
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Четврток, 15 октомври 1992 
Скопје 
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Претплатата за 1992 година изнесува 
25.000 денари. Овој број чини 800 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1214. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

вот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 52/91), а во врска со член 1 и 2 
од Законот за помилување („Службен весник на Репу-
блика Македонија бр. 15/77) Претседателот на Репу-
блика Македонија, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Потполно се ослободуваат од натамошно издржу-
вање на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Петровски Здраве Форе од Скопје, 
2. Поповски Јордан Димитрија од Скопје. 

II 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
услови за 1 година на осудените лица: 

1. Шутароски Ристо Наум, од с. Требениште во 
траење од 30 дена, 

2. Митев Борис Коте, од с. Баница, во траење од 2 
месеца, 

3. Ристов Ристо Кољо од с. Муртино, во траење од 
2 месеца, 

4. Мајковски Михајло Никола од Битола, во тра-
ење од 3 месеци. 

III 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
услови за 2 години на осудените лица: 

1. Христов Стојан Ристо од Струмица, во траење 
од 3 месеци, 

2. Миладинова Спасе Лилјана од нас. Оризари, Ко-
чани, во траење од 3 месеци, 

3. Шаќири Шакир Абдулбар од с. Порој, во траење 
од 3 месеци, 

4 Муратов Стојан Златко од с. Старо Коњарево, 
во траење од 3 месеци, 

5 Брановски Петре Драган од Прилеп, во тра-
ење од 4 месеци, 

6. Петровски Ѓорѓи Димитар од Битола, во траење 
од 4 месеци. 

IV 

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

Број 08-2098 
8 октомври 1992 година Претседател 

Скопје на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ 
ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО 
БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИС-
НИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА 
ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД РО-

ДОТ НА 1992 ГОДИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА 
ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 1992/93 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат износот на сред-
ствата и условите под кои Народната банка на Репу-
блика Македонија им дава на банките краткорочни кре-
дити за финансирање на залихите и резервите на: 
пченка, шеќерна репа-шеќер, оризова арпа-ориз, тутун 
и вино и за производство на пченица од родот 1992/93 
година. 

2. За рефинансирање на кредитите од точка 1 на 
оваа Одлука се утврдува дополнителен износ на сред-
ства од примарната емисија во височина од 
16.720.000 ООО денари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат 
за рефинансирање на кредитите за следните намени и 
во следните износи: 

а) 800.000.000 денари за кредитирање на залиха на 
шеќерна репа-шеќер од родот 1992 година; 

б) 7.300.000.000 денари за кредитира^ на зали-
хите на тутун од родот 1992 година и тоа. 

- 500.000.000 денари во октомври, 1.500.000.000 де-
нари во ноември и 5.300.000.000 денари во декември 
1992 година 

в) 2 000.000 ООО денари за кредитирање на залиха 
на оризова арпа-ориз од родот 1992 година и тоа: 

- 600.000.000 денари во октомври, 1 000,000.000 де-
нари во ноември и 400 000.000 денари во декември 1992 
година. 

г) 3.100.000.000 денари за кредитирање на залиха 
на вино од родот 1992 година и тоа-

- 1.000 000.000 денари во октомври, 1 100.000.000 
денари во ноември и 1.000 ООО ООО денари во декември 
1992 година. 

д) 320.000.000 денари за кредитира!^ на залихите 
на пченка од родот 1992 година; 

ѓ) 3.200.000 ООО денари за производство на пченица 
од родот 1992/93 година и тоа: 

- 1.600.000.000 денари во октомври, 960 000.000 де-
нари во, ноември и 640.000.000 денари во декември 1992 
година. 

3. ПокраЈ средствата од точка 2 на оваа Одлука, 
средствата што ќе се наплатат до 31.12.1992 година во 
износ од 4 135 мил денари, пласирани по основ на про-
изводство и залиха на шеќерна репа-шеќер, тутун и 
оризова арпа-ориз и залиха на вино, пченка и пченица 
ќе се репласираат за следните намени. 

1215. Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/ 
92), Советот на Народната банка на Република Македо-
нија, на својата III-та седница одржана на 15.Х.1992 
година, донесе 

- залиха на шеќерна репа-шеќер 
- залиха на тутун 
- залиха на оризова арпа-ориз 
- залиха на вино 
- залиха на пченка 
- производство на пченица 

193 мил денари 
565 мил. денари 
467 мил. денари 

1.093 мил. денари 
137 мил. денари 

1.680 мил. денари 
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4. Кредитите за намените од точка 1 на оваа Од-
лука банките можат да ги користат во височина до 40% 
од книговодствената состојба од кредитите дадени на 
крајните корисници, а најмногу до износот утврден во 
точка 2 и 3 од оваа Одлука. Основа за утврдување на 
вредноста на кредитираните залихи, односно на произ-
водството на пченица се' пропишани заштитни цени или 
минималните откупни цени утврдени од Стопанската 
Комора на Република Македонија за производи за кои 
нема пропишано заштитни цени. 

5. Крајните корисници на кредитите во смисла на 
одредбите на оваа Одлука се правни лица кои се зани-
маваат со производство и преработка на земјоделски 
производи, корисници на одделни земјоделски произ-
води (фарми) и овластени лица за чувана на одредени 
земјоделски производи кои се предмет на Кредитирање 
а крајни корисници на кредитите за производство на 
пченица се правни и физички лица кои поседуваат обра-
ботливи површини засеани со пченица. 

6. Рефинансирање^ на кредитите од ргочка 1 на 
оваа Одлука ќе се врши врз основа на определени 
исправи за кредитите дадени на крајните корисници. 

Под определени исправи за рефинансирање на кре-
дитите за залиха на одредени земјоделски производи во 
смисла на оваа Одлука се подразбираат: 

- договор за ,краткорочен кредит одобрен на крај-
ниот корисник; 

- налог за извршен пренос на средствата од страна 
на банката на жиро-сметката на крајниот корисник за-
верен во СОК. 

- потврда (извештај) од материјалното книговод-
ство за извршен прием м ускладиштување на земјодел-
ските производи; 

- фактури за извршен откуп на земјоделските про-
изводи. 

Под определени исправи за рефинансирапл на кре-
дитите за производство на пченица во смисла на оваа 
Одлука се подразбираат: 

- договор за краткорочен кредит одобрен на крај-
ниот корисник; 

- налог за извршен пренос на средствата на креди-
тот на жиро-сметката на крајниот корисник заверен во 
СОК; 

- извод од книговодствената состојба на кредитот 
кај банката; 

- калкулација за договореното производство; 
- купопродажен договор склучен меѓу производи-

телот и организациите кои се бават со преработка, од-
носно доработка на пченицата. 

Исправите од став 2 и 3 од оваа точка, банката е 
должна да ги приложи при поднесувањето на барање за 
користење на кредити од примарната емисија. 

7. Рокот за враќање на кредитите од точка 1 на 
оваа одлука се утврдува спрема реализацијата на зали-
хите, со тоа што крајниот рок да не е подолг од 12 
месеци кај кредитите за залиха на пченка, оризова 
арпа-ориз, шеќерна репа-шеќер и вино, но најдоцна до 
31.10.1993 година и од 15 месеци кај кредитите за залиха 
на тутун но најдоцна до 31.05.1994 година, и од 12 ме-
сеци за кредитите за производство на пченица но нај-
доцна до 15 август 1993 година. 

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

О.бр. 02-15/III-2/92 
15 октомври 1992 година Претседател 

Скопје н а Народната банка на Македонија, 
Гувернер 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

1216. 
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за девиз-

ното работење („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/ 
88,59/88 и 85/89) и член 70 став 1 точка 29 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот 
на Народната банка на Македонија, на својата III-та 
седница одржана на 15.Х.1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕ И НА ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ ДА 

ДРЖАТ ДЕВИЗИ НА СМЕТКА ВО СТРАНСТВО 

1. Народната банка на Република Македонија 
може на претпријатие и на друго правно лице да им даде 
одобрение да држат девизи на сметка во странство, кај 
банка, под условите утврдени со оваа Одлука. 

Одобрението од став 1 на оваа точка се издава врз 
основа на барање од претпријатие или друго правно 
лице најдолго за една година. 

Ако работењето на претпријатието или на друго 
правно лице бара девизите да се држат во странство 
подолго од една година, должно е пред истекот на таа 
година, на Народната банка на Република Македонија 
да и поднесе ново барање. 

2. Одобрение од точка 1 на оваа Одлука може да се 
даде: 

1) За изведување инвестициони работи во стран-
ство, до 20% од вредноста на склучената работа и тоа: 

- за авансот примен од странскиот партнер, ако 
тоа е неопходно за изведување на инвестициони работи 
во странство, или за странскиот кредит добиен за фи-
нансирање на таа работа, со доставувана фотокопија 
од тој договор за изведувана на инвестициони работи 
или фотокопија на договорот за кредит кон барањето 
за издавање на одобрение; 

- за потребите на снабдувањето и одржувањето на 
деловна единица во странство - градилиште, преку која 
се изведуваат работите, за трошоците во врска со обез-
бедување на сместуваа, исхрана и престој на работни-
ците за трошоците за личните доходи, даноци и осигу-
рувања, како и за други трошоци во врска со редовното 
тековно одржување на просториите - во височина на 
едномесечните просечни трошоци за тие намени, врз 
основа на пресметка, што се поднесува кон барањето за 
издавање на одобрение; 

2) За вредноста на локалната валута (која не може 
да се трансформира) за која е добиено одборение од 
Народната банка на Република Македонија за наплата 
на дел од побарувањата во локалната (нетрансфери-
рана) валута, со тоа што кон барањето се приложува 
односното одобрение; 

3) За давање кауција или полагање депозит за ква-
литетно и навремено извршување на определени ра-
боти, ако странскиот содоговарач тоа го обусловува 
или пропис на односната земја на тоа обврзува, со под-
несувана на докази, и тоа: фотокопија на договор или 
на барањето на странскиот содоговарач, односно фото-
копија за условите од распишаната лицитација или фо-
токопија на преводот на прописот на странската земја 
која предвидува обврска за давање кауција или пола-
г а а депозит за извршување на таа работа. 

По исклучок од одредбата на точка 1 став 2 од оваа 
Одлука Народната банка на Република Македонија 
може да даде одобрение за држење на девизи според таа 
одредба и подолго од една година, а најдолго додека 
трае обврската од договорот; 

4) За плаќање на трошоците за работа на претстав-
ништвото и на деловната единица што се основани во 
странство, според одредбите на Законот за надво-
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решно-трговското работење („Сл лист на СФРЈ“ бр 
63/89) до височината на просечните месечни трошоци 
од претходната година утврдени врз основа на книго-
водствените податоци, што се прилагаат кон барањето 
за добивање одобрение; 

5) За плаќана на трошоците на претпријатијата 
што даваат услуги во меѓународниот стоковен и пат-
нички промет и на организациите за осигурување - до 
височината на просечните месечни трошоци од прет-
ходната година утврдени врз основа на книговодстве-
ните податоци, што се прилагаат кон барањето за доби-
ва н,е одобрение 

Ако обемот на работењето на претставништвото и 
на деловните единици од одредбата под 4) и на претпри-
јатијата од одредбата под 5) на ова точка во тековната 
година е поголем од обемот од претходната година, 
одобрение се издава до височината на трошоците на 
работењето во зависност од зголемениот обем на при-
ходите во тековната година; 

Бараното на претпријатието и на друго правно 
лице треба да содржи основ, износ и вид на девизи за 
кои се бара одобрение, како и назив на земјата и на 
банката кај коЈа се држат девизите, кои податоци На-
родната банка на Република Македонија посебно ги 
внесува во одобрението Кон образложеното барање се 
прилага и мислење од домашна овластена банка за бо-
нитетот на странската банка, како и документација и 
податоци пропишани со оваа Одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да се применува на територијата на Репу-
блика Македонија Одлуката за условите за давање одо-
брение на организација на здружен труд и на друго 
општествено правно лице да држат девизи во странство 
(„Сл. лист на СФРЈ“, бр. 5/90) 

4 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија. 

О бр 02-15/Ш-9/92 
15 октомври 1992 година Претседател 

Скопје на Народната банка на Македонија, 
Гувернер 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

1217. 
Врз основа на член 58 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ, бр. 66/85, 71/86, 3/ 
88,59/88 и 85/89), Советот на Народната банка на Маке-
донија на својата III-та седница одржана на 15.X. 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ НА 
БАНКИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ И КРЕ-
ДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО, ПЛАТЕН ПРО-
МЕТ СО СТРАНСТВО КАКО И ОВЛАСТУВАЊЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕВИЗНО - ВАЛУТНИ РАБОТИ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Народната банка на Република Македонија дава 
овластувам за вршење на платен промет и кредитни 
работи со странство, на барање од банката, ако ги 
исполнува следните услови: 

1) Од Народната банка на Република Македонија 
да добила дозвола за основана во согласност со одред-
бите на Законот за банките и другите финансиски орга-
низации и со своето работење да остварила зголему-
вана на почетниот оснивачки влог најмалку во трикра-
тен изцос, или во претходната година да извршила пла-
ќ а м спрема странство најмалку во износ од 15 мили-
они УСД. 

За банките основани пред 27.04.1992 година почет-
ниот основачки влог ќе се пресметува во висина на 
износот утврден со Одлуката за утврдување на височи-
ната на минималниот износ на основачкиот фонд на 
банката што се основа („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 31/92). 

2) За обврските за плаќана спрема странство во 
моментот на издавањето на овластувањето, банката да 
располага со девизи на сметките во странство или во 
противвредност во денарски средства на сметките во 
земјата, најмалку во височина на едномесечните про-
сечни плаќања спрема странство извршени во претход-
ната година. 

Под обврски за плаќање спрема сгранство во сми-
сла на оваа поточка се подразбираат сите тековни пла-
ќања, како и обврските за плаќање по кредити и депо-
зити; 

3) Банката технички да е опремена така да обезбе-
дува навремено извршување на обврските спрема 
странство, како и ефикасно функционирање на инфор-
мативниот систем; 

4) Во организационите делови на работењето со 
странство банката да е стручно оспособена така да 
може да ги врши тековните работи со странство, што 
подразбира и оперативниот кадар да се служи со стран-
ски јазик, а раководителите на овие организациони де-
лови активно да зборуваат еден од странските јазици; 

5) Да воспостави мрежа на коренсподентски од-
носи и контокорентни сметки со банки во странство, 
која обезбедува ефикасно и рационално вршење на 
платниот промет и кредитните работи со странство, 

6) Во вршењето на платен промет и кредитни ра-
боти со странство да го остварува следното: 

- уредно и во рокови да ги извршува втасаните 
обврски по странски кредити и меѓународни конвенции, 

- уредно и во рокови да ги намирува обврските 
спрема Народната банка на Република Македонија по 
работите на платниот промет и кредитните односи со 
странство, како и обврските спрема други банки по 
девизната позиција; 

- на4корисниците на наплати од странство, уредно 
и во рокови да им ја исплаќа денарската противвред-
ност и на ист начин да обезбедува наплата на денар-
ската противвредност за плаќањата во странство; 

2. Народната банка на Република Македонија дава 
на банките овластуваме за вршена платен промет со 
странство, ако ги исполнува следните услови: 

1) Ако ги исполнува условите од точка 1 одредби 
под 1), 3), 4) и 5), освен обврската за отворана конто-
корентни сметки, и одредбата 6). 

2) Ако на Народната банка на Република Македо-
нија и поднесе доказ дека платен промет со странство 
може да врши преку сметка во странство на банка овла-
стена за вршење платен промет и кредитни работи со 
странство. 

3. Народната банка на Република Македонија и 
дава на банката, на нејзино барање, овластување за 
вршење на девизно-валутни работи во земјата; 

1) Ако добила дозвола за основана во согласност 
со одредбите на Законот за банките и другите финанси-
ски организации; 

2) Ако со актите за основање на банката е предви-
дено банката да може да врши и девизно-валутни ра-
боти во земјата; 

3) Ако банката тие работи ги врши во согласност 
со прописите за девизното работена и прописите за 
вршење на менувачки работи и промет на ефективни 
странски пари во Република Македонија. 

4) Ако располага со стручен кадар за успешно 
вршење на девизно-валути и работи; 
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5) Ако располага со соодветни простории-и опрема 
за успешно вршење на овие работи. 

4. Барање за добивање овластување од точка 1, 2 и 
3 на оваа одлука банката поднесува до Народната банка 
на Република Македонија. 

5 Народната банка на Република Македонија го 
контролира исполнувањето на условите од точка 1 на 
оваа одлука заради преземање на мерки во случаи на 
неисполнување на условите, согласно Одлуката за на-
чинот на вршење контрола и за мерките спрема бан-
ките и другите финансиски организации („Сл. лист н^ 
СФРЈ“, бр. 36/91 и 58/91) 

6. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да се применува, на територијата на Република 
Македонија, Одлуката за условите за давање овласту-
в а а на банките за вршење платен промет и кредитни 
работи со странство како и овластувањето за вршење 
на девизно-валутни работи во Југославија („Сл лист на 
СФРЈ“, бр. 88/89). 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

О бр 02-15/III-8/92 
15 октомври 1992 година Претседател 

Скопје 113 Народната банка на Македонија, 
Гувернер 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

1218 
Врз основа на член 18 став 1 точка 7 и член 70 став 

1 точка 17 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македо-
нија, на својата III-та седница, одржана на 15.Х.1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕ-
ДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ И НА 

ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Со оваа одлука Народната банка на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги 
утврдува минималните општи услови на кредитната 
способност што банката и друга финансиска организа-
ција е должна да ги исполнува и тоа: 

- навреме да ги намирува своите обврски во зем-
јата; 

- навреме да ги намирува своите обврски спрема 
Народната банка по сите основи; 

- во претходниот месец да не користела кредит за 
одржување на дневна ликвидност од примарната еми-
сија подолго од пропишаниот број работни денови во 
месецот; 

- во претходниот пресметковен период да ги 
исполнува пропишаните обврски за одржувани на ми-
нималната ликвидност на банките, односно на посеб-
ната резерва на ликвидноста; 

- во претходните 15 дена, подолго од 3 работни 
дена да не е евидентиран износ на средствата што недо-
стигаат на жиро-сметката на банката. 

Како работен ден, во смисла на оваа одлука, не се 
смета саботата, доколку таа е неработна; 

- во претходните 30 дена да не користела позај-
мица од Народната банка врз основа на гаранција на 
Народната банка за штедните влогови и тековни 
сметки на граѓаните во денари кај банките и Поштен-
ската штедилница; 

- да нема втасани, а ненаплатени побаруван,а по 
дадени кредити и други пласмани по кои не превзела 
мерки за принудна наил л а во рок од 15 дена од денот 
на втасаноста и по кои во законскиот рок не го извр-
шила отписот на побарувањата, и 

- да се придржува кон прописите за ажурно водење 
и доставување на книговодствени податоци во пропи-
шаниот рок до Народната банка. 

Доколку Народната банка не располага со пода-
тоци за исполнување на некои од условите наведени во 
став 1 на ова точка, ќе бара од банката да презентира 
дополнителни податоци заверени од страна на директо-
рот - претседателот на банката. 

2. Народната банка не може, да и одобри кредит 
или друг пласман на банката која не исполнува било кој 
од условите на кредитната способност од точка 1 на 
оваа одлука. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, Народната 
банка може да дава кредити за дневната ликвидност на 
банките, заеми врз основа на гаранција на Народната 
банка по штедните влогови и тековните сметки на гра-
ѓаните во денари и аванси по менувачки работи под 
условите пропишани за давање на овие пласмани. 

3. Народната банка не може да и одобри кредит 
или друг пласман на банката кога врз основа на наодите 
на контролата извршена во банката и контролата извр-
шена врз основа на извештај и друга документација, 
констатирала дека банката во своето работење не се 
придржувала кон законите, прописите и мерките со кои 
се регулирани паричното, кредитното и девизното ра-
ботена, како и монетарната, девизната и кредитната 
политика. 

4 За време додека не ги исполнува пропишаните 
услови од оваа одлука банката не може, да го зголемува 
обемот на кредитите и другите пласмани Под кредити 
и други пласмани, во смисла на став 1 од оваа точка, се 
подразбираат пласманите пропишани со Одлуката за 
Методологијата на утврдувана на вкупните пласмани 
на банките, меѓубанкарските пласмани и пласманите во 
благајнички записи на Народната банка на Македонија. 

5. Под друга финансиска организација во смисла на 
оваа одлука, се подразбира Поштенската штедилница. 

6. Со денот на влегуван,ето во сила на оваа одлука 
престанува да се применува на територијата на Репу-
блика Македонија Одлуката за минималните општи 
услови на кредитната способност на банките и на дру-
гите финансиски организации („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 
22/90). 

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

О. бр. 02-15/III-7/92 на Народната банка на Македонија, 
15 октомври 1992 година Гувернер 

Скопје м-р Борко Станоевски, с.р 

1219. 
Врз основа на член 18 став 1 точка 6 и член 23 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/ 
92), Советот на Народната банка на Република Македо-
нија, на својата III-та седница, одржана на 15. X. 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ КРЕ-
ДИТИ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИ-
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 

ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ 

1. Народната банка на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Народна банка) им дава на бан-
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ките краткорочни кредити за одржување на нивната 
дневна ликвидност (во натамошниот текст: Кредит за 
ликвидност) во височина, под услови и на начин што се 
утврдени со оваа одлука. 

2. Кредит за ликвидност Народната банка дава врз 
основа на следните хартии од вредност со кои банките 
располагаат: 

1) Благајнички записи на Народната банка на Ма-
кедонија и тоа: 

- благајнички записи што банките се должни да ги 
запишат врз основа на прописот за начинот на одржу-
вани на минималната ликвидност на банките до износ 
од 50% од номиналната вредност на тие записи; 

- доброволни благајнички записи до износ од 100% 
од номиналната вредност на тие записи; 

2) Хартии од вредност што ги издала Републиката 
до износ од 100% од номиналната вредност на тие хар-
тии што втасуваат во рок од 6 месеци од денот на 
користењето на кредитот; 

3) Есконтирани меници што ги издале претприја-
тијата со рок од 2 или повеќе месеци, на кои банките 
дале авали во височина од 20% од номиналната вред-
ност на мениците кои втасуваат до 30 дена. 

3 Кредит за ликвидност “банката може да користи 
под услов во изминатите 30 дена да немала втасани 
ненамирени обврски по кредитот за ликвидност. 

4. Во деновите на користење кредит за ликвид-
ност, во смисла на оваа одлука, банката не може да дава 
кредити, други пласмани, ниту да купува девизи од На-
родната банка на Македонија. 

Под кредити и други пласмани, во смисла на оваа 
Одлука, се подразбираат пласманите пропишани со од-
луката за Методологијата на утврдување на вкупните 
пласмани на банките (,,Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 31/92), меѓубанкарските пласмани и 
пласманите во благајнички записи на Народната банка 
на Македонија 

5. Кредит за ликвидност во смисла на оваа одлука, 
банката може да користи непрекинато или со прекини 
најмногу 10 работни дена во месецот, без оглед на изно-
сот на користениот кредит Како ден на почетокот на 
користењето на кредитот се смета денот кога на бан-
ката и се пренесени средствата на нејзината жиро-
сметка, а денот кога банката ќе го врати кредитот не се 
смета како ден на користење на кредитот. Ако банката 
го врати кредитот истиот дев кога средствата и се пре-
несени на жиро-сметката, ќе се смета дека кредитот го 
користела во траење од еден ден. 

Како работен ден, во смисла на оваа одлука не се 
смета саботата доколку таа е неработна. 

6 Хартиите од вредност врз основа на кои банката 
користи ломбарден кредит или кредит врз основа на 
хартии од вредност не можат да бидат основа за кори-
стење на кредит за ликвидност во смисла на оваа од-
лука 

7. Кредит за ликвидност под условите од оваа од-
лука Народната банка на Македонија може да им одо-
брува и на другите финансиски организации. 

Како други финансиски организации, во смисла на 
став 1 од оваа точка се смета Поштенската штедил-
ница. 

8 Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да се применува на територијата на Репу-
блика Македонија Одлуката за условите и начинот на 
давање кредити на банките и на другите финансиски 
организации за одржување на дневната ликвидност 
(„Сл. лист на СФРЈ“, бр. 91/91). 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на обЈаву-4 

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О. бр 02-15/III-6/92 
15 октомври 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Народната банка на 

Македонија, 
Гувернер 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

1220, 
Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/ 
92), Советот на Народна банка на Македонија, на сво-
јата III-та седница одржана на 15. X. 1992 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РЕФИ-
НАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО БАНКИТЕ 
ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗВОЗНИТЕ РАБОТИ ВО 

1992 ГОДИНА 

1 Во Одлуката за утврдување на износот и усло-
вите, за рефинансирање на кредитите што банките им 
ги дале на крајните корисници за финансирање на из-
возните работи за 1992 година („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 45/92), во точката 4 „точ-
ката“ се заменува со запирка и се додава текстот: 

„Под услов да се поднесе доказ дека крајниот ко-
рисник на кредитот во законски рок го внел девизниот 
прилив по претходно пријавениот извоз на стоки и 
услуги. 

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“ 

О бр 02-15/Ш-5/92 
15 октомври 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Народната банка на 

Македонија, 
Гувернер 

м-р Борко Станоевски с.р. 

1221. 
Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/ 
92), Советот на Народната банка на Република Македо-
нија, на својата III-та седница одржана на 15. X. 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РЕФИНАНСИ-
РАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО БАНКИТЕ ИМ ГИ 
ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ГОЕЊЕ НА ДОБИТОК, РИБИ, ЖИ-

ВИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕКО 

1 Во Одлуката за утврдување на износот и усло-
вите за рефинансирање на кредитите што банките им 
ги дале на крајните корисници за финансирање на го-
ење на добиток, риби, живина и производство на млеко 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр 45/ 
92) во точка 2 износот „1.462.612.065" се менува и изне-
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сува „2.469.612.065", а во истата точка под алинеја 1 
износот од „500.000.000" се менува и изнесува 
„1.507.000.000". 

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

О. бр. 02-15/III-4/92 
15 октомври 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Народната банка на 

Македонија, 
Гувернер 

м-р Борко Станоевски, с. р. 

1222. 
Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/ 
92), Советот на Народната банка на Република Македо-
нија, на својата III-та седница одржана на 15.Х.1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РЕФИНАНСИ-
РАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО БАНКИТЕ ИМ ГИ 
ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗАЛИХАТА НА МАСЛОДАЈНИ РА-

СТЕНИЈА ОД РОДОТ 1992 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на износот и усло-
вите за рефинансирање на кредитите што банките им 
ги дале на крајните корисници за финансирана на зали-
хата на маслодајни растенија од родот 1992 година 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 45/ 
92), во точка 2 износот „1.313.605.748" се менува и 
изнесува „4.153.605.748", а во истата точка под алинеја 
1 износот од „500.000.000" се менува и изнесува 
„3.340.000.000". 

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

О.бр. 02-15/III-3/92 Претседател 
15 октомври 1992 година н а Народната банка на Македонија, 

Скопје Гувернер 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

1223. 
'Врз основа на член 15 и член 70 став 1 точка 11 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/ 
92), Советот на Народната банка на Република Македо-
нија на својата Ш-та седница одржана на 15.Х.1992 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТНАТА 
СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за есконтната стапка на Народната 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 26/92) во точка 1 процен-
тот „170" се менува со процентот„ 410%". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ј а " - Претседател 

О.бр. 02-15/III-1/92 на Народната банка на Македонија, 
15 октомври 1992 година Гувернер 

Скопје м-р Борко Станоевски, с.р. 

1224. 
Врз основа на член 91а од Законот за авторско 

право кој се применува врз основа на член 5 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот на Република 
Македонија, Сојузот на композиторите на Македонија 
(СОКОМ) пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ 
И СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВ-

НОСТА 
Член 1 

За јавно изведување и соопштување во јавноста (во 
натамошниот текст: изведување) музички дела што ги 
штити СОКОМ, освен нивно пренесувана и емитување 
преку установите на радиодифузијата, кои се регули-
рани со посебен договор за плаќање надомест со СО-
КОМ, се наплатува надомест по Тарифата за надоме-
стоците за јавно изведувана и соопштување на музички 
дела во јавноста (во натамошниот текст: Тарифа) која е 
составен дел на овој правилник. 

Надоместоците од став 1 на овој член ги наплатува 
СОКОМ преку Службата за заштита на авторски му-
зички права (ЗАМП), во смисла на член 91 од Законот 
за авторско право. 

Член 2 
Надомест не се плаќа за изведување музички дела: 
1) заради настава и во вид на настава - ако не се 

врши наплатување на влезни билети или друго наплату-
вана; 

2) на школски свечености - ако пристапот е бес-
платен; 

3) на концерти и приредби што се организираат за 
хумани цели (со помош на Црвениот крст, за организа-
циите на слепите, глувонемите и сл.) - ако изведува-
чите настапуваат бесплатно. 

Приредувачите на музички манифестации за хума-
нитарни цели се ослободуваат од обврската за плаќање 
надомест само на делот од приходот што фактички се 
уплатува за хумани цели, а на останатиот дел од прихо-
дот надомест се наплатува во предвидениот износ. 

Член 3 
Под музички дела, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат несценски музички дела, со зборови или 
без зборови, и фрагменти од сценски музички дела 
(опери, оперети и др.), што не претставуваат драмски 
целини. 

Како жива музика, во смисла на овој правилник, се 
смета музиката што изведувачите ја изведуваат непо-
средно'. 

Како механичка музика, во смисла на овој правил-
ник, се подразбира музика што се изведува со инстру-
менти за механичка репродукција (грамофон, музички 
автомат, магнетофон, касетофон и др.) или што и се 
соопштува на јавноста преку радиоапарати, телеви-
зори, видеорекордери, звучници и сл. 

Член 4 
Бруто - приход, во смисла на овој правилник, прет-

ставува вкупната наплата остварена со продажба на 
влезни билети или други форми на наплатување (резер-
вации, зголемување на цените на јадењата и пијачките, 
со задолжителна или незадолжителна консумација, без 
оглед на тоа дали вечерната цена се зголемува или 
дневната цена се намалува, сервис, музички денар, ту-
ристички денар, томбола, лотарија и сл.) 

Основица за пресметувана на надоместот што се 
наплатува за концерти за сериозна музика од Тар.бр. 1 
претставуваат: 
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1) приходот остварен со продажба на влезни би-
лети, 

2) трошоците за сала; 
3) нето личниот доход на изведувачите и на дири-

гентот за соодветниот концерт или 
4) хонорарите на изведувачите и на диригентот. 
Нето личниот доход во став 2 точка 3 се пресме-

тува така што вкупните лични доходи на изведувачите 
во соодветниот месец се делат со вкупниот број на извр-
шени термини (служби) во тој месец. Вака добиената 
вредност на еден термин се множи со бројот на терми-
ните остварени за реализација на концерти за кој се 
наплатува надомест. 

Изведувачки хонорар, во смисла на овој правил-
ник, претставува и закупнината (надоместот) или друга 
форма на трошоци што корисникот ги плаќа за апара-
тите за механичка репродукција на музиката. 

Член 5 
Висината на надоместот за изведување на музички 

дела се утврдува во процент од бруто - приходот што 
приредувачот, односно организаторот на јавното изве-
дувана (во натамошниот текст: корисникот) го оства-
рува при тоа изведување, во процент од бруто - износот 
на хонорарот на изведувачот или во паушален износ. 

Надоместот на одреден износ се утврдува во бо-
дови, а вредноста на бодот се искажува во денари. 

Вредноста на бодот во Тарифата изнесува 12,00 
денари. 

Член 6 
Висината на надоместот се утврдува во процент од 

бруто - приходот ако при изведувањето на музички 
дела се врши наплатувана на влезни билети или друго 
наплатување. Тој надомест не може да биде помал од 
најнискиот износ на надоместот предвиден во соодвет-
ниот тарифен број. 

Член 7 
Висината на надоместот се утврдува во процент од 

бруто - износот на хонорарот на изведувачите ако при 
изведуваното на музички дела не се врши наплатување 
на влезни билети или друго наплатување, а изведува-
чите примаат хонорар. Тој надомест не може да биде 
помал од најнискиот износ на надоместот предвиден во 
соодветниот тарифен број. 

Ако при изведувањето на музички дела не се врши 
наплатување на влезни билети или друго наплатувано и 
ако изведувачите не примаат хонорар, надоместот за 
изведувано се утврдува во висина на најнискиот износ 
на надоместот наведен во соодветниот тарифен број. 

“ Член 8 
Корисникот е должен од надлежната организација 

за заштита на авторски музички права да обезбеди доз-
вола осум дена пред одржувањето на приредбата, а 
најдоцна 24 часа пред одржуваното на приредбата, 
како и во рок од осум дена по одржуваното да достави 
званични точни податоци кои служат како основа за 
утврдувано и распределба на авторскиот надомест 
(само за концертна дејност). 

Доколку корисникот не достави точни податоци од 
став 1 на овој член, висината на надоместокот се утвр-
дува во износ зголемен за 50%. 

Член 9 
Ако се утврди дека музичкото дело е користено 

без претходна дозвола (чл. 27 ст. 3 и 4 од Законот за 
авторско право), висината на надоместот се утврдува во 
двоен износ. 

Член 10 
Ако музичките дела се користени без претходна 

дозвола (неовластено користено) и ако за таквото ко-
ристено е предвиден надомест во месечен паушален 
износ, ќе се смета дека делата се користени во текот на 
целиот месец во кој с утврдено неовластено користено, 
без оглед на бројот на деновите во кои навистина се 
користени. 

Член 11 
Ако на една приредба или кај еден корисник наста-

пуваат повеќе изведувачки состави, повеќе одделни му-
зичари - изведувачи или се користат повеќе апарати за 
изведувано на механичка музика, надомест се плаќа 
посебно за секој состав, за секој одделен изведувач од-
носно за секој апарат. 

Член 12 
Ако ист изведувачки состав или одделен музичар -

изведувач изведува музичко дело или последовно на две 
или повеќе места, или ако ист апарат се употребува 
последовно на две или повеќе места на ист или друг 
корисник, надоместок се плаќа за секое одделно изве-
дувано на секое од тие места. 

Член 13 
Корисникот плаќа надомест без оглед на тоа кој 

или дали ангажирал изведувачки состав или одделен 
музичар - изведувач, како и без оглед на тоа кој е 
сопственик на апаратот или инструментот. 

Корисникот е должен да овозможи на организаци-
јата за заштита на авторски музички права (ЗАМП) -
увид во документацијата која служи како основа за 
утврдувано и распределба на авторскиот надомест. 

Член 14 
Сопственикот на просторијата, стадионот и сл. (за-

куподавецот) е должен да состави со корисникот дого-
вор за условите под кои се изведуваат заштитени му-
зички дела и на организацијата за заштита на авторски 
музички права да им овозможи увид во договорот и во 
записникот за бруто - приходот остварен од продаде-
ните влезни билети. Во спротивно, солидарно одговара 
за плаќање на авторскиот надомест и за доставување на 
програмата. 

Ако закуподавецот од став 1 на овој член и овоз-
можи на неовластена организација или лице да органи-
зира музичко - забавна приредба и одбегне плаќано на 
пропишаниот авторски надомест, должен е тој надо-
мест да го плати и да ја достави програмата. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Со денот на влегуваното во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за надоместоците за 
јавно изведување и соопштувано на музички, дела во 
јавноста („Сл. лист на СФРЈ44 бр. 74/89). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила 8 дена од денот на 

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

Бр. 03-111 
9 октомври 1992 година Сојуз на композиторите на 

Скопје Македонија 
Претседател, 

проф.д-р Тома Прошев, с.р. 
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ТАРИФА 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ 

И СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ 
ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

А. НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИ-
ЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ 

I. Музички приредби 

Тарифен број 1 

Надоместот се плаќа во износ. 

Реден влез со на- Минимален 
број Вид на приредбата плата на вле-

зен билет или 
Влез надомест во број Вид на приредбата плата на вле-

зен билет или бесплатен бодови друга форма бодови 
на наплату-

вање 

1 Концерт на сериозна 6% од 6% од хо- 100 
музика бруто 

приходот 
норарот 

на изведу-
вачите 

2. Концерт на забавна 10% од 10% од 150 
музика, шоу, дела на бруто хонора-
заштитени автори во приходот рот на из-
духот на народната музи- ведува-
ка, концерт на изворна и чите 
обработена народна 
музика (песни и игри) 
и слично 

3. Академија, прослава и 6% од 6% од 100 
слично бруто 

приходот 
хонорарот 
/на изведу-

вачите 
4. Бал етен дивертисман, тан- 6% од/ 6% од 100 

цоби ревии, танцови нат- бруто хонорарот 
превари и ревии на мраз приходот на изведу-

вачите 
5 Променаден концерт 6% ОД 

бруто 
приходот 

6% од 
хонорарот 
на изведу-

вачите 

100 

Надомест за изведување на музички дела според 
овој тарифен број се наплатува и на приредби како што 
се: музички фестивал, музичка свеченост, собир на на-
родна музика, музичко натпреварување, демонстрација 
на музика и слично, со тоа што стапката се определува 
според видот на музиката. 

Ако на иста приредба се изведуваат повеќе видови 
музика (сериозна, забавна, народна) се применува про-
сечна стапка од овој тарифен број. 

II. Забавни приредби 
Тарифен број 2 

Надомест се плаќа по приредба во износ: 

15 октомври 1992 

Корисникот на музички дела кој не води точна 
книговодствена евиденција за напалтените влезни би-
лети или други облици на наплатувана, плаќа, во сми-
сла на став 1 од овој тарифен броЈ, 5% од вкупниот 
бруто-приход остварен во текот на целиот календарски 
месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена 
наплатата на влезни билети или други форми на напла-
тување, без оглед на бројот на деновите во кои се на-
платувани влезни билети или други форми на наплату-
вање. Ако корисникот на музички дела не води точна 
книговодствена евиденција со документација за разгра-
ничување на основот, тогаш надоместот се утврдува во 
износ од 40% на име влезница или друга форма на 
наплата и 60% на име задолжителна консумација. 

Ако покрај влезните билети или други форми на 
наплатување се наплатува и задолжителна консумација 
(вечера, мени и сл.) на име надомест за изведување на 
музички дела се наплатува, освен надоместот од овој 
тарифен број, и 4% одбруто приходот од задолжител-
ната консумација. Надомест за изведување во наведе-
ниот износ се наплатува и кога се наплатува консума-
ција без напалтување на влезен билет. 

Ако корисникот на музички дела не води точна 
книговодствена евиденција со документација за напла-
тените задолжителни консумации, тогаш тој, во смисла 
на став 3 од овој тарифен број, плаќа 5% од вкупниот 
бруто приход остварен во текот на целиот календарски 
месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена 
наплата за задолжителни консумации, без оглед на бро-
јот на деновите во кои задолжителната консумација 
навистина е наплатувана. 

Корисниците на музички дела - самостојни угости-
телски дуќани (граѓански правни дица) плаќаат автор-
ски надомест во височина што одговара на надоместот 
утврден според приходите на соодветниот корисник на 
средства во општествена сопственост кој води точна 
книговодствена евиденција за бруто приходот или кој 
плаќа авторски надомест врз основа на договор за кори-
стена на музички дела. 

Ш. Други приредби 

1. Модни ревии, избор на убавица и слично: 

Тарифен број 3 

Надомест за изведување се плаќа по приредба и тоа: 
1) со наплата на влезен билет или друга форма на на-
плата 4% од бруто-приходот; 
2) ако влезот е.бесплатен: 
а) ако се изведува жива музика-
4% од хонорарот на изведувачите 
б) ако се користи механичка музика 250 бода 

Ако приредбата има концертен дел, надоместот се 
плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа. 

2. Циркуски претстави 

Тарифен број 4 

Ако се изведува жива или механичка музика, надо-
местот се плаќа од претстава: 
1) до 200 седишта 60 бода 
2) од 201 до 500 седишта 90 бода 
3) повеќе од 500 седишта 120 бода 

3. Артистички приредби 
Тарифен број 5 

Ако сб изведува жива или механичка музика, се 
плаќа 4% од бруто-приходот од приредбата. 
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4. Спортски и фискултурни приредби 

Тарифен број 6 
На игралишта, стадионите, пливалиштата и др. за 

изведување на механичка или жива музика пред почето-
кот на приредбата, во паузата или по приредбата, надо-
местот се плаќа по приредба: 
1) до 10.000 седишта 150 бода 
2) преку 10.000 до 30.000 седишта 250 бода 
3) повеќе од 30.000 седишта 350 бода 

За изведување на музика на самата приредба (ме-
ханичка или жива музика), при која се изведува фискул-
турна програма, се плаќа 2% од бруто-приходот на 
влезниот билет односно хонорарот на изведувачите, а 
најмалку во двоен износ од ст. 1 на овој тарифен број, 
ако со овој Правилник не е определено поинаку. 

Ако приредбата има концертен дел, надоместот се 
плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа. 

5. Изведување на музички несценски дела при прикажу-
вање на сценски дела 

Тарифен број 7 
За ненарачани музички дела што се изведуваат во 

драмско-сценски дела, било како музичка придружба 
или како илустрација, или се вклопени во самиот драм-
ски текст, или се користат пред почетокот, во паузата 
или по претставата, надоместот се плаќа по претстава: 

Број на столови во затворен или 
отворен простор, односно можен 
број посетители 

Траење на изведувањето на 
жива музика 

(до 24 часот) (по 24 часот) 
Бодови 

Ред Траење на музи- влез со на- Влез беспла- минимален 
бр. ката плата на вле- тен влез надомест во бр. 

зен билет или 
друга форма 
на наплату-

вање 

бодови 

1. до 10 минути 2% од бруто 
приходот 

2% од хоно-
рарот на из-
ведувачите 

100 

2. до 20 минути 3% од бруто 
приходот 

3% од хоно-
рарот на из-

150 

ведувачите 
220 3 до 30 минути 4% од бруто 

приходот 
4% од хоно-
рарот на из-

220 

ведувачите 
250 4. повеќе од 30 мин 5% од бруто 

приходот 
5% од хоно-
рарот на из-
ведувачите 

250 

до 40 400 600 
од 41 до 80 500 700 
од 81 до 120 600 800 
од 121 до 180 700 900 
од 181 до 240 800 . 1.000 
од 241 до 300 900 1.100 

од 301 до 360 1000 1.300 
од 361 до 420 1100 1400 
од 421 до 480 1200 1500 
од 481 до 540 1300 1600 
од 541 до 600 1400 1.700 

од 601 до 660 1.500 2000 
од 661 до 720 1.600 2.100 
од 721 до 780 1700 2.200 
од 781 до 840 1800 2 300 
од 841 до 900 1.900 2 400 
повеќе од 900 2000 2.500 

IV. Свирачи поединци 

Тарифен број 8 
Надомест плаќаат свирачите поединци за изведу-

вано на музички дела: 
1) на саеми, панаѓури и сл. дневно 60 бода 

2) на свадби кои не се организирани во јавни локали, по 
свадба 30 бода 
3) договорен годишен паушал од 300 бода 

На'инвалиди со над 50% инвалидност надоместот 
им се намалува за 50%. 

Б НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТО-
ЈАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА 

\ 

V. Угостителски дуќани 
ЖИВА МУЗИКА 

Тарифен број 9 
1. Надоместот за изведување на жива музика во 

угостителски дуќани во кои не се наплатуваат влезни 
билети или задолжителни консумации изнесува ме-
сечно: 

За поединечно изведување надоместот се плаќа по 
тарифниот број 2 на оваа тарифа, а најнизок износ е 
50% од утврдениот износ во овој тарифен број според 
бројот на столици, односно можниот број на посети-
тели на ден. Во барови и слични локали во кои се иг“ра, 
надоместот се плаќа за 100% повеќе од надоместоците 
наведени во оваа точка 

2. Во угостителските дуќани во кои се иапалтуваат 
влезни билети или задолжителни консумации, надоме-
стот се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа. 

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан се 
користи музика подолго или од посетителите се напла-
туваат влезни билети, резервации, задолжителна кон-
сумација или зголемена цена и сл. (пречек на нова го-
дина, забава, бал, маскен бал, свадба, прослава, бан-
кет, матурска, бруцошка, клубска вечер и сл.), покрај 
месечниот износ на надоместот, угостителскиот дуќан 
плаќа и посебен надомест за изведување, според тариф-
ниот број 2 на оваа тарифа. 

Угостителскиот дуќан не може даја исклучува сво-
јата обврска во поглед на Јавното изведување на му-
зички дела и да ја пренесува врз корисникот на своите 
услуги, врз организаторите или изведувачите на му-
зичко-забавната програма. 

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од 
точка 3 на ОВОЈ тарифен број, не се даваат угостителски 
услуги, плаќаат и посебен надомест во најголем износ 
по основот од точка 3 на овој тарифен броЈ што се 
наплатува во таков или во сличен угостителски дуќан. 

МЕХАНИЧКА МУЗИКА 

Тарифен број 10 

1. Надоместот за изведување на музика преку ра-
дио-апарати, грамофони или магнетофони во угости-
телски дуќани, освен во баровите и слични локали, 
изнесува месечно 50 бодови. 

За изведување на механичка музика со озвучување 
во барови, диско-клубови и видео-клубови и слични 
локали, како и во угостителски дуќани, надоместот се 
плаќа по тарифниот броЈ 9 на оваа тарифа. 

Ако во локалите се наплатуваат влезни билети или 
задолжителна консумација, односно се исплатува за-
купнина (надомест за апаратот за механичка репродук-
ции на музика), надомест се плаќа според тарифниот 
број 2 на оваа тарифа 
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2. Надоместот за изведување на музика преку теле-
визори во угостителски дуќани изнесува 50 бодови ме-
сечно. 

3. Надомест за користење или пренесување на му-
зика во секоја друга просторија по пат на грамофон, 
магнетофон, касетофон, музички автомат, радиоапа-
рат, телевизор, видео рекордер, звучник и слично изне-
сува месечно: 
а) по едно средство (апарат) 50 бода 
б) озвучување, основен надомест 200 бода 
в) озвучување, по еден звучник 10 бода 

Ако изведувањето на механичка музика од оваа 
точка се пренесува во уг. дуќани од точка 1 став 2 на 
овој тарифен број, надоместот се плаќа по тарифниот 
број 9 на оваа тарифа. 

VI. Мензи, бифеа, ресторани во претпријатија, органи-
зации и државни органи 

Тарифен број 11 

Надомест се плаќа месечно за изведувано музика 
по пат: 
1) грамофон или магнетофон 30 бода 
2) радио-апарат или телевизор 30 бода 

VII. Одморалишта и планинарски домови 

Тарифен број 12 

Надомест се плаќа месечно за изведувано на му-
зика по пат: 
1) грамофон или магнетофон 30 бода 
2) радио-апарат или телевизор 30 бода 

VIII. Трговски дуќани, агенции и други деловни просто-
рии 

Тарифен број 13 
Надомест се плаќа месечно за изведувано на му-

зика во: 
1) Стоковни куќи и дуќани преку: 
а) грамофон или магнетофон, 
по едно средство (Апарат) 40 бода 
б) радио-апарат или телевизор 
по едно средство (апрат) 40 бода 
в) озвучувано, основен надомест 100 бода 
г) озвучување, по еден звучник 10 бода 

Ако се користат повеќе средства (апарати), надо-
местот може да се договори и во месечен паушален 
износ, земјаќи го во предвид бројот на средствата (апа-
ратите) што се користат: 
2. во продавници, млекарници, бензински станици и сл. 
преку: 
а) грамофон или магнетофон 40 бода 
б) радио-апарати или телевизори 40 бода 
в) озвучување, основен надомест 100 бода 
г) озвучување, по еден звучник 10 бода 

3. во туристички и други агенции, претставништва 
и други простории во кои се работи со странки преку: 
а) грамофон или магнетофон 40 бода 
б) радио-апарат или телевизор 40 бода 
в) озвучување, основен надомест 100 бода 
г) озвучување, по еден звучник 10 бода 

IX. Саеми 
Тарифен број 14 

За изведување механичка музика, освен музика од 
музички автомат, надомест се плаќа во висина од 300 
бода дневнои. 

X. Занаетчиски дуќани 

Тарифен број 15 
Надомест се плаќа месечно за изведување на му-

зика во: 
1) слаткарници, преку: 
а) грамофон или магнетофон 50 бода 
б) радио-апаратн или телевизори 50 бода 
2) берберско-фрнзерски дуќани преку: 
радио-апарати, грамофони или магнетофони 50 бода 
3) салоц за чистено чевли и слично: 
а) грамофон или магнетофон 50 бода 
б) радио-апарат или телевизор 50 бода 
4) други занаетчиски дуќани преку: 
а) грамофон или магнетофон 50 бода 
б) радио-апарат или телевизор 50 бода 

XI. Претпријатија, односно организации 

Тарифен број 16 
Надоместот изнесува месечно и тоа: 

1) како основен надомест за озвучување 100 бода 
2) за секој звучник 10 бода 

ХII. Превозни средства 

Тарифен број 17 
Надоместот се плаќа месечно за изведувано на 

музика и тоа: 
1) на бродови и тоа по пат на: 
а) жива музика и мех. музика со озвучување 

по тарифен број 9 
на оваа тарифа 

б) механичка музика, по едно средство 
(апарат), освен музика од музички 
автомати од тарифниот број 28 на 
оваа тарифа 50 бода 
в) озвучување, по звучник 10 бода 
2) во автобуси, возови или авиони за изведување меха-
ничка музика: 
а) по автобус 30 бода 
б) по озвучен вагон 30 бода 
в) по авион 100 бода 

За возови кои немаат постојани вагони, надоме-
стот може да се договори во месечен паушален износ: 

3) на автобуски или железнички станици, на брод-
ски пристаништа и аеродроми и тоа: 
а) механичка музика по едно средство 
(апарат), освен музика од муз. автомат 
од тарифниот број 28 на оваа тарифа 30 бода 
б) преку озвучувано, по звучник 5 бода 
4) во рекламни автомобили (автомобили 
во кои во текот на возењето се врши 
рекламирање со мех. музика) - дневно 15 бода 

ХIII. Кина 

Тарифен број 18 
Надоместот за изведување на музика преку грамо-

фон, магнетофон, радио-апарат или некое друго меха-
ничко средство пред почетокот на претставата, во па-
узата или по претставата во кино, се плаќа месечно по 
следната табела: 

Број на Број на претстави неделно 
седишта до 8 повеќе од 8 
до 600 40 50 
преку 600 60 100 
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XXI. Месни разгласни станици 

Тарифен број 26 

Надомест се плаќа за изведување на механичка 
музика и тоа: 
1) дневно 10 (бода 
2) месечно 100 бода 

XXII. Локални радио станици 

Тарифен број 27 

Надомест се плаќа месечно, према траењето на 
емисиите во неделата и тоа: 
1) до 15 часови 50 бода 
2) од 15 до 30 часови 100 бода 
3) од 30 до 40 часови 150 бода 
4) преку 40 часови 200 бода 

Локалните радио станици, кои остваруваат по-
себни приходи од пропаганда, реклами, желби на слу-
шателите и слично покрај надоместот од став 1 на ОВОЈ 
тарифен број, наплатуваат уште и 4% од тие бруто 
приходи. 

ХХХШ. Музички автомати 

Тарифен број 28 

За изведување музика од музички автомати без 
екран, надомест се плаќа 100 бодови месечно. 

1225. 
Врз основа на член 7 од Законот за адвокатурата и 

другите видови на правна помош („Службен весник на 
РМ“ бр. 6/72 и 13/78) и член 13 од Тарифата за награ-
дата и надоместокот на трошоците за работа на адвока-
тите, Претседателството на Адвокатската комора на 
Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 1992 
година, донесе 

О Д Л У - К А 

Износите на наградата предвидени во член 12 од 
Тарифата се зголемува за 150%. 

Вредностите на барањата во писмените состави се 
зголемуваат за 500%. 

Предвидените проценти за саатнина, паушал и 
други проценти во член 12 од Тарифата остануваат 
исти. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 182 
5 октомври 1992 година , Претседател, 

Скопје адв.Јордан Дескоски, с.р. 

XX. Школи за играње 

Тарифен број 25 
Надомест месечно изнесува, без оглед на видот на музи-
ката: 150 бода 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег бр 1783/ 

91, на регистарска влошка бр 1-2676-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување со следните податоци-
Кирил Панев се разрешува од директор и застапник на претпријатието 

во надворешно-трговскиот промет 
За директор на претпријатието со неограничени овластувања и за 

застапник на претпријатието во надворешно-трговскиот промет со нео-
граничени овластувања се именува лицето Викторија Панева 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег бр 1783/92 (2121) 

XIV. Читални 

Тарифен број 19 

За изведување механичка музика, освен музика од 
музички автомати, надомест се плаќа во висина од 20 
бодови месечно 
XV. Месни заедници, општествени или клупски просто-

рии 

х Тарифен број 20 

Надомест се плаќа месечно за изведување меха-
ничка музика по пат на. 
1) грамофон или магнетофон 30 бода 
2) радио-апарат или телевизор 20 бода 

Надомест за изведување музички дела, со наплата 
на влезни билети или други форми на наплатување, или 
со игранка (диско-клубови и др )', се плаќа според та-
рифниот броЈ 2 на оваа тарифа, со тоа што може да се 
договори и во паушален износ 

XVI. Изложби, галерии, музеи 

Тарифен број 21 

Надомест се плаќа месечно за изведување на: 
1) механичка музика, освен од муз автомат 30 бода 

2) музика по пат на озвучува^, по звучник 5 бода 

XVII. Армија на Република Македонија 

Тарифен број 22 
Надомест за изведување музички дела во армијата 

на Република Македонија за службени цели се плаќа 
според спогодба. 

Под изведуваме на музички дела за службени цели 
во армијата на Република Македонија се подразбира 
изведување на музички дела во касарните и гарнизо-
ните за војниците, при дочек и испраќаа на државни 
делегации, при воени паради и слично 

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од 
став 2 од овој тарифен броЈ, на таквото изведување ќе 
се применува соодветниот тарифен број на оваа та-
рифа. 

XVIII. Спортски игралишта, плажи и камиони 

Тарифен број 23 

Надомест се плаќа месечно за изведување на; 
1) Механичка музика, освен од 
музички автомат 100бода 
2) музика по пат на озвучување, 
по звучник 10 бода 
XIX. Салони за забава, забавни паркови и вртелешки 

Тарифен број 24 

Надомест се плаќа за изведување механичка му-
зика и тоа: 
1) во салони за забава, месечно 150 бода 
2) во забавни паркови, дневно 30 бода 
3) вртелешка, дневно 5 бода 

Огласен дел 
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Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 4544/ 
92, на регистарска влошка бр 1-18951-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие за трговија на големо 
и мало и увоз-извоз „САНТО“, П О ул „Сава Ковачевиќ“ бр 74/4, 
СкопЈе Основач на претпријатието е Александар Штерјов со осно-
вачки влог во износот од 30 ООО динари За обврските на претпрцати-
ето основачот не одговара 

Дејности 013041, 013042, 020110, 020120, 020130, 020140, 030003, 
060502, 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, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110301, 
110302, 110309, 110903, 110904, 070310 и 070320 

Во правниот промет; со трети лица претпријатието има неограни-
чени овластувања Во правниот промет со трети лица претпријатието 
одговара со сите свои средства, потполна одговорност 

Претпријатието ќе го застапува и претставува Анита Штерјова, 
директор, со неограничени овластувања и во надворешно-трговскиот 
промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4544/92 (2171) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

1 Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст бр 653/91 од 12 XII 1991 година отвори стечајна постапка над Прет-
пријатието за трговија на големо и мало, извоз-увоз „Моравка“ од с 
Моране - Скопје 

За стечаен судија се именува Љупчо Хац-Димов, судија на ОВОЈ 
суд За стечаен управник се определува Томо Пановски од Скопје, бул 
„Јане Сандански“ бр 64 2-9, тел 413-422 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на ОВОЈ суд со пријави во 
два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник без одлагање Се закажува рочиште 
за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечај-
ниот должник на ден 10 XI 1992 година во 9,20 ч соба брОЈ 81 на ОВОЈ 
суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1492) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
4405/92, на регистарска влошка бр 1-19424-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производното трговско претпријатие „План“, 
ул „Вера Јоциќ“ бр 12а 2/10, општина Кисела Вода Претпријатието е 
основано со акт бр 1/92 од 10 IV 1992 од основачот Трајковски Пандил 
од Скопје 

Дејности 013500, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122 
0701123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260^ 
080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 
070310, 070320, застапување странски фирми и реекспорт, посредување 
во надворешно-трговски промет, малограничен промет со Грција, Бу-
гарија, Романија, Унгарија, Австрија, Италија и Албанија, консигнаци-
они работи, комисиони работи, меѓународна шедициЈа, услуги во ме-
ѓународниот транспорт на стоки и патници 

Неограничени овластувања, целосна одговорност 
Лице овластено за застапување и претставување во внатрешно и 

надворешно трговско работење (внатрешен и надворешен трговски 
промет) е Трајковски Пандил, директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4405/92 (2122) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр 4914/ 
92, на регистарска влошка бр 1-19127-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за внатрешен и надворешен 
промет на стока на големо и мало и градежништво „КРАГУЈ", Д О О , 
експорт-импорт, ул „Социјалистичка Зора“ бр 68, Скопје Основачи 
се Драгољуб и Ники Јовановиќ 

Дејности 012611, 012613, 012614, 012621, 012622, 012699, 012820, 
012830, 050100, 050201,'050202, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 080190, 080201, 
080202, 090131, 090140, 090189, 100101, 110303, 110304, 110309, 110402, 
110403, 110404, 110909, надворешна трговија 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во областа на прометот на стока и услуги малогра-
ничен промет на стока со Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, 
шпедиција, 

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

промет е Драгољуб Јовановиќ, в д директор, без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 4914/92 (2169) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
10110/92, на регистарска влошка бр 1-23592-О-О-О, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост 
д о о и вршење на надворешен трговски промет под фирма 
Претпријатие за производство, промет на големо и мало и услуги 
„ВЕМ“ д. о о Експорт импорт, седиште ул „Шумадиска“ бр 5 
Скопје 

Претпријатието е основано со акт за основање од 22 VIII 1992 
година, а основач е БОЈКОВСКИ Миодраг КОЈ е и директор на препријата-
ето 

Дејноста 01194,011941,011949,05030; 050301, 0701; 07011,070111, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123; 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129; 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 
0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 
070223,070224, 070225, 070226, 070227, 070229; 070230, 070240, 070250. 
070260, 0801, 080190, 090123, 090131, 110309, 110903, 110909, 0703, 
070310, 070320, 

Посредување во над трг промет, застапување на странски 
фирми, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија и СР 
Југославија 

Претпријатието правно со трета лица настапува во свое име и за 
своја сметка и одговара со сиот СВОЈ имот Претпријатието во надво-
решно трговскиот промет го застапува и претставува БОЈКОВСКИ Мио-
драг. директор на претпријатието без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Ско1це, Срег 10110/92 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Ст бр 1590/91 од 1 X 1992 година ЈА заклучи стечајната 
постапка над стечајниот должник Претпр^атие за внатрешна и надво-
решна трговија „Незирекс импорт“ - Скопје, кое се брише од региста-
рот на претпријатија при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1494) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст бр 300/92 од 15 IV 1992 година отвори стечајна постапка од Опште-
ственото претпријатие за книговодствени услуги-Кичево, ул „Стојан 
Божиновски“ бр 1 

За стечаен судија се одредува Мирјана Немет, судија при ОВОЈ суд 
За стечаен управник се одредува Николаевски Лазо од Кичево, тел 
095-32-246 

Се покануваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Служблен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет при 
ОВОЈ суд со пријава во два примеров со докази Се задолжуваат долж-
ниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1496) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува дека со решението 
Ст бр 1420/91 од 16 IX 1992 г Ја заклучи стечајната постапка над 
Трговското претпријатие „Везбис" од Скопје ул „П Октомври“ бр 49/ 
9 По правосилноста на решението стечајниот должник се брише од 
регистарот на претпријатијата при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1497) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст бр 1077/92 од 22 IX 1992 г отвори стечајна постапка над „Козара-
комерц" Претпријатие за промет и угостителство од Скопје, ул „14" 
бр 4, с Петровец 

За стечаен судија се именува Хариклнја Мартиновска, судиЈа на 
ОВОЈ суд За стечаен управник се определува Бранко Димитровски од 
Скопје, ул, „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ бр 6/1-7 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на ОВОЈ суд со прѕцави во 
два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник, без одлагање Се закажува ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 
стечајниот должник за ден 1 XII 1992 година во 8,00 чаот, соба брОЈ 81 
н а ОВОЈ с у д 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1498) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст бр 374/92 и 726/92 с отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за увоз-извоЈ и трговија на големо и мало „Сломико" од 
Скопје, жиро сметка 40200-601-78191 

За стечаен судија се одредува Мирјана Немет, судија при ОВОЈ суд 
За стечаен управник се одредува Спиро Митровски од СкопЈе, бул 
Ј а н е Сандански“ бр 109-3-34, тел 418-628 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват 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 Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите кон стечајниот должник без одлагање За испиту-
вање на пријавените побарувања се закажува рочиште на 23 XI 1992 
година во 10,40 часот, соба број 83 на ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1499) 
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ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува дека со решението бр 88/ 
91 од 4 V 1992 година, Ја заклучи ликвидационата постапка над Елек-
тро-инсталатерската деловна заедница „Електрон“ О Сол О од 
Скопје По правосилноста на решението, ликвидациониот должник се 
брише од регистарот на претпријатија при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1491) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л бр 30/92 од 4 VI 1992 година Ја заклучи ликвидационата постапка 
над Занатската тровска услужна задруга „Кооперанат" - с ВеЈце, Те-
тово По правосилноста на решението, ликвидациониот должник се 
брише од регистарот на претпријатија при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1493) 

Окружниот стопански суд во СКОНЈС објавува дека со решението 
Л бр 87/91 од 31 III 1992 година Ја заклучи ликвидационата постапка 
над Туристичката агенција „Интурс" ДОО во мешовита сопственост 
Ц О , Скопје, ул „Даме Груев“ бр 14 По правосилноста на решени-
ето, ликвидациониот должник се брише од регистарот на претпријати-
јата при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1495) 

Со решение Рл бр 21/92 од 16 IX 1992 г на Окружниот стопан-
ски суд во Битола, ликвидационата постапка кон ПП „Карапец - Ро-
ман“ од Битола е заклучена 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1452) 

Се огласуваат за 
МАЛИ ОГЛАСИ 

неважни следите загубени документа: 

Патна исправа бр МБ 997185/92, издадена од УВР - Струмица на 
име Пишев Атанас, ул „Маршал Тито“ бр 189, Струмица (2Ј625) 

Патна исправа бр МБ 748777/89, издадена од УВР - Струмица на 
име Демирова Живие, с Василево бр 184, Струмица (2626) 

Патна исправа бр МБ 567752 на име Јошевска Елизабета, с 
Дихово бр 18, Битола (2627) 

Патна исправа бр МБ 988309, издадена од УВР - Прилеп на име 
Христоски Злате, ул „Бистра Планина“ бр 12, Прилеп (2628) 

Патна исправа бр МБ 137835, издадена од УВР - Прилеп на име 
Јосифоски Бени, Прилеп (2629) 

Патна исправа на име Трајчевски СТОЈКО, ул „8-ми Октомври 
бр 18 ,Крива Паланка (2630) 

Патна исправа бр МБ 823169 на име Емини Алинаир, с Д Ба-
њица, Гостивар (2631) 

Патна исправа на име Акик Ферати, с Жеровјане, Гостивар 
(2632) 

Патна исправа бр МБ 338584 на име Поповски Душан, ул „Бо-
рис Кидрич" бр 117, Гостивар (2633) 

Патна исправа бр МБ 720131, издадена од УВР - Штип на име 
Крстева Александра, ул „X Карпош“ бр 5/31, Штип (2634) 

Патна исправа бр МБ 001787/92 на име Мирјана Милошевска ул 
„С Ковачевич'4 бр 52, Битола (2635) 

Патна исправа бр МБ 023035, издадена од УВР Штип на име 
Станоев Санде, с долни Балван, Штип (2636) 

Патна исправа на име Георгиев Драганчо, ул „Сл Стојменов“ 
бр 53 Кочани (2637) 

Патна исправа на име Венцо Симеонов, с Блатец, Виница (2638) 
Патна исправа бр МБ 165841/84 на име Тодоров Борчо ул „Мла-

динска“ бр 116ст 5, Струмица (2639) 
Патна исправа бр м Б 226356/84, на име Наумовска Снежана, с 

Рибарци, Битола (2640) 
Патна исправа бр МБ 617219, издадена од УВР - Кочани на име 

Георгиев Драганчо, ул „Сл Стојменов“ бр 53, Кочани (2641) 
П?тна исправа бр МБ 82о571/90 на име Заборенков Љупчо, ул 

„Иван Милутиновиќ" бр 15/7, Битола (2642) 
Пасош бр МБ 811378 на име Михаилов Ацо, Кратово. (2643) 
Пасош бр МБ 330715 на име Демири Садби, с Равен, Гостивар 

(2644) 
Пасош бр МБ 212171 на име Беџети Кенан, с Градец, Гостивар 

(2645) 
Пасош бр МБ 7400 41/89, издаден од УВР - Струмица на име 

Ристов Никола, ул „Климент Охридски“ бр 148, Струмица (2646) 
Пасош бр МБ 805568/90, издаден од УВР - Струмица на име 

Урдинов Томислав, ул „8-ми Март“ бр 8, Струмица (2647) 
Пасош бр1 МБ 916475/91, издаден од УВР - Струмица на име 

Влахов Иле, ул „8-ми Март“ бр 4, Струмица (2648) 
Пасош бр МБ 527482, издаден од УВР - Куманово на име Демири 

Неџмедин с Стрима, Куманово (2649) 
„ Пасош бр МБ 792925/90, издаден од УВР - Кичево на име Траја-

носки Методија, ул „Маршал Тито“ бр 161-1-1, Кичево (2650) 
, Пасош на име Изети ЗеќириЈа, с ̂ Селце, Тетово, (2651) 

Пасош бр МБ 564939/88," издаден од УВР - Тетово, на име Не-
сими Енвер, ул „162" бр 28, Тетово. 

Дупликат пасош на име Изети Зеќирија, с Селце. Тетово (2653) 
Пасош на име Милчев Јосиф, ул „Маршал Тито“ бр. 180/9, 

Струмица (2654) 
Пасош на име Иванов Сашо, ул „Горе Горевски“ бр 85 о, 

Скопје (2655) 
Пасош бр МБ 933450, издаден од УВР - Прилеп на име Десоски 

Мате, ул „Сотка Ѓорѓиоски“ бр 45, Прилеп (2656) 
Пасош на име Шаин оски Ајет, с Папрадник, Дебар (2657) 
Пасош бр 815167/90 на име Ислам шероски, с Г Папрадник, 

Дебар , (2658) 
Чекови бр. 1325910,1325911,1325912 на име Ѓорѓева Дафинка ул. 

„Партизанска“ бр 6, Штип (2659) 
Пасош бр МБ 693895/89, издаден од УВР - Битола на име Буше-

ски Вело ул „Горѓи Џоџа“ бр 12, Битола (2661) 
Пасош бр МБ 763091, издаден од УВР - Прилеп на име Патоски 

Миле, ул „Борка Стеваноски" бр 22, Прилеп (2662) 
Пасош бр МБ 580174, издаден од УВР - Охрид на име Митиќ 

Зоран,ул „Бернар“бр 72,Охрид (2663) 
Пасош бр МБ 188953, издаден од УВР - Дебар на име Кадриоски 

Башким ул „В Влаховиќ" бб, Дебар (2664) 
Пасош бр МБ 841122/90, издаден во УВР - Тетово на име Ферати 

Акик, с Жеровјане, Тетово (2665) 
Пасош бр МБ 688296, издадев од УВР - Штип на име Дербов 

Ангел ул „Кирил и Методиј'' бр 15, Штип ((2666) 
Пасош на име Ангов Ванчо, Струмица (2670) 
Штедна книшка бр 1071041, издадена од ЈИК БАНКА - СкопЈе 

на име Ристов Димитар, ул „22 Октомври“ бр 2 Радовиш (2671) 
Пасош бр МБ 534674 на име Смил коска Јасна, с Долно Јеловце, 

Гостивар (2672) 
Пасош бр МБ 235438 на име Смилкоски Васил, с Долно Јеловце, 

Гостивар (2673) 
Пасош бр МБ 235443 на име Смилкоски Љупче, с Долно Је-

ловце, Гостивар. (2674) 
Пасош бр НР 535933 на име Смилкоска Олгица, с Долно Је-

ловце .Гостивар (2675) 
Пасош бр МБ 684351/84 на име Муареми Фари, ул „Бањешница“ 

бр 87, Гостивар (2676) 
Пасош бр 985174 на име Ахмеди СудиЈе, ул „Б Велиоски“ бр 

8, Гостивар (2677) 
Пасош бр МБ 557085/88 на име Рушити Аедулџемиљ, с До-

броште, Тетово (2678) 
Пасош бр МБ 031442 на име Атанасов Миле, с Облешево, 

Кочани (2679) 
Тековна сметка бр 742/60, издадена од Стопанска банка - Кочани 

на име Петров Ѓорѓи Мирче, ул „Тошо Арсов“ бр 29, Кочани (2680) 
Тековна сметка бр 15-50-32874-1 и чекови од бр 876562 до 876566 

на име Кабровски Владо, с Буково, Битола (2681) 
Пасош на име Муше Авнија, ул „Р Цониќ“ бр 96, Тетово (2682) 
Пасош бр МБ 926554/91, издаден од УВР - Тетово на име Џема-

или Селвер, с ВеЈце, Тетово (2683) 
Пасош на име Кадри Велиу, с Гајре, Тетово (2684) 
Пасош на име Судеше Имери, с Камењане, Тетово (2685) 
Пасош бр МБ 135577, издаден од УВР - Штип на име Димитриев 

Дуле, ул „К Маркс“ бр 35-А, Штип (2686) 
Пасош бр МБ 9/4913, издаден од УВР - Валандово на име Јанев 

Киро, Валандово (2687) 
Пасош бр МБ 027429 на име Мемедовски Кадар, с Кишава, 

Битола (2688) 
Пасош на име Теловски Јузеир, с Граешница, Битола (2689) 
Тековна сметка бр 1550-33793-2 и чекови од бр 1350523 до 

1350528 (6 чека) на име Јовановски Томе, ул „Ружа Делчева“ бр 46/5, 
Битола (2690) 

Пасош бр МБ Ф8592/84, издаден во УВР - Куманово на име 
Шабани Фериз с Слупчане, Куманово (2691) 

Пасош бр МБ 551522/88, издаден од УВР - Струга на име Дума-
нов Адем, с Беровец, Струга (2692) 

Пасош бр МБ 874171/91, издаден од УВР - Струга на име Салио-
ски Рифат, с Лабуништа, Струга (2693) 

Пасош бр МБ 935358 на име Бетонски Горан, ул „Цветан Ди-
мов“ бр 15, Берово (2694) 

Тековна сметка бр 05/15-50-13396-3 и чекови бр 001146512 и од 
бр 01140926 до 001140934 (9 чека) на име Долевски Трене ул „28-ма" 
бр 20, Битола (2695) 

Пасош бр МБ 808650, издаден од УВР - Прилеп на име Димовски 
Славе, ул „Добре Иваноски“ бр 25, Прилеп (2696) 

Патна исправа бр МБ О16013, издаден од УВР - Дебар на име 
Шлегим Бајрами, ул „Братство Единство“ бб, Прилеп (2531) 

Пасош бр МБ 377391 на име Влајковиќ Златко, ул „Солунска 
Глава“ бр 7, Кавадарци (2697) 

Возачка дозвола на име Марков Димче с Чешиново, Кочани 
(2698) 

Пасош бр МБ 377029г издаден од УВР - Штип на име СТОИЛКОВ-
СКИ Боре, с Карабинци, Штип (2699) 

Пасош бр МБ 673775/89, издаден од УВР - Тетово на име Беџети 
Абдулатиф, с Лисец, Тетово (2700) 

Пасош бр МБ 980915/91, издаден од УВР - Тетово на име Хакики 
Фасли, с Лисец, Тетово (2701) 

Пасош на име Стојчев Боро, с Н Коњарево“ бр 27, Струмица 
. (2702) 

Пасош бр МБ 358823/91, издаден од УВР - Тетово на име Зибери 
Месут ул „107" бр 36, Тетово (2703) 

Пасош бр МБ 090569/83 на име Кадрии Таир, с Стримница, 
Тетово (2714) 

Пасош бр МБ 461359/87 на име Велиу Кадир, с ГаЈре, Тетово 
(2705) 

Пасош бр МБ 358729 на име Јусуфи Муртезан, с Палатица, 
Тетово Ѓ2706) 
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Пасош бр МБ 940782, издаден од УВР - Тетово на име Стевчев-
скиТрајче ул „Илинденска“ бл 77, об д ст 21, Тетово (2707) 

Пасош бр МБ 609015/88 на име Керазовски Вангел, ул „Панче 
Попоски“ згр 3/7, Гостивар (2708) 

Возачка дозвола на име Кајмакоски Јован, ул „Наум Лика“ бр 7, 
Струга (2709) 

Чек бр 1211177 на име Дербова Душанка, ул „Хо Ши Мин“ бр, 
19, Штип (2710) 

Пасош бр МБ 566285/88 на име Акиф Каја ул „Екерем Зенго 
бр 22, Дебар (2711) 

Пасош бр МБ 322869/85 на име ТраЈче Зафирчев, ул „Благој 
Ѓорев“ бр 12, Титов Велес (2712) 

Пасош бр МБ 983068, издаден од УВР - Прилеп на име Ацески 
Роберт, ул „Маркова“ бр. 214, Прилеп (2713) 

Пасош бр МБ 933461, издаден од УВР - Прилеп на име СТОЈКО-
СКИ Божидар, ул „Точила“бр З ф-1 5/5, Прилеп (2714) 

Пасош бр МБ 588786 издаден од Амбасадата во Виена на име 
Марковски Боне, ул „Димо Нареднико" бр 67, Прилеп (2715) 

Пасош бр МБ 992561, издаден од УВР - Прилеп на име Маркоска 
Виолета, ул „Димо Нареднико" бр 67, Прилеп (2716) 

Пасош бр МБ 663609 на Екрем Алити, ул „Р Цониќ“ бр 127, 
Тетово , (2717) 

Пасош бр МБ 531898, издаден од УВР - Куманово на име Мила-
новски Благој, ул ,Доне Божинов“ бр 30/21, Куманово (2718) 

Пасош на име Трајановски Никола, с Љубанци, Скопје 
Пасош бр МБ 682935 на име Кукушев Пане ул „Христијан Кар-

пош“ бр 114, Куманово (2719) 
Пасош бр 628179 на име Стојанов Славе, ул „Велко Влаховиќ" 

бр. 1/2, Кавадарци (2728) 
Пасош бр МБ 305350 на име Филипова Марија, Кавадарци (2721) 
Чекови бр 1186960, 1186961, 1186962, 1186963, 1186964, 838826, 

838827, 838829, 838839, 838822 на име Јаким Тасков, ул „Кирил Пејчи-
новиќ" бр 43, Штип (2722) 

Пасош бр МБ 673804, издаден од УВР - Прилеп на име Шерифо-
ска Севдие, ул ,Дунавска“ бр 22, Прилеп (2723) 

Пасош бр МБ 952241 на име Николовски Горан, с Дебриште, 
Тетово (2724) 

Пасош бр МБ 433573/86 на име Ризовски Љутви, нас Карпош бр 
9-1-9, Битола (2727) 

Пасош бр МБ 823345 на име Асани Менаф, с Врановце, Гости-
вар (2728) 

Пасош бр МБ 871978, издаден од УВР - Штип на име Кадифков 
Кирил, ул „Сл Пожега“бр 4, Штип (2729) 

Пасош бр МБ 824561/90, издаден од УВР - Тетово на име Емини 
Исмаили с Желино, Тетово (2732) 

Пасош бр МБ 858736/90, издаден од УВР - Скопје на име Фадиљ 
Хашани ул. „Чаирска“ бр 95-6, Скопје (2733) 

Пасош бр МБ 7382/76, издаден од УВР - Гостивар на име Јусуфи 
КУЈТИМ, с Врапчиште, Гостивар (273И) 

Пасош бр МБ 154353/84, издаден од УВР - Скопје на име Паце 
Илиевски, ул „Павле Илиќ“ бр 9-2/10 Скопје (2735) 

Пасош бр МБ 957412, издаден од УВР - Куманово на име ЛушаЈ 
Бири, с Опае Куманово (2736) 

Пасош бр МБ 497557, издаден од УВР - Неготино на име Ми-
лунка Тасева, ул „Маршал Тито“ бр 127-179, Неготино (2737) 

Пасош бр МБ 023387, издаден од УВР - Штип на име Горѓи 
ГоцевЈУл „Кукуш"бр 12,Штип (2738) 

Пасош бр МБ 672057/89, издаден од УВР - Скопје на име Пеко 
Милиноски ул „Франклин Рузвелт" бр 42-12, Скопје (2739) 

Пасош бр МБ 660761, издаден од УВР - Куманово на име Фазли 
Љутфши, ул „Тоде Мендо л“ бр 34, Куманово (2740) 

Пасош бр МБ 686646, издаден од УВР - Прилеп на име Ицко 
Апостолоски, ул „Поп Спасе Игумен“ бр 26, Прилеп (2741) 

Пасош бр МБ 026235/92, издаден од У В Р - Скопје на име Севим 
Мамутовиќ, ул „Антон Попов“ бр 112-а,СкопЈе (2742) 

Пасош бр МБ 667868/89, издаден од УВР - Скопје на име Кимета 
Асани ,ул „Антон Попов“ бр 112-а, Скопје (2743) 

Пасош бр МБ 519326/87, издаден од УВР - Скопје на име Неиљ 
Асани ,ул „Антон Попов“ бр 112-а,СкопЈе (2744) 

Пасош бр МБ 615571/88, издаден од УВР - Скопје на име Суат 
Асани ,ул „Антон Попов“ бр 112-а, Скопје (2745) 

Пасош бр МБ 162372, издаден од УВР - Гостивар на име Драги 
Симуноски, ул „Парапунов Никола“ бр. 8-2/1, Гостивар (2746) 

Тековна сметка бр 71216-37 и чекови бр 696641 и од бр 69668 
до 696690, издадени од Комерцијална банка А Д - Скопје на име Весна 
Здравковска Скопје (2747) 

Чек бр 0050000717758, издаден од Комерцијална банка - Скопје 
на тековна сметка бр 0006879793 на име Нада Јовановска, Скопје 

(2748) 
Чековна картичка бр 84026573 и чекови од бр 20846072 до 

20846080 и од бр 20931811 до 20931820, издадени од ЈИК Банка - Скопје 
на име Тодор Богдановски, Скопје (2749) 

Чекови од бр 589681 до 589683, издадени од Комерцијална банка 
а д , Скопје на име Марика Патчевска, Скопје (2750) 

Чековна картичка бр 181180/65 и чекови од бр 652811 до 65280, 
издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Таско Гоцевски, 
Скопје (2751) 

Пасош бр МБ 837010/92, издаден од УВР - Гевгелија на име 
Петкова Ана, с Богданци, Гевгелија (2867) 

Чекови од бр 1316957 до 1316965 (9 чека) од тековна сметка бр 
29775-3, издадени од Југобанка - Скопје на име Владимир Јоцановски, 
ул „Сава Ковачевиќ“ бр 14/101, Скопје (2752) 

Тековна сметка бр 1550-38011-2 и чекови бр 1168907 и 1168908, 
издадени од Југобанка - Куманово на име Костиќ Зоран, ул „Перо 
Шварц“ бр 45, Куманово (2753) 

Чекови бр 476765, 437497 и 437498, издадени од Комерцијална 
банка а д - Скопје на име Миле Трајковски, Скопје (2754) 

Чекови од бр 679485 до 679499, издадени од Комерцијална банка 
а. д -Скопје, наиме Благоја Тошев, Скопје (2755) 

Чековна карта бр 15-50-04156-1, чек бр 1228050, издадени од 
Југобанка - Скопје на име Борис Таневски, Скопје (2756) 

Чековна карта бр 75026/85 и чекови од бр 757013 до 757017, 
издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Видосава Грко-
виќ, СкоцЈе. (2757) 

Чекови од бр 576276 до 576284, издадени од Комерцијална банка 
а д - Скопје на тековна сметка бр. 6965459 на име Рамадан Нијази, 
Скопје (2758) 

Чековна карта бр 86826-05 и чекови од бр 677836 до 677843, 
издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Нела Радевска, 
Скопје (2759) 

Тековна сметка бр 2186183 и чекови бр 167480, 167481, 167484 
(три чека), издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Каран-
филова Марина ул „Јане Сандански“ бр 107/1-16 Скопје (27^0) 

Чековна карта бр 784-93 и чекови бр 696390 и 696391, издадени 
од Комерцијална банка а д. - Скопје на име Љубица Стамболиева, 
Скопје - (2761) 

Чековна карта бр 78548/43 и чекови од бр 50000424060 до 
50000424063 и 50000761796, издадени од Комерцијална банка а д -
Скопје У нз цмс Марика Лулевиќ, с Чучер, Скоше (2762) 

Воената легитимација серија Ц бр 004078, издадена од ВП 4466 -
Скопје на име Михајло Булевски, Скопје (2763) 

Чек бр 69601, издаден од Комерцијална банка а д - Скопје на 
име Нада Младеновска, Скопје (2764) 

Чековна карта бр 95824-93 и загубените чекови од бр 693565 до 
693575, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име ЗИЈ4 
Бериша, ул „Џон Кенеди“ бр 5-а/2-8, Скогре (2765) 

Чек бр 505328, издаден од Комерцијална банка а д - Скопје на 
тековна сметка бр 3135472 на име Благоја Трчковски, ул „Серска“ бр 
б, Скогпе (2766) 

Чековна карта бр 7287210 и чекови од бр 828300 до 828311, 
издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Снежана Стоја-
новска , Скопје (2767) 

Чековна карта бр 76340-13 и чекови од бр 752637 до 752641, 
издадени од Комерцијална банка а д - Скогде на име Елизабета Атана-
сова, Скопје (2768) 

Чекови од бр 1040649 до 1040652, издадени од Јушбанка - При-
леп на име Елизабета Везировска, Прилеп (2769) 

Чекови од бр 666448 до 666451 и од бр 666454 до 666456, издадени 
од Комерцијална банка а д - Скопје на име Добре Димчевски, Скопје 

(2770) 
Чекови до бр 7Ј)0554 до 700563 и бр 632773, издадени од Комер-

цијална банка а д - Скоше на име Саздо Алексов, Скопје (2771) 
Чекови од бр 1240944 до 1240953, издадени од Југобанка - Скопје 

на име Љубиша Спасовски, Скопје (2772) 
Тековна сметка бр 37682-64 и чекови од бр 626176 до 626196 и од 

бр 483720 до 483725, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на 
име Кипријаноски Бранко, ул „Крсте Асенов“ бр 18/111-6, Скопје 

(2773) 
Чековна карта бр. 36680/52 и чекови бр 40000594972, 

40000594974, од бр 60000549787 до 60000549795, издадени од Комерци-
јална банка а д - Скопје на име Веска Думановска Стојчевска, ул 
„Вич“ бр 24/5, Скопје (2774) 

Чековна карта бр 23160/95 и чекови бр 0040000695676 и 
0040000695677 издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име 
Борис Цветановски, ул „Ужичка Република“ бр 21-6, Скопје (2775) 

Чекови од бр 523200 до 523209, од број 536023 до 536032, 600593 
до 600600, 697555 до 697559, издадени од Комерцијална банка а д -
Скопје (2776) 

Чековна карта бр 84036110 и чекови од бр 12917052 до 12917060, 
издадени од ЈИК Банка - Скопје на име Руска Хаџи Ангелеска, Скопје 

(2777) 
Чек бр 772403, издаден од Комерцијална банка а д - Скогде на 

име Љубе Ефремовски, Скоше (2778) 
Чековна карта бр 86261-34 и загубените чекови од бр 0025977 до 

0025990, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Митре 
Перчаклиев, Скопје (2779) 

Чековна карта бр 100721-40 и загубените чекови од бр 513391 до 
513395 и од 533117 до 533126, издадени од Комерцијална банка а д -
Скопје на име Бранко Алексовски, Скопје (2780) 

Чековна карта бр 41806-30 и чек бр 626131, издадени од Комер-
цијална банка а д -Скопје на име Благоја Трајкоски, Скоше (2781) 

Тековна сметка бр 76384/57 и чекови од бр 845837 до 845857 (20 
чека) издадени од Стопанска банка А Д - Скопје на име Пештималџија 
Аритон, ул „Хо Ши Мин“ бр 92, Скопје (2782) 

Чековна карта бр 106777/57 и чек бр 624188, издадени од Комер-
цијална банка а д - Скопје на име Тихомир Џепиќ, с Чучер, Скопје 

Чекови бр 669843 до 669846, издадени од Комерцијална банка 
а д - Скопје на тековна сметка бр 00104776 на име Борис Ангеловски, 
Скопје (2784) 

Чек бр 743717, издаден од Комерцијална банка а д - Скопје на 
име Тони Ристовски, с Кучково, Скопје (2785) 

Чековна картичка бр 106726/06 и чекови од бр 765214 до 765227, 
издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Мица Шалевска, 
Скопје (2786) 

Чековна карта бр 15-50-03864-2 и чекови од бр 1316041 до 
1316050 и од 1224755 до 1224761, издадени од Југобанка - Скопје на име 
Елида Павлова, Скопје (2787) 

Тековна книшка и карта бр 3065263 и чекови бр 80000613467, -
613468, 613469, 613470, 613471, 613472 и 613473, издадени од Комерци-
јална банка а д - Скопје на име Васе Трпчевски, ул „Михаил и Ефти-
хиј“бр 4, с Драчево Скопје (2788) 

Чековна карта бр 677444 и чекови од бр 693102 до 693109, изда-
дени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Стојна Јакимовска, 
Скопје (2789) 
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Чековна карта бр. 1550176524 и чек бр. 1055835 издадени од 
Југобанка - Скопје на име Воислав Горчиновски, Скогце (2790) 

Чекови бр. 50000461619 и 50000461620, од тековна сметка бр 
0007839083, издадени од Комерцијална банка а.д - Скопје на име Миле 
Блажевски, ул.„Ратко Митровиќ“ бр 3/4, Скопје. (2791) 

Чек бр. 792338, издадени од Комерцијална банка а.д. - СкопЈе на 
име Зојка Андреска - Скопје. (2792) 

Чекови бр 60917817 и 60917825, издадени од Поштенска штедил-
ница - Скопје на име Благоја Трајковски, Скопје. (2793) 

Чек. бр. 0070000275799, издаден од Комерцијална банка а д. -
Скопје на тековна сметка бр 0005166588 на име Гоце Стефановски, 
Скопје (2794) 

Чекови од бр. 173544 до 173550, издадени од Комерцијална банка 
а.д - Скопје на име Весна Масловариќ, ул „Гого Михајловски“ бр 21 
25, Скопје. (2795) 

Чековна карта бр. 104678 и чек бр. 587559, издадени од Комерци-
јална банка а.д - Скопје на име Лилјана Иванова, Скопје (27%) 

Чекови од бр. 174576 до 174580, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 28342/30 на име Љиљана Павловска, 
Скопје. (2797) 

Чековна карта бр. 58422/14 и чекови бр 531229 и 531230, издадени 
од Комерцијална банка а.д - Скопје на име Ѓорѓија Ристески. СКОПЈС 

(2798) 
Чековна карта бр. 24198/44 и чекови од бр 662504 до 662523, 

издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Рада Николова, 
Скопје (2799) 

Чековна карта бр. 1550260135 и чекови од бр 1253033 до 1253040, 
издадени од Југобанка - Струмица на име Васка Хаџнскерлмева, ул 
„Маврово“ бр. 14, Струмица. (2800) 

Работна книшка на име Добре Јакимов. Скопје. 
Работна книшка на име Ацо Ѓонески, Скопје. 
Работна книшка на име Пане Темов, Скопје. 

Свидетелство на име Елеонора Златановска, Куманово. 
Свидетелство на име Драги Михајловски, Крива Паланка. 
Свидетелство на име Сеат Тановски, Титов Велес. 
Свидетелство на име Мукадес Танроскн, Титов Велес. 
Свидетелство на име Мемет Билевски, Титов Велес. 
Свидетелство на име Адем Абдиоски, Титов Велес. 
Свидетелство на име Мевмед Нурчески, Титов Велес. 
Свидетелство на име Мехмед Селцовски^ Титов Велес. 
Свидетелство на име Елвнра Нурческа, Титов Велес. 
Свидетелство на име Седат Мифтароаси, Титов Велес. 
Свидетелство на име Ердоваи Шпиртовски, Типов Велес. 
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верзитет на име Даута Невенка, Титов Велес. 
Свидетелство на име Бојаџиева Елисавета, Титов Велес. 
Свидетелство на име Имер Стоооџески, Титов Велес. 
Свидетелство на име Филмско Тофоска, Титов Велес. 
Свидетелство на име Еркан Таироски, Титов Велес. 
Свидетелство на име Сезгин Таироски, Титов Велес. 
Свидетелство на име Небреса Шабаноска, Титов Велес 
Свидетелство на име Имејр Нурчески, Титов Велес. 
Свидетелство на име гулоеаза Шабаноска, Титов Велес. 
Свидетелство на име Латифе Мехади, Тетово. 
Свидетелство на име Ракип Есати, Тетово. 
Свидетелство на име Тефил Шабани, Тетово. 
Свидетелство на име Осман Мустафи, Гостивар. 
Свидетелство на име Емил Поло динов, Штип. 
Свидетелство на име Жарко Дујевски, Берово. 
Свидетелство на Јованчо Смилковски, Радовиш. 
Работна книшка на име Мира Ооименова, Скопје. 
Работна книшка на име Томка Шилевска, Скопје. 
Работна книшка на име Дилбер Климента, Скопје. 
Работна книшка на име Азем Алиловски, Скопје. 
Работна„книшка на име Нешади Муаремн, Скопје. 
Работна книшка на име Горѓи Готевски, с., Митрашинци, 

Свидетелство на име Вите Стојановски, Кратово. 
Свидетелство на име Шевји Лулизи, Тетово. 
Свидетелство на име Шенај Камбери, Гостивар. 
Свидетелство на име Мухамед Медиу, Гостивар. 
Свидетелство на име Музафер Решити, Гостивар. 
Свидетелство на име Игнат донев, Штип. 
Свидетелство на име Панче Стојанов, Кочани. 
Свидетелство на име Јанка Ивановска, Кочани. 
Свидетелство на име Рамадан Мустафов, Виница. 
Свидетелство на име Горѓи Симеонов, Виница. 
Диплома на име Ферит Садики, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Делов Иван, с. Подлес 

Титов Велес. (871) 
Решение УП. бр. 12-103% од 20.XI.1990 година за угостителска 

дејност, на име Вулнет Етеми, Скопје (879) 
Работна книшка на име Благоја Груевски. Скопје (880) 
Диплома за завршено средно образование на име Благоја Груев-

ски, Скопје. 
Свидетелство на име Мусо Алимоски, Титов Велес. 
Свидетелство на име Мусо Нурчески, Титов Велес. 
Свидетелство на име Му амет Абдиоски, Титов Велес. 
Свидетелство на име Ѓулбеаз Нурче века, Титов Велес. 
Свидетелство на име Хранислав Костади ионски, Тетово. 
Свидетелство на име музафер Мазлами, Тетово 
Свидетелство на име Нади Даути, Тетово. 
Свидетелство на име Сани Јусуфи, Гостивар. 
Свидетелство на име Горанчо Трајчов, Кочани. 
Свидетелство на име Јане Иванов, Радовиш. 
Диплома на име Енвер Рецепи, Тетово. 
Диплома на име Наси Хавзнји, Тетово, 
диплома на име Имер Бајрами, Тетово. 
Работна книшка на име штитрија Најдовски, Скопје. 
Работна книшка на име Пенчо Петрушевски, Скопје. 
Работна книшка на име Кире Василевски, Скопје. 
Свидетелство на име Стојка Стаменовска. Куманово. 
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Свидетелство на име Мустафа Стороџески, Титов Велес (906) 
Свидетелство на име Јагода Доковска, Титов Велес (907) 
Свидетелство на име Садем Беќири, Тетово (908) 
Свидетелство на име Рецеп Зеќири, Тетово. (909) 
Свидетелство на име Марија Митко на, Кочани (910) 

Чековна карта бр. 15-50-161-75-1 и чек бр 1319005, издадени од 
Југобанка а.д. - Скопје на име В историја Даминовска, Скоте (2801) 

Чековна карта бр. 3826-66 и чекови бр. 191365 и 1913о6, издадени 
од Комерцијална банка а д Скопје на име Ѓорѓи Влахов, Скопје (2802) 

Чековна карта бр 1081122 и чекови бр 164649, 164650, 523990, 
523991, 523997 , 703041 и 703042, издадени од Комерцијална банка а.д 
Скопје на име Сузана Петрушевска, Скопје (2803) 

Чекови од бр 686966 до 686970 и од 724668 до 724672, издадени од 
Комерцијална банка а.д Скопје на име Слободан Стојанов, Скопје 

(2804) 
Чек бр. 188104, издаден од Комерцијална банка а д Скопје на 

име Здравка Косте ичева, Скоше. (2805) 
Чековна карта бр 11982/05 и чекови од бр. 722400 до 722408, 

издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Кристо Димов, 
Скопје. (2806) 

Чекови од бр. 633415 од 699775 до 699790, издадени од Комерци-
јална банка а.д. Скопје на име Тошо Томовски, Скопје (2807) 

Чековна карта бр. 74378-31 и чекови од бр. 660531 до 660542, 
издадени од Комерцијална банка а.д Скопје на име Боро Тасевски, 
Скопје. (2808) 

Чековна карта бр. 94389 и чекови од бр 835322 до 835325, изда-
дени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Соња Карасарлидис, 
Скопје. (2809) 

Чековна карта бр. 79614/20 и чекови од бр 687528 до 687539, 
издадени од Комерцијална банка а д Скопје на име Ристо Ристовски, 
Скопје. (2810) 

Чековна карта бр. 84703/60 и чекови бр 421784, 421787, 421789 и 
421801, издадени од Комерцијална банка а д Скопје на име Кузман 
Анастасова^ Скопје. (2811) 

Чековна карта бр. 51036/53 и чекови од бр. 673344, 673346 до 
673356, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Перо Цвет-
ковски, од Комерцијална банка а.д. Скопје. (2812) 

Чек бр. 773, издаден од Југобанка - Скопје на име Љиљана Сп-
ировска, Скопје. (2813) 

Чекови бр. 478651,478653,478659 и 478660, издадени од Комерци-
јална банка а д. Скопје на име Драган Николовски, Скопје (2814) 

Чековна карта бр. 54759/14 и чекови од бр 730185 до 730193, 
издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Снежанка Стевано-
ви^, Скопје. (2815) 

Чекови од бр 788567 до 788576 од тековна сметка бр 8891212, 
издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Перса Стојановска, 
Скопје. (2816) 

Чек бр. 00681069 на тековна сметка бр. 0007009099, издаден од 
Комерцијална банка а д. Скопје на име Душан Василевски, Скопје. 

(2817) 
Чек бр. 10000657110, издаден од Комерцијална банка а д Скопје 

на тековна сметка бр. 0210521680 на име Васко Колевски, Скопје. (2818) 
Чековна карта бр. 82142-73 и чекови бр. 299412 299420, 299428, 

299425,299429 и 299430, издадени од Комерцијална банка а д Скопје на 
име Ангел Гавровски, Скопје. (2819) 

Чекови од бр. 728829 до 728838, издадени од Комерцијална банка 
а д. Скопје на име Живко Радосављевиќ, с. Чучер, Скопје (2820) 

Чековна карта бр. 4931-07 и чекови од бр. 1660981 до 1660990 и од 
бр. 472544 до 472550, издадени од Стопанска банка а д. - Скопје на име 
Никола Наков, Скопје. (2821) 

Чековна карта бр. 05228/82 и чекови од бр. 16671 до 16680, изда-
дени од Комерцијална банка а д. Скопје на име Киро Адамчески, 
Скопје (2822) 

Чекови бр. 470311 и 470312, издадени од Комерцијална банка а.д 
Скопје на име Јован Јовановски, Скопје (2823) 

Чек бр. 50000722966 од тековна сметка бр. 0001589557, издадени 
од Комерцијална банка а.д Скопје на име Ѓорѓиевски Анче, ул „Васи-
лије Ѓуровиќ44 бр. 39, Скопје. (2824) 

Чековна карта бр. 34120-66 и чекови бр 664700 и од бр 664703 до 
664708, издадени од Комерцијална банка а д. Скопје на име Савета 
Јованчевска, Скопје. (2825) 

Чековна карта бр. 3858172 на ополномоштената Иванка Милја-
новска и чекови бр. 666958 и 666959, издадени од Комерцијална банка 
а.д. Скопје на име на сопственикот Доне Милјановски, Скопје. (2826) 

Чек бр 599090, издаден од Комерцијална банка а д. - Скопје на 
име Зора Балканова, на тековна сметка бр. 60636-50, Скопје. (2827) 

Чековна карта бр 201119510 и чекови бр 619654,619661,619663, 
и 619664, издадени од Комерцијална банка а д. Скопје на име Виолета 
Трајчевска, Скопје. (2828) 

Чековна карта бр. 18005/88 и чекови од бр. 214726 до 214731, 
издадени од Комерцијална банка а.д Скопје на име Јосиф Гоцев, 
Скопје (2829) 

Чекови бр. 851773 и 851774, издадени од Комерцијална банка а.д 
Скопје на име Тони Малиновски, Скопје. (2830) 

Чековна карта бр. 1550420629 и чекови од бр. 1364348 до 1364358 
и од бр 1115313 до 1115315, издадени од Југобанка - Експозитура -
Титов Велес на име Јованче Андов, Титов Велес (2831) 

Чековна карта бр. 100298-13 и чекови од бр 389434 до 389438 и од 
бр. 576533 до 576552, издадени од Комерцијална банка а.д Скопје на 
име Дукадинка Велиновска, Скопје. (2832) 

Чековна карта бр 50911-27 и чекови бр 642509, 642510 и 642511, 
издадени од Комерцијална банка а.д Скопје на име Горица Смилевска 
-Пенушлиска Скопје. - (2833) 

Чековна карта бр 84005576 и чекови од бр 20958382 до 20958390, 
издадени од ЈИК банка Д Е. - Скопје на име Снежана Михајловска, ул. 
,,Столе Попов44 бр. 5, Скопје. Г2834) 
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Чек бр 5525000, издаден од Комерцијална банка а д' Скопје на 
име Славче Миовски, Скоше (2835) 

Чекови бр 657194 , 657199 и 657207, издадеш од Комерцијална 
банка а д СкопЈе на име Горги Јовановски, СкопЈе (2836) 

Тековна карта бр 08822/13 и чекови од бр 708102 до 708113, 
издадени од Комерцијална банка а д Скопје на име Загорка Столева, 
ул „А Мартинков“ бр 2-а, Скопје (2837) 

Чекови бр 204666 до 204о70, издадени од Комерцијална банка 
а д СкопЈе на име Бранко БОЈКОВСКИ, Скопје (2838) 

Тековна карта бр 15-50-12114-4 и чекови од бр 001216967 до 
001216973, издадени од Југова ика - Експозитура - Куманово на име 
Александар Џартовски, ул „Позорека“ бр 13, Куманово 

Решение бр 11-6369 до 17 XII 1990 година, на име Перо Илков, 
Скопје (2840) 

Одобрение УГ1 бр 14-1933 од 14 IV 1989 година, на име Јованов-
ска Катерина, СКОПЈ е (2841) 

Решение за вршење занаетчиска дејност - кујунџиска, фил и иран-
ска и златарска, издадено под УП бр 12-9877 од 11 XII 1985 година од 
Општински секретаријат за стопанство и труд при СО „Центар“ -
СкопЈе на име Асани Џеладин, ул „Покриена чаршија“ бр 39, Скопје 

(2842) 
Решение УП бр 12-1804 од 3 Ш 1992 год , издадено од Мини-

стерство за стопанство - „Центар“ - Скопје на име Мире Јанев, Скопје 
(2843) 

Решение У П бр 12-656 од 31 I 1990 година, на имет Тони Зафи-
ровски, Скопје (2844) 

Решение УП бр 12-8362 од 24 X 1991 година, на име Рецепи 
Екрем, Скопје (2845) 

Лекарско уверение, хумани односи, прва помош и потврда за 
часови за вожња, издадени од Авто школа во Гостивар на име Џумали 
Селмани, Гостивар (2846) 

Решение бр 11-1416 од 15 III 1990 година на име Ката Петковска, 
Скопје (2847) 

Решение УП бр 14-2138/30 VI 1981 година, на име Ангеле Се-
ковски, СКОПЈС (2848) 

Решение УП бр 11-4847 од 15X1 1991 година, на име Садат 
Курти, Скопје (2849) 

Одобрение за работа за фризерска дејност, на име Павлина Ве-
личковска, бул „АВНОЈ“ бр 70/65, Скопје (2850) 

Решение УП бр 12-7955 од 7 IX 1989 година, на име Благоја 
РафаЈЛовски, Скопје (2851) 

Сообраќајна дозвола, бр на шасија 302293 10 014748 и бр на 
мотор 360915-10-088674, издадена во Копривница на име Милан Стан-
ковиќ, Копривница (2852) 

Одобрение за дејност - вршење јавен превоз, на име Ивица Мили-
овски, СкопЈе (2853) 

Решение УП бр 12-976 од 8 II 1990 година, на име Мирослав 
Станоевски, Скопје (2854) 

Решение УП бр 12-1142 од 14 III 1983 година, на име Нада 
(2855) 

12-9329 од 17 I 1991 година, на име Билјана 
(2856) 

11-5407 од 14 XII 1989 година, за градежно 
занаетчиски дејности, на име Андреја Мичевски, Скопје (2857) 

Решение за упис на дуќан УЛ бр 12-5894 од 12 VI 1991 година, 
наиме Лазаревски Јован, ул „Никола Парапунов" бр 1/26, Скопје 

(2858) 
Решение бр 5604 од 14 VII 1992 година, на име Јана Куситасев-

ска, Скопје (2859) 
Решение УП бр 14-3603 од 29 V 1990 година, за угостителска 

ДСЈНОСТ - пицерија, на име Ѓорѓи Ќулибрк, Скопје (2860) 
Решение УП бр 14-3062 од 7 VI 1989 година за промет на мало 

со овошје и зеленчук, на име ИлиЈа Тасевски, Скопје (2861) 
Решение УЛ бр 12-3889 од 18 IV 1990 година, на име Вахиде 

Асани, СКОПЈС (2862) 
Решение УП бр 12-9824 од 27 X 1989 година, на име Агрон 

Конџели, Скопје (286^ 

НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА РАСПОЛАГА СО СЛЕДНИТЕ ИЗДА-

НИЈА: 

РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26.000,00 денари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА 
ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
- за периодот 1985-891 од ина, IV - книго 4.000,00 

Трајковска, Скопје 
Решение УП бр 

Стефановска, Скопје 
Решение УП бр 

УСТАВ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗАКОН ЗА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД ОБЛАСТА НАЈРАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
И СТОПАНСТВОТО 3.000,00 денари 

ЗАКОН ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 1.600,00 денари 

ЗАКОН ЗА 
СТАНБЕНИ ОДНОСИ 

ЗАКОН ЗА 
ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 

1.300,00 денари 

1.200,00 денари 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРИВАТНО ПРАВО 2.000,00 денари 

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА И ЗАКОН 
ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 1.000,00 денари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА . 
- за периодот 1980-841од., Ш-книга 1.000,00 денари 

Порачки може да се меира каат на адреса: НИРО 
Службен весник на Република Македонија, Скопје ул. 
„Васил Ѓоргов“ бб, и. фах 51, а средствата да се упла-
тат на жиро сметка 40100-603-12498. 

СОДРЖИНА Страна 

1.500,00 денари 

2.500,00 денари 

1214 
1215. 

1216. 

1217. 

1218. 

1219 

1220. 

1221 

1222 

1223. 

1224. 

1225. 

Одлука за помилување на осудени лица 
Одлука за утврдување на износот и условите за 
рефинансирање на кредитите што банките им ги 
дале на крајните корисници за финансирање на 
залихите на одредени земјоделски производи од 
родот на 1992 година и производство на пченица 
од родот 1992/93 година 
Одлука за условите за давање одобрение на 
претпријатие и на друго правно лице да држат' 
девизи на сметка во странство 
Одлука за условите за давање овластување на 
банките за вршење платен промет и кредитни 
работи со странство, платен промет со стран-
ство како и овластување за вршење на девизно-
валутни работи во Република Македонија 
Одлука за минималните општи услови на кре-
дитната способност на банките и на другите фи-
нансиски организации 
Одлука за условите и начинот на давање кредити 
на банките и на другите финансиски организа-

ции за одржување на дневната ликвидност 
Одлука за дополнување на Одлуката за утврду-

вање на износот и условите за рефинансирање 
на кредитите што банките им ги дале на крај-
ните корисници за финансирање на извозните 
работи во 1992 година 
Одлука за измени на Одлуката за утврдување на 
износот и условите за рефинансирање на креди-
тите што банките им ги дале на крајните корис-
ници за финансирање на гоење на добиток, 
риби, живина и производство на млеко 
)длука за измени на Одлуката за утврдување на 

износот и условите за рефинансирање на креди-
тите што банките им ги дале на крајните корис-
ници за финансирање на залихата на маслодајни 
растенија од родот 1992 година 
Одлука за измена на Одлуката за есконтната 
стапка на Народната банка на Република Маке-
донија 
Правилник за надоместоците на јавно изведу-
вање и соопштување на музички дела во јавноста 
Одлука на Адвокатската комора на Македонија . 
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1150 
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1152 
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Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ 
бб. Пошт. фах. 51. Телефон 228-204. Телефакс 239-285.Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметка број 
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