-
стерството за правосудство и управа“, а зборовите: „од 
сојузниот орган надлежен за правосудство“ се бришат. 

Чџен 57 
Во членот 520 ставови (2) и (4) зборовите: „Соција-

листичка Федеративна Република Југославија“ се заме-
нуваат со зборовите: „Република Македонија“. -

Ставот (5) се менува и гласи: 
„(5) Стварно надлежен суд е судот определен со 

закон“. 

Член 58 
Во членот 521 збировите „Сојузниот секретаријат“ 

се заменуваат со зборот „Министерството“. 

Член 59 
Во членовите 522 ставови (1) и (4) и 523 став (1) 

зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија“ и кратенката „СФРЈ“ се заменуваат со 
зборовите: „Република Македонија“. 

Член 60 
Во членот 525 став (1) точки 1), 2) и 5) зборовите: 

„Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
СФРЈ и Југославија“ се заменуваат со зборовите: „Репу-
блика Македонија“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Како домашен закон согласно со точката 3) на 

ставот (1) на овој член се. смета закон на Република 
Македонија“. 

Член 61 
Во членот 526 став (4) зборовите: „еден од јазици-

те на народите на Југославија“ се заменуваат со зборо-
вите: „македонски јазик“. 

Член 62 
Во членот 527 став (1) зборовите: „Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи“ се заменуваат со 
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зборовите: „Министерството за односи со странство“, а 
зборовите: „Републички односно покраински орган на 
управата надлежен за правосудство“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерство за правосудство и управа“. 

Член 63 
Во членот 528 став (2) зборовите; „Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за односи со странство“ а 
зборовите „Републички односно покраинскиот орган на 
управата надлежен за правосудство“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерство за правосудство и управа“. 

Член 64 
Во членот 530 став (1) зборовите: „Судрт опреде-

лен со републички односно со покраински пропис“ се 
заменуваат со зборовите: „Врховниот суд на Република 
Македонија“. 

Во ставот (3) зборовите: „републичкиот односно 
покраинскиот орган на управата надлежен за правосуд-
ство“ се заменуваат со зборовите: „Министерство за 
правосудство и управа“, а зборовите: „Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи“ се заменуваат со зборо-
вите; „Министерството за односи со странство“. 

Член 65 
Во член 531 зборовите: „судот определен со репу-

блички односно со покраински пропис“ се заменуваат 
со зборовите: „надлежниот суд“. 

Член 66 
Во членовите 532, 533 ставовите (1) и (2) и 534 

ставови (1) и (2) зборовите: „старешината на сојузниот 
орган надлежен за правосудство“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за правосудство и упра-
ва“, а зборот „Југославија“ се заменува со зборовите: 
„Република Македонија“. 

Член 67 
Во членот 535 став (2) зборовите: „Сојузниот 

секретаријат“ се заменуваат со зборот „Министерство-
то“. . 

Член 68 
Во членот 537 став (1) зборот „Југославија“ се 

заменува со зборовите: „Република Македонија“. 

Член 69 
Во членот 538 став (1) зборовите: „старешината на 

сојузниот орган надлежен “ се заменуваат со зборот 
„министерот“. 

Член 70 
Во членот 540 ставови (1), (2) и (3) зборовите: 

„Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ 
и кратенката „СФРЈ“ се заменуваат со зборовите: 
„Република Македонија“. 

Член 71 
Во членот 542 став (2) зборовите: „органот опреде-

лен со републички односно со покраински пропис“ се 
заменуваат со зборовите: „Министерството за право-
судство и управа“, а зборовите: „ако е во прашање 
одлука на воен суд, до Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана“ се бришат. 

Член 72 
Во член 543 ставот (3) се менува и гласи: 
„(3) Тужбата за надомест на штета се поднесува 

против Република Македонија“. 

Член 73 
Во членот 554 ставови (3) и (4) зборовите: „Сојуз-

ниот секретаријат“ се заменуваат со зборот „Министер-
ството“. 

Во ставот (4) зборот „Југославија“ се заменува со 
зборовите: „Република Македонија“. 

Член 74 
Во член 555 став (4) зборовите: „Надлежниот 

републички односно покраински орган го определува“ 
се заменуваат со зборовите: „Со закон се определу-
ваат“. 

Член 75 
Во член 557 зборовите: „републички односно со 

покраински“ се бришат. 

Член 76 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

кривичните постапки што не се довршени според одред-
бите на Законот за кривичната постапка („Службен 
лист на СФРЈ“ број 4/77,14/85, 74/87, 57/89 и 3/90) ќе се 
довршат според одредбите на овој закон. 

Член 77 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

445. 
Врз основа на член 134 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/92) 
и член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (Сл. весник на СРМ“, бр. 38/90), а во врска со член 
10 од Уредбата за начинот и постапката за усогласува-
ње на работењето на претпријатијата и другите правни 
лица и на деловите на претпријатијата и другите правни 
лица нјпго вршат стопанска дејност со седиште на 
територијата на другите републики и автономни по-
краини Војводина и Косово („Сл. весник на Република 
Македонија“, бр. 9/92) и точка 12 од Договорот во 
врска со дислокацијата на ЈНА од територијата на 
Република Македонија потпишан на 21.II.1992 година, 
Владата на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
СТАНОВИТЕ И ДЕЛОВНИОТ ФОНД НА ЈНА ШТО 
СЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува начинот и условите за 

продажба на становите и деловниот фонд на ЈНА што 
се во државна сопственост на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Републиката). 

Член 2 
Становите и деловниот фонд на ЈНА од член 1 на 

оваа уредба се продаваат според начинот и условите 
пропишани со постојните прописи за продажба на 
становите и деловниот фонд на ЈНА и одредбите на 
оваа уредба. 

Член 3 
Носителот на станарското право кој склучил дого-

вор за куло продажба на стан со ЈНА со право на 
плаќање на цената на станот во целост или во рати, а 
истиот не го заверил, должен е договорот да го завери 
кај надлежниот суд во Републиката. 

Неисплатените средства на име купопродажна-
та цена според договорот од став 1 на овој член, се 
уплатуваат на жиро сметка на Министерството за 
одбрана со намена - Средства за продажба на становите 
и деловен простор на воено - станбен фонд - Скопје. 
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Носителот на станарското право кој склучил дого-
вор за купопродажба на стан со ЈНА со отплата во рати 
може во покус рок да го отплати станот со плаќање во 
помалку рати, односно да го уплати целиот износ 
одеднаш. 

Член 4 
Носителот на станарското право, кој не склучил^ 

договор за купопродажба на стан со ЈНА, а кој има 
живеалиште на територијата на Републиката, може да 
склучи договор за купопродажба на стан со Република-
та - Министерството за одбрана, под исти услови под 
кои е извршена продажбата на становите на носителите 
на станарското право од член 2 на оваа уредба. 

Член 5 ; 
Одредбите од членовите 3 и 4 на оваа уредба 

соодветно се однесуваат и за купувачите на деловниот 
простор кои склучиле договор со ЈНА, односно кои ќе 
склучат договор за купопродажба на деловен простор 
со Републиката - Министерството за одбрана. 

Член 6 
Носителите на станарското право од член 3 и 4 на 

ова уредба, по извршената заверка на договорите за 
купопродажба, на стан, односно купувачите на делов-
ниот простор, не можат да го продадат купениот стан, 
односно деловниот простор во рок од шест години од 
денот на заверката на договорот. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, 

одредбите на членовите 10, 11 и 12 од Уредбата за 
начинот и постапката на усогласување на работењето 
на претпријатијата и другите правни лица и на делови-
те на претпријатијата и другите правни лица што вршат 
стопанска дејност со седиште на територијата на други-
те републики и автономни покраини Војводина и Косо-
во („Сл. весник на Република Македонија4-, бр. 9/92), не 
се применуваат на становите и деловниот фонд на ЈНА 
што се во државна сопственост на Република Македо-
нија. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник На Републи-
ка Македонија44. 

Бр. 23-877/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

446. 

Врз основа на член 1 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/ 
90), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

1. На лицата делегирани претставници на Републи-
ката во сојузните органи на управата, а кои не се 
распоредени во соодветни републички органи на упра-
вата ќе им се исплатува личен доход во висина што ја 
примиле во месец јануари 1992 година, се додека нивни-
те лични доходи не се изедначат со личните доходи на 

лицата со исто звање, стручна подготовка и работно 
искуство во соодветните органи на управата во чиј 
делокруг спаѓаат работите и задачите што ги извршува-
ле во сојузните органи на управата. По изедначувањето 
на личните доходи на овие лица ќе им се исплатува 
личен доход во висина на личните доходи на вработени-
те со исто звање и работно искуство од соодветните 
органи на управата во чиј делокруг спаѓаат работите и 
задачите што ги извршувале во сојузните органи на 
управата. 

2. На лицата кои биле вработени во органи и 
институции на ЈНА, а останале во Републиката, ќе им 
се исплатува личен доход во висина на личниот доход за 
месец јануари 1992 година кој што го примиле или би Го 
примиле според прописите на тие органи и институции, 
се додека нивните лични доходи не се изедначат според 
мерилата и критериумите за вработените во републич-
ките органи на управата односно прописите за Армија-
та на Република Македонија. 

3. На вработените во подрачните органи, органи-
зациони единици на сојузните органи на територијата 
на републиката чии работи преминале во надлежност 
на Републиката, ќе им се исплатува личен доход во 
висина на личниот доход што го примиле за месец 
јануари 1992 година се додека нивните лични доходи не 
се изедначат со висината на средствата што се образу-
вани според мерилата и критериумите на републичките 
органи на управата, а за функционерите и раководните 
работници и работници со посебно овластување и 
одговорности според прописите на Собранието на Репу-
блика Македонија односно Влада,та на Република Ма-
кедонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

/ 
Бр 23-1012/1 Претседател на Владата 

12 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 
Скопје 

О г л а с е н д е л 

книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 - тутун и останати 
непрехранбени проивзоди; 070124 - огрев и градежен материјал; 070125 
- мебел; 07013 - трговија на мало со мешовити стоки; 070132 - останата 
трговија со мешовита стока; 07021 - трговија на големо со прехранбени 
производи 070211 - житарици и илински производи; 070212 - зеленчук, 
овошје и преработки; 070214 - стока и живина; 07022 - трговија на 
големо со непрехранебни производи; 070221- текстил и конфекција; 
070222 - сурова кожа, волна и слично; 070223 - метална и електроге-
хничка стока; 070224 - градежен, санитарен инсталационен материјал ; 
070226 - хартија, канцелариски материјал н прибор; 070250 - трговија на 
големо со мешовита стока; 110303 - комерцијални работи на остварува-
ње функции во прометот на стоки и услуги; 110309 - неспомнати услуги 
во областа на прометот; 070310 - надворешнава трговија со прехранбе-
ни производи; 070320 - надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди. 

4 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
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Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица, одговара со 
сите свои средства. 

Андоновски Александар е работоводен орган- без ограничување 
и неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 253/91 (76) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8638 
од 12.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1.14675/0/0/0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна 
сопственост и запишувањето на правото за вршење работи во надво-
решно-трговскиот промет под фирма: Претпријатие за промет и услуги 
„Тројка-Комерц целосна одговорност, Скопје ул. „Ѓорѓи Капчев“ бр. 
32. 

Претпријатието е основано со акт за основање на претпријатија 
од 7.ХП.1991 година 

Дејност, леб, псчшѕо, млеко и млечни производи, 070112- зелен-
чук, овошје и преработка, 070113-месо, живина риба и месни преработ-
ки, 070114 - разни животни продукти, алкохолни пијалоци и производи 
за домашни Потреби, 070121 - текстил и конфекција, 070122- обувки, 
кожа и пластика, 07123- метални и електротехннчки стоки, 070124-
огрев и градежен материјал, 070125-мебел, 070126-ќерамика, стакло и 
порцелан, 070127- бои лакови и хемикалии, 070128 - книги, канцеларии 
материјал, прибор, 0701^9 - тутун и други непрехранбени производи, 
070131 - стоковни куќи, 070132- друга трговија со мешовити стоки, 
070140 - трговија на мало со возила и делови, 070150 - трговија на мало 
со нафтени деривати, 070211 жита и млечни производи, 070212 зеленчук 
овошје и преработки, 070213-алкохолни, пијалоци 070214-добиток и 
ж,ивина, 07019-разни животни производи за домашни потреби, 070221-
текстил и конфекција, 070222-сува кожа, волна и сл., 070223, метални и 
електрични стоки; 070224 градежен, санитарен и иснталационен мате-
ријал, 070225 хемиски производи, бои и лакови, 070226 - хартија 
канцелариски материјал и прибор, 070229 -тутун и други непрехранбени 
производи, 070230-трговија на големо со возила, делови и прибор, 
070240 трговија на големо со нафтени деривати, 070250 трговија на 
Големо со мешовити стоки - 070260 трговија на големо со индустриски 
отпадоци, 060501 - превоз на патници во патниот сообраќај, 060502 
превоз на стока во патниот сообраќај, 060503 - услуги во патниот 
сообраќај; 070310 - надворешна трговија со прехранбени производи, 
070320 надворешна трговија со непрехранбени производи, застапниш-
тво и посредништво на странски и домашни претпријатија, реекспорт, 
консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји. 

Неограничена одговорност и целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Васе Стојановски, дирекотор, 

без ограничување, кој ќе го застапува претпријатието и во надворешно-
трговскиот промет без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8638/91. (77) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7984/91 15.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13466-0-0-0, ^о 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост и запишување на правото за вршење работи во надвореш-
но трговскиот промет под фирма: Претпријатие за трговија на големо и 
мало „Нана" експорт-импорт, Ц. О., Скопје, ул. „Партизански одреди“ 
бр. 59-11/17 - Скопје. “ 
5̂9 Ш И “ 6 Т а С И Ќ Н а Д а ОД,^КОПЈе' Ул „Партизански одреди“ бр. 

Дејности: 070111, 070112, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070132, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, (ЖР25, 070226, 
070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Тасиќ Нада, директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 7984/91. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3009/92 на регистарска влошка бр. 1-2724-0-0 к о запиша во судскиот 
регистар истапувањето на основачот и промената на лицето овластено 
за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет на 
Услужно трговско претпријатие „Јумак" Д.О.О, 
увоз-извоз Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 36, со следните податоци: 
— Од претпријатието истапува основачот Насер Хот од Скопје со 
одлука за истапување од 31.П1.1991 година. 

Се брише досегашниот застапник во внатрешен и надворешен 
троговски промет Насер Хот, привремен работоводен орган, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник Киро Николовски, 
директор без ограничување во внатрешен и надворешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3009/92. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1207 
од 5.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-1156-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот 

промет со следните податоци: Друштво со олраничена одговорност за 
внатрешен и надворешен промет ЈВелеспром" - Титов Велес, ул. 
„Илинденска“ бб, Титов Велес. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 130233 050301, 
050302, 090110, 090123, 090124, 090131, 090133, 090139, 090140, 090150, 
090180,110909, 013021,013022. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1207/92. (174) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1537/92 од 17.Ш1992 година, на регистарска влошка бр. 1-266-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување со следните податоци: Основно училиште „13 Ноември“ -
Скопје, Ц, О., ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 76 - Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Вељаноски Борис, директор, 
без ограничување, а се запишува новиот застапник Атанасова Љубица, 
е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1537/92 175 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9409/91 од 10.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14480-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приват-
на сопственост и запишувањето на право за вршење надворешно-
трговски промет под фирма: Производно-трговско претпријатие „Том-
он“ комерц, д.о.о., Скопје, ул. Партизански одреди“ бр. 77-1/9, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 16.ХП.1991 
година, а основач е Спасија Најденовска од Скопје, ул. „Партизански 
одреди“ бр. 77-1/9. 

Дејноста: 013200, 020110, 020121, 020201, 0701, 07011, 070112, 
070114, 070111, 07012, 070123, 070124, 070132, 070140, 070121, 070129, 
0702, 07021, 070211, 070212, 070214, 070213, 07022, 070230, 070221, 
070225, 070250, 060502, 0801, 080201, 080190, 110909, 110309, 070310, 
070320; - посредување и застапување во областа на прометот со стоки и 
услуги; - реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Спасија Најденовска, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9409/91. (176) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9080/91 од 11.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14574-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето на приватно претпријатие 
под фирма: Претпријатие за производство, услуги, внатрешен и надво-
решен промет „Веритас", ц,о., Скопје, ул. ,Дане Сандански“ бр. 19-Н/ 
29, 

Претпријатието е основано со акт за основање од 16.ХИ.1991 
година, а основач е Ниневска Маргарита од Скопје. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011390, 
090129, 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, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 
070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Ниневска Маргарита, работово-
ден орган, директор на претпријатието без ограничување, која ќе го 
застапува и во надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9080/91. (185) 

Окружниот стопански суд во, Скопје, со решението Срег. бр. 
2151/92, на регистарска влошка бр. 1-16972-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под 
фирма: Претпријатие во приватна сопственост „Мак Гама“ - за 
производство, услуги и внатрешен и надворешен промет Ц.О. Скопје, 
ул. „И Октомври“ бр. 29-3/6. 

Основач е Ристески Илија од Скопје, ул. „Волгоградска" бр. 
АЗ-З/4, а директор е Галиќ Бранислав - Скопје, ул. „И октомври“ бр. 
29-3/6. 

Дејноста: 011390, 011941, 012002, 012001, 012321, 012323, 012613, 
012622, 012623, 013021, 013121, 013909, 020110, 020120, 020302, 050209, 
050301, 050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 090250, 070260, 080190, 080201, 090131, 090132, 
090140, 090150, 090171, 090179, 090189, 090202, 110309, 110404, 110620, 
110903, 110909, 070310, 070320. 

Неограничено овалстување и целосна одговорност. 
Во правниот промет претпријатието ќе го застапува Галиќ 

Бранислав, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2131/92. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10556/91 од 12.П. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14732-0-0-0-
го запиша во судскиот регистар основањето под фирма: Претпријатие 
за трговија на големо и мало „Мирета" експорт-импорт, Д.О.О., 
Тетово ул. „Иво Рибар Лола“ 185. Скратен назив на фирмата е 
„Мирета" експорт-импорт, Д.О.О., Тетово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање под бр. 04 од 
19.ХП. 1991 година, а соновачот е Костовска Виолета. 

к 
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Бр. 24 - Стр. 395 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 
070126, 070128, 070132, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 
070221, 070224, 070226, 070250, 110309, 110909. 

Дејности во надворешното трговско работење: 070310, 070320, 
застапување на странски фирми, посредување. 

Неограничени овластувања, потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 

трговско работење е Костоска Виолета, директор, со неограничени 
овластувања 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр10556/91. (177) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3245/91, на регистерска влошка бр. 2-10091-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на станбена задруга под фирма: Станбена 
задруга „Современ дом“ Д.О., Кичево, ул. „Стојан (бандевски“ бр. 80. 

Станбената задруга е основана со договор за основање на 
22.У.1991 година, а основачи се: Садула Беќнровски од Кичево, ул 
„СтоЈан Сл иде неки“ бр. 80, Исније Бешировска од Кичево, ул. ,,Стојан 
Сандански“ бр. 80 и Борис Митановски од Кичево, ул. ,,Стојан 
Сандански“ бр. 62 

Дејности: вршење на инвеститорски работи за изградба на 
семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку 
истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на 
членовите на станбената задруга: - организирање на штедење за стан за 
членовите на задругата; - купување на станбени згради и станови, како 
и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената 
зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга 
заинтересиран за вршење на дејност со личен труд од општествено-
правни лица за потребите на своите членови; - набавување на градежен 
и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, 
станови и деловни простории за своите членови; - одржување на 
станбени згради и станови за членовите на станбената задруга. 

Станбената задруга во правниот промет со трети лица истапува 
самостојно во свое име и за своја сметка. 

Стамбената задруга во правниот промет со трети лица одговара 
со сиот свој имот - целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на станбената 
задруга е е.д директорот Садула Ветровски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3245/91. (178) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9/91, 
на регистарска влошка бр. 1-13789-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на приватно претпријатие под фирма: Претприја-
тие за надворешен и внатрешен промет, производство и услуги „Анти-
нлам", Ц.О., ул. „Тодор Чангов“ бр. 4, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 
27.XII 1991 година, а основач е Ангеловски Тони. 

Дејност: 01131, 011311, 011312, 0701, 07011, 070111, 070112, 
070113^ 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070126, 070128, 070129, 
07013, 070132, 07021, 070211, 070212, 070214, 07022, 070222, 070223, 
070224, 070226, 070250,110309, 110313, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со 
сите свои средства. 

Лицето овластено за застапување е Ангеловски Тони, привремен 
работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9/91. (179) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 296/ 
92, на регистерска влошка бр. 1-14393-0-0-0, го запиша во судскиот, 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под 
фирма: Претпријатие „Соми Компјутинг" за услуги, Гевгелија. 

Основачи се: Ампов Михаил и Ампов Сотир, со акт за основање 
бр. 01-1-92 од 9.1.1992 година. 

Дејноста. 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225,1 

070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110309, 110909. 
Дејност во надворешно-трговско работење: 070310, 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет, претпријатието одго-

вара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно 

трговско работење е Ампов Сотир, директор, без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 296/92 (180) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9533/91 од 21.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13655-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма. 
Претпријатие за промет на мало и големо „Златопром", ц о. експорт 
импорт, Скопје. 

Основач: Павловска Драги Виолета. 
Дејност: 0701 - трговија на мало, 0702 - трговија на големо, 

07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 170129, 07013, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 
110309. 

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за 
своја сметка За сторените обврски претпријатието одговара со сите 
свои средства. 1Јо правниот промет'претпријатието го Застапува Па-
вловска Виолета, директор, без ограничување. Во надворешниот 

трговски промет го застапува Павловска Виолета, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9533/91. (181) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9475/91 од 5.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14517-0-0-0 го, 
запиша во судскиот регистар основањето на друштвото со ограничена 
одговорност во приватна сопственост и запишувањето право за вршење 
работи во надворешно трговски промет под фирма: Претпријатие за 
произвдоство, трговија и услуги, „Ден-го", д.о.о. Скопје ул „Тодор 
Чангов“ бр. 56 

Основач: е Богоевски Зоран, со одлука за основање бр. 04-01 од 
22. XII. 1991 година. 

Дејноста: 011315, 011319, 011741, 011791, 011832, 011941, 012310, 
012321, 012322, 012323, 020110, 020121, 060502, 060503, 0701, 07011, 
070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 07021, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070229, 
090131,110303,110309. 

Дејноста во надворешно-трговски промет: 070310,070320 и рабо-
ти на застапување на странски лица. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието како и за 
работи во надворешно- трговски промет е Зоран Богоевски директор, 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје', Срег бр. 9475/91 (182) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
1065/92 од 12.П.1992 година, на регистарска влошка бр, 1-14975-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приват-
на сопственост, како и запишувањето на правото за вршење работи во 
надворешно трговски промет под фирма: Претпријатие за трговија и 
угостителство „МТЛ" експорт импорт, Д.О.О. Кавадарци ул. ,Душан 
Ќириќ“ бр, 36, с. Росоман Кавадарци. Основач е Евдо кија Камчева с. 
Росоман, Кавадарци. 

Дејноста: 0701, 07011, 070111 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070131, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070250, 070260, 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 
080119, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202; 
070310 -надворешна трговија со прехранбени производи 070320 - надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка, 

За обврските сторен во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства.̂  

Лице овластено за застапување на претпријатието е Евдокија 
Камчева, директор, без ограничување, која претпријатието ќе го 
застапува и во надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1065/92. (183) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решнието Срег. бр. 8492/ 
91 од 17.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13692-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет 
и услуги под фирмата: Претпријатие за производство, промет и услуги 
„Папак-Треид" експорт-импорт, Д.О.О., Скопје, ул. „Зеничка“ бр. 41/а. 

Оснвоачи: Александар Андонов од Скопје, ул. „Зеничка“ бр 41/а 
и Невенка Андова од Скопје ул. „Исаија Мажовски“ бр. 42/2-12 со 
договор за основање од 10.ХИ.1991 година. Основачки влог: Алексан-
дар Андонов вложува 5.000,00 динари во парични средства, а Невенка 
Андова вложува 5.000,00 динари, во парични средства, 

Дејноста: 013041, 013042, 090172, 060502, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 0701^28, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 
080190, 110302, 110303,110309, 110903, 110909, 070310, 070320; застапу-
вање на странски фирми: малограничен промет со Албанија, Бугарија и 
Грција. Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет е: Невенка Андова директор без 
ограничување. 

Од Окружениот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 8492/91. (84) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.9302/ 
91 од 7.11.1992 година, на регистарска влошка бр. Г-14465-0-0-0, го 
запиша во судскиот'регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост под фирма: Претпријатие за производство, промет и 
услуги „Нино - Комерц“ Д.О. увоз-извоз, Скопје, ул. „Мито Хаџи 
Василев“ 26/1-33. 

Основач: Узелац Мирко, ул. „Мито Хаџи Василев“ 26/1-35. 
Дејноста: 011390, 090129, 090133, 090150, 090189, 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, 080201, 080202, 110302, 110309, 
110404, 110902, И0909, 120209, 070310, 070320. 
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Лице овластело за застапување во земјата и надворешно 
трговското работење е Узелац Мирко, работоводен огран, без ограни-
чување. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9302/91. (186) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.9398/ 
91 од 13.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14439-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на друштво со ограничена 
одговорност во приватна сопственост и запишувањето право на работе-
ње во надворешно - трговскиот промет под фирма: Трговско услужно 
претпријатие „Кито - Бит“ Комерц, д.о.о., Горно Лисиче бр.2. Скопје. 

Основач е Георгиевска Билјана, со одлука за основање бр.04-01 
од 20.ХП.1991 година. 

Дејноста: 01194, 011941, 07012, 070123, резервни делови, 070128, 
070132, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070223, резервни 
делови, 070224, 070226, 070230, 070250, 090132, 110303, 110309. 

Дејности во надворешно - трговски промет: 070310, 070320, 
работи на застапување на странски лица, реекспорт, царински продав-
ници, консигнациона продажба, работи на посредување во надворешно 
- трговски промет. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието, како и за 
работи во надворешно трговското работење е Георгиевска Билјана, 
директор со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.9398/91. (187) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 118 
од 29.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13948-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на д.о.о. Претпријатие за промет на 
големо и мало „Феростатер", увоз - извоз, Скопје, ул. „Момин Поток“ 
бб. 

Скратен назив на фирмата гласи: „Феростатер" увоз - извоз, 
д.о.о., Скопје. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150 
070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 07022, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320 
110303, 110309, 110903,110905, 110909. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот' и надворешниот 
промет е Ласковски Кирил, е.д. директор, без ограничување. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието 
одговара со сите свои средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 118/92. (188) 

Окружниот стопански суд во скопје, со решението Срег.бр.7649/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-14685-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатие за 
производство на финални производи од дрво и трговија на големо и 
мало „Кедар“, Д.О., Скопје, ул. „Бутелска“ 3, бр.2, Бутел I. 

Дејноста' 0123, 01231, 012310, 01232, 012321, 012322, 012323, 
012324, 0701, ОТОН, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 0702, 07021, 
070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222,4 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227,070229. 

Стефановски Стојан е индивидуален работоводен орган со цело-
сни и неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 7649/91. (189) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.970 
од 12.И.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14939-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приват-
на сопственост и запишувањето право за вршење надворешно -
трговски промет како Д О.О. под фирма Претпријатие за промет на 
големо и мало „Рибо-материЈал", Д.О.О , Скопје, ул „Кузман Јоси-
фовски Питу“ бб, Скопје, основано со акт за основање на 28 1.1992 
година. 

Основачи се вработените во поранешната деловна единица „Ри-
боматеријал" - Загреб, претставништво и продавница во Скопје, ул. 
„Кузман Ј. Питу“ бб. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070250, 110302, 110303, 110309, 110909; Надворешна трговија; 070310, 
070320; Услуги во надворешно - трговскиот промет; посредување и 
застапништво во прометот на стоки и услуги, маркетинг и меѓународна 
шпедиција; реекспорт. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Костовски Арсен, е.д. директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во (Скопје, Срег. бр 970/92 (190) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.4758 
од 13.ХП.1991 година, На регистарска влошка бр. 1-2953-0-0-0, го запи-
ша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен и 
надворешен промет на Претпријатието за промет на големо и мало 
„Геоман" ц.о., Скопје, ул. „710" бр.1. 

Дејностите во внатрешен и надворешен промет се прошируваат 
со: 011721, 011941, 011949, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 
012322, 012323, 012324, 013010, 013021, 013041, 01350, 013200, 030003, 
050301, 050302, 060501, 060601, 070240, 070150, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110903,110905,110909. 

1 Дејности во надворешен трговски промет се проширува со: 
посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги; 
пограничен промет со НР Бугарија, Република Грција и НР Албанија и 
туристички услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр.4758/91. (191) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8340/91 од 15.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-10885-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на „Факом-
производство" Друштво со ограничена одговорност со Ц.О., ул. “Е-
двард Кардељ“ бб, Скопје. 

Се прошируваат следните дејности во внатрешен промет: 060501, 
060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 
080129,080190, 080201,080202. 

Од Окружниот сопански суд во Скопје, Срег. бр. 8340/91. (199) 

ОБЈАВА 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство'на Република Македонија - Скопје, во 
смисла на став 3 од член 18 од Законот за саден 
материјал („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 10/73, 51/88, 20/90 к 32/91), објавува дека во 
Регистарот на производители на лозов и овошен саден 
материјал се запишува следното претпријатие: 
- Земјоделско производно трговско претпријатие „Ду-

брово“ - с. Дуброво - Неготино, за производство на 
лозов и овошен саден материјал. Регистарски бр. 36, 
Решение бр. 2811/4 од 03.04.1992 година. 

Број 10-2811/4 Министер 
3 април 1992 година з а земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанство, 
д-р Иван Ангелов, с.р. 
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