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„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
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1358. 
Врз основа на член 45 од Законот за одбрана на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 8/92) донесувам 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОЗНАКИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Со Уредбата се регулира големината и обликот 

на единствениот знак за припадност на Армијата на 
Република Македонија и други ознаки на припадниците 
на Армијата и нивното носена. 

2. Припадниците на Армијата, единствениот знак 
за припадност на Армијата на Република Македонија, 
грбот на Република Македонија, го носат на десниот 
ракав на горните делови од униформата. Знакот се 
изработува со везење, пластифицирање или штампање 
на ткаенина со темно кафеава боја. Знакот има кружен 
облик со дијаметар од бб мм. На знакот, околу грбот е 
испишан текст „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА“. Знакот се нашива на горниот дел од рака-
вот во висина на горниот раб од џебот. 

3. Припадниците на Армијата на горните делови од 
униформата носат ознака на Република Македонија -
државното знаме. Знамето има правоаголен облик со 
димензии 66x33 мм и е обрабено со жолта боја ширина 3 
мм. Знамето се изработува од ткаенина со штампаље 
или везење, или со набризгување на материја латекс на 
ткаенина, а се нашива на левиот ракав на горните де-
лови од униформата во висина на горниот раб на левиот 
горен џеб. 

4. Припадниците на Армијата на капата и берет-
ката носат ознака. Ознаката е стилизиран цвет од сон-
чоглед, изработен во метал. Цветот го претставуваат 

12 листови со златножолта боја.Во средината е црвено 
поле со кружен облик на кое е испишан натпис „АРМ". 
Ознаката се носи на предната страна од капата или 
беретката. Пречникот на ознаката за беретката е 40 
мм, а кај ознаката за капата е 28 мм. 

5. Генералите на АРМ на беретките и капата носат 
амблем. Амблемот е составен од ознака, опишана во 
претходниот член и обвиен со две лсЈворови гранчиња 
со златножолта боја во полукруг. 

Бр. 08-2106 Претседател 
8 октомври 1992 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
1359. — . л - -

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90), Владата на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА НА-
ПЛАТА, РАСПОЛАГАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ СО ГО-
ТОВИ ПАРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во Уредбата за условите и начинот на наплата, 

располагањето и плаќање со готови пари на територи-

јата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 30/92), во точка 1 зборо-
вите: „правните лица што вршат дејност на територи-
јата на Република Македонија“ се заменуваат со зборо-
вите: „правните и физичките лица што вршат дејност 
на територијата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: правните лица). 

2. Во точка 2, ставот 1 се брише. 
3. Точката 5 се менува и гласи: 
„5. Правното лице може да врши исплата со готови 

пари од својата жиро-сметка само за следните намени: 
1) Плати и други лични примања; 
2) Исплата на пензии; 
3) Исплата на авторски хонорари на странски ав-

тори преку авторска агенција; 
4) Земјоделски, млечни производи и шумски пло-

дови откупени односно преземени од земјоделци и гра-
ѓани; 

5) Аконтации на патни трошоци и дневници, како 
и патни трошоци и дневници за патувања во земјата: 

6) Такса на конзуларните или дипломатските прет-
ставништва; 

7) Откуп на ефективни странски пари, патнички и 
банкарски чекови и на кредитни писма од странски и 
домашни лица (менувачки работи); 

8) Производи, услуги и други обврски на правни 
лица ако поединечната исплата не е поголема од 
100.000 денари“. 

4. Точката 7 се брише. 
5. Во точка 8, став 1 зборовите: „основите од точка 

7 од оваа уредба“ се заменуваат со зборовите: „сите 
основи“. 

6. Во точка 11, став 1, зборовите: „750.000 до 
2.000.000 денари“ се заменуваат со зборовите: ,ДОО до 
250 плати“, а потточката 4 се брише. 

Во, став 2 зборовите: „75.000 до 100.000 денари“ се 
заменуваат со зборовите; „8 до 10 плати“. 

7. Точката 12 се брише. 
8. Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
Бр. 23-3172/1 Претседател на Владата, 

И ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с. р. 
1360. 'Скопје 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 38/90), а во врска со член 996 
од Законот за Службата на општественото книговод-
ство („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 70/83..., 20/91), Владата 
на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАЊЕ НА ОБВР-
СКИТЕ ПОМЕЃУ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА (МУЛТИЛАТЕРАЛНА 

КОМПЕНЗАЦИЈА) (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
Член 1 

Службата на општественото книговодство во Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Служ-
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бата) ќе спроведе три циклуса на пребивање на обвр-
ските на правните лица со седиште во Македонија од 
областа 01 до 13 и област 14 дејностите - 14021, 14022 и 
14023 од Единствената класификација на дејности -
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76.., 47/90 (во ната-
мошниот текст: правни лица), по пат на задолжител-
ната мултилатерална компензација. 

Одделните циклуси на задолжителната мултилате-
рална компензација Службата ќе ги спроведе на 17 сеп-
тември, 16 октомври и 19 ноември 1992 година. 

Пребивањето на обврските (мултилатерална ком-
пензација) е задолжително за сите лица од став 1 на 
овој член, и ќе биде контролирано од страна на Служ-
бата на општественото книговодство. 

Член 2 
Правните лица ги пријавуваат на Службата сите 

св,ои неоспорни - неизмирени обврски спрема правните 
лица од Македонија кои достасуваат за напалата на 
денот определен за спроведување на мултилатералната 
компензација. 

Под обврска во смисла на став 1 од овој член се 
подразбираат обврските настанати од должничко-дове-
рителските односи по основ на промет на стоки и 
услуги, други договорни обврски (по основ на осигуру-
в а а , кредитни односи и др.), обврски по основ на ра-
споредуван^ на приходите од продажба на производи и 
услуги на поврзани претпријатија и распоред на прихо-
дите по основ на обединета наплата, обврските за чие 
плаќање учесникот на мултилатералната компензација 
и издал налози за плаќање на Службата пред пријавува-
њето на обврските, а тие налози не се извршени поради 
недостиг на средства на жиро-сметка и обврските по 
издадени акцептни налози што се евидентирани во 
Службата врз основа на член 15 од Законот за финанси-
ското работење. г Член 3 

Правното лице не ги пријавува следните обврски: 
1) Обврски по основите за наплата од член 102 од 

Законот за Службата на општественото книговодство; 
2) Обврски на правни лица над кои е отворена 

стечајна постапка; 
3) Обврски чие плаќање е обезбедено со инстру-

мент за обезбедување на плаќањето од чл,ен 16 од Зако-
нот за финансиско работење; 

4) Обврски на правни лица кои во време на спрове-
дувањето на мултилатералната компензација немаат 
побарувања од други учесници во истата; 

5) Обврски по кои се води спор кај надлежниот суд. 
Член 4 

Правното лице е должно своите обврски од член 2 
да ги пријави во Службата кај која се води неговата 
жиро-сметка првиот и вториот работен ден во неделата 
(понеделник и вторник), во која се спроведува мултила: 
терал ната компензација,-според роковите за пријаву-
вање и спроведување на мултилатералната компенза-
ција (Прилог број 3). 

Пријавувањето на обврските се врши на Образе-
цот „МК - СОК“ - „Пријава за учество во мултилате-
ралната компензација“, Прилог број 1 кој е составен 
дел на оваа Уредба. 

Правното лице обврските во пријавата ги иска-
жува во денари, читливо, без прецртување и исправање 
на внесените податоци и ја доставува до Службата во 
два примерока најдоцна до 12 часот вториот работен 
ден утврден за пријавувана на обврските, 

Член 5 
Службата е должна резултатите од мулитлатерал-

ната компензација да ги евидентира преку сметките на 
учесниците во мултилатералната компензација и за ре-
зултатите од истата да ги извести со доставување на 

Извештај за извршената компензација, (Прилог бр.2 
кој е составен дел на оваа Уредба. 

Службата не доставува Извештај за извршената 
компензација на учесник чија ниедна обврска не е нами 
рена по пат на мултилатерална компензација. 

Правното лице е должно наредниот работен ден од 
приемот на извештајот за извршената компензација да 
ја извести Службата за обврските намирени по пат на 
мултилатерална компензација што се евидентирани во 
Службата. Член 6 

Правното лице - учесник во мултилатералната 
компензација е должно да ги извести своите доверители 
спрема кои ги намирило обврските во мултилатерал 
ната компензација за видот и бројот на документот по 
кој тие обврски настанале во рок од 15 дена од денот на 
приемот на Извештајот за извршената мултилатерална 
компензација. Член 7 

Начинот и постапката за спроведување на мулти 
латералната компензација ќе се врши согласно Упат 
ството на генералниот директор на Службата на ОПШ 
тественото книговодство на Република Македонија. 

Член 8 
Правните лица и другите учесници во задолжител 

ната мултилатерална компензација кои нема да ги при 
јават своите неоспорени-неизмирени обврски (член 2 од 
Уредбата) ќе се казнат за стопански престап согласно 
член 170 став 1 точка 6 од Законот за Службата на 
општественото книговодство. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де 

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 23-2945/1 . Претседател на Владата, 
2 и 3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.-

Скопје Прилог бр. 2 
Стр. 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Филијала (реден број и датум на 
спроведуваното на ЗМК) 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНАТА КОМПЕНЗАЦИЈА 

(жиро-сметка, фирма и седиште на учесникот во ЗМК-подно 
сител на пријавата) 

ПО ВАШАТА ПРИЈАВА ЗА ЗМК Е ИЗВРШЕНО СЛЕД 
НОТО: 

Жиро-сметка Фирма и седиште Пријавен износ Компензира1 
износ 

ВРЗ ВАШ ТОВАР: 
ВКУПНО ВРЗ ТОВАР: 

ВО ВАША КОРИСТ 
ВКУПНО ВО КОРИСТ: 

Р О К О В И Прилог број 3 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗМК 

ЗА 1992 ГОДИНА , 

Ред. Датум на пријавувано Ден на спроведува 
број на ЗМК н,ето на ЗМК 

1/92 
2/92 
3/92 

14 и 15 септември 
13 и 14 октомври 
16 и 17 ноември 

17 септември 
16 октомври 
19 ноември 
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ЗАБЕЛЕШКА КОН ОБРАЗЕЦОТ МК-СОК 

1. Во заглавнето на овој образец, на секоја стра-
ница, учесникот во ЗМК ги запишува, на определено 
место: 

- седиштето на организационата единица на Служ-
бата до која поднесува пријава (на пример 40100 -
Скопје, 40300 - Битола, итн.), 

- фирмата, седиштето и бројот на жиро-сметката 
на подносителот на пријавата; 

- бројот на станицата на пријавата (почнувајќи од 
001); 

- вкупниот износ на пријавените долгувања (збор 
на поединечните ставки од стр. 001 до н). 

2. Во колоните на овој образец предвидени за вне-
сување на податоци за доверителот, подносителот на 

пријавата ги внесува редниот број, точниот назив и 
место на доверителот, бројот на жиро-сметката (се-
диште - пет места, сметка - три места и партија седум 
места - со водечки нулта). 

3. Во колоната „Износ“ подносителот на пријавата 
го запишува вкупниот износ на обврските спрема од-
носниот доверител, независно од основот на плаќањето 
и бројот на фактурите во денари; 

4. Податоците се пополнуваат читливо, без прецр-
тување и исправање; 

5. На крајот на секоја страница на пријавата, под-
носителот во левиот долен агол ги запишува местото и 
датумот, а секоја страница ја потпишуваат лицата овла-
стени за располагала со средствата на жиро-сметката и 
ги заверуваат со печат. 

1361. 

Врз основа на член 3 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен весник на РМ“ број 20/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 7.XI. 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА 
ЦЕНА НА СУРОВИОТ ТУТУН ОД РОДОТ ВО 1992 

ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена на суровиот 

тутун од родот 1992 година („Службен весник на РМ“ 

број 45/92) во точката 1 бројот „1.800,00" се заменува со 
бројот „2.200,00". 

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

Број 23-3346/1 
7 ноември 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
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1362. 

Врз основа на член 121 став 2 од Законот за од-
брана („Службен весник на РМ“, бр. 8/92), министерот 
за одбрана донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАЈ-
НИТЕ ПОДАТОЦИ ЗНАЧАЈНИ ЗА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ МОРААТ 
ДА СЕ ЧУВААТ КАКО ТАЈНА И МЕРКИТЕ ЗА 

НИВНА ЗАШТИТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

за утврдувана на тајните податоци значајни за армијата 
на Република Македонија (во натамошниот текст: ар-
мија) кои мораат да се чуваат како тајна (во натамош-
ниот текст: тајни податоци) и мерките за нивна заштита 
во командите, установите и единиците на армијата. 

Член 2 
Определувањето на видот на тајната и степенот на 

тајност на податоците значајни за армијата и презе-
мана мерки за нивна заштита се вршат во моментот на 
започнувањето на подготовките за извршуван^ на зада-
чата, односно во моментот на настанокот на податокот. 

Определувањето на видот на тајната и степенот на 
тајност на податоците значајни за армијата и презе-
мана на мерки на нивна заштита го врши, односно 
наредува старешината во командата, установата, од-
носно единицата на армијата. 

Член 3 
Старешините на командите, установите и едини-

ците на армијата се одговорни за правилно и потполно 
организирана на заштитата на тајните податоци и се 
должни да го контролираат спроведувањето на таа заш-
тита. 

Член 4 
Припадниците на армијата и сите други лица кои 

располагаат со тајни податоци непрекинато се должни 
податоците да ги чуваат и активно да учествуваат во 
организираа и спроведувана на мерките на безбед-
ност и заштита. 

Член 5 
Обврската за чувана на тајните податоци наста-

нува во моментот на сознававте на тајната и трае и по 
престанокот на службата во армијата. 

Член 6 
Ослободување од обврската за чување на тајната, 

односно одобрение тајниот податок да, може да се со-
општи на државен орган, , може да даде надлежниот 
старешина. 

За давање одобрение од став 1 на овој член овла-
стени старешини се началникот на Генералштабот на 
армијата и неговиот заменик, кои се должни претходно 
да прибават мислена од органот од кој податокот поте-
кнува и одобрението да го издадат во облик на службен 
акт. 

Член 7 
Ако се забележат неправилности во врска со заш-

титата на тајните податоци, надлежниот старешина, 
итно ќе преземе мерки тие да се отстранат. 

Во случај на откривање на таен податок, надлеж-
ниот старешина, е должен да ги прибере основните 

податоци за условите под кои е откриен и причините за 
откривањето и да преземе мерки во зависност од тежи 
ната на повредата на тајната и условите под кои е от 
криена и начинот на откривањето. 

Ако е откриен податок кој претставува државна 
тајна или воена тајна од степенот строго доверливо или 
доверливо надлежниот старешина с должен веднаш да 
го извести надлежниот воен орган. 

За изгубените или откриените тајни податоци над 
лежниот старешина, односно одговорното лице 
должно веднаш да го извести претпоставениот старе-
шина. Претпоставениот старешина, односно одговор 
ното лице е должно према прекршителот да преземе 
мерки на одговорност, во зависност од тежината на 
повредата. 

Кога во случаите на повреда на тајноста се сомнева 
во разузнавачка или непријателска дејност, надлеж-
ниот старешина, односно одговорното лице, за тоа го 
известува органите на безбедност. 

Член 8 
При издавањето на задачи за изработка на ДОКУ 

менти и вршена на работи кои претставуваат државни 
или воена тајна од степенот строго доверливо, надлеж-
ниот старешина, односно одговорното лице, во завис-
ност од проценката, се должни да одредат и тајни (ши-
фрирани) називи под кои ќе се вршат работите. 

Член 9 
Ако се забележи активност насочена кон откри 

вање на тајните податоци, секој припадник на армијата 
е должен без одлагање да го извести надлежниот воен 
орган и да ја спречи таквата активност во рамки на е 
закон утврдените права и должности. 

Член 10 
За откриените тајни податоци значајни за арми-

јата, во Министерството за одбрана (во натамошниот 
текст: Министерство) се води посебна евиденција. 

II. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАЈНИТЕ 
ПОДАТОЦИ 

Член 11 
Документите, средствата на вооружување и во-

ената опрема, објектите, мерките и дејствијата, како 
други факти од значена за армијата чие откривање би 
можело да наштети на нејзините подготовки за одбрани 
и безбедност, претставуваат зависно од нивното зна 
чење, државна или воена тајна. 

Основ за утврдување на значењето на тајните по-
датоци и за одредување на видот на тајноста и стспено 
на тајност претставува проценката на ,тие податоци 
евентуалните штетни последици кои би можеле да на 
станат со нивно откривање. 

Член 12 
Државна тајна претставуваат податоци за армијата 

и податоци за плановите и подготовките на армијата за 
одбрана, за кои со проценка ќе се утврди дека со нив-
ното откривана би можеле да настанат штетни после-
дици за одбраната и безбедноста на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Република). 

Како државна тајна особено се сметаат податоци 
кои се однесуваат на: 

1) воено стратегиски студии и проценки врз кои се 
засноваат замислите, плановите и конкретните реше-
нија за употреба на армијата во одбрана на Рспубли-
ката; 

2) воени планови на армијата; 
3) планови на подготвеност и тревожење на арми-

јата; 
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4) преглед на мобилизациски развој на армијата, 
наредби за изработка на тој преглед и изводи од тој 
преглед; 

5) комплексни планови за уредување на државната 
територија за потреби на вооружената борба; 

6) организација, планови и средства за криптозаш-
тита, пропишани норми и постапки во спроведување на 
криптозаштитата; 

7) планови и мерки за стратегиско-оперативно ма-
кирано на армијата; 

8) објекти од посебно значење за одбраната на 
Републиката; 

9) планирање, обезбедување и територијално раз-
местување на постојните стокови резерви на Републи-

ката за потребите на армијата; 
10) ешелонирање на воените материјални резерви 

на армијата; 
11) планови за производство на вооружување и во-

ена опрема за потреби на армијата во мир и војна; 
12) планови за перспективен развој и модернизција 

на армијата; 
13) комплексни проценки и одделни акции на ра-

зузнавачките и безбедносните органи кои се од посебно 
начело за безбедноста на армијата и одбраната на 

Рпубликата. 
На документите за чија содржина е утврдено дека 

претставуваат државна тајна, во горниот десен агол се 
става знакот: „ОДБРАНА“, а под него знакот „ДР-
ЖАВНА ТАЈНА“. 

За одредување на државна тајна се надлежни мини-
стерот за одбрана.потсекретарите во Министерството, 

началникот на Генералштабот на армијата, неговиот 
заменик, началниците на управата на Генералштабот 
на армијата и помошниците на министерот за одбрана. 

Член 13 
Воена тајна претставуваат податоците за армија-

та, за плановите и подготовките на армијата 
на средствата на вооружувано и воената опрема, за 
воените објекти и уреди и сите други податоци кои се 
однесуваат на дејности ,на армијата за кои со проценка 

да утврди дека со нивното откривање би можело да се 
предизвикаат штетни последици за армијата. 

На секој податок кој претставува воена тајна, во 
зависност од неговото значење му се одредува еден од 

следните три степени на тајност: „СТРОГО ДОВЕРЛИ-
О", „ДОВЕРЛИВО“ или „ИНТЕРНО“. 

Член 14 
Строго доверливи се оние податоци за кои со про-

ценка се утврди дека се од особено значење за армијата 
со чие откривање би можеле да настанат потешки 
штетин последици за армијата. 

Како строго доверливи се сметаат особено подато-
ците кои се однесуваат на: 

1) организација и формација на армијата; 
2) мобилизациски документи на воените единици 
на армијата; 
3) работи на оперативните центри и сталните опе-
ративни дежурства; 
4) информации и анализи за борбената готовност 
за командите, установите и единиците на армијата; 
5) анализи за моралната состојба на армијата; 
6) вкупен распоред и бројна состојба на единиците, 

воената можност на единиците и некои важни видови 
вооружување; 
7) анализи и оценки на состојбата и пополнетоста 
на единиците со борбена техника, муниција, минско-

експлозивни и погонски средства; 
8) мирноврсмснска и воена пополнетост со старе-

шински и војнички состав, како и збирни податоци за 
старешинскиот состав на армијата; 

9) планови и нивна реализација на уредувањето на 
територијава потреби на одделни единици на армијата; 

10) воени и други објекти кои се значајни за арми-
јата; 

11) збирни прегледи за вооружуваното и воената 
опрема; 

12) специјални технички средства и нивна примена 
во армијата, како и вооружување и воена опрема од 
особено значено за армијата; 

13) набавки во Републиката, увоз и извоз на пред-
мети на вооружување и воена опрема кои се од особено 
значено за армијата; 

14) научноистражувачки работи и научни и тех-
нички достигана кои се од особено значено за воору-
жуваното и опремуваното на армијата; 

15) проценки, замисли и решенија за изведување на 
борбените дејствија на армијата со некои варијанти на 
одбраната; 

16) планови и елаборати за вежби на здружените 
состави и обука на командите, установите и единиците 
на армијата; 

17) работи на криптозаштита кои не се утврдени 
како државна тајна и стручни материјали кои се кори-
стат за наставни и други службени потреби, како и на 
организација на системот на врските; 

18) збирни статистики и евиденции за потребите на 
армијата; 

19) одредени топографски работи и одредени топо-
графски и специјални карти; 

20) разузнавачки и контраразузнувачки работи на 
разузнувачките органи и органите на безбедност кои не 
се утврдени како државна тајна. 

На документите кои содржат строго доверливи по-
датоци, во горниот десен агол се става знакот: „ВО-
ЕНА ТАЈНА“, а под него знакот: „СТРОГО ДОВЕР-
ЛИВО“. 

За одредување на податоците на воената тајна и 
степенот на тајност строго доверливо, покрај стареши-
ните од член 12 став 4 на овој Правилник, надлежни се и 
командантите на корпусите, дивизиитс и самостојните 
бригади. Ч л с н 1 5 

Доверливи се оние податоци кои се однесуваат на 
дејности и задачи на командите, установите и едини-
ците на армијата, на средствата на вооружување, во-
ената опрема и воените објекти за кои со проценка ќе 
се утврди дека со нивното откривање би можеле да 
настанат штетни последици за извршување на задачите 
на армијата. 

Како доверливи се сметаат податоците кои се од-
несуваат на: 

1) формации на мирновременски команди, уста-
нови и единици на армијата; 

2) бројни состојби на командите, установите и еди-
ниците на армијата; 

3) видови и количества на средства за вооружу-
вано во единиците на армијата, техничка опременост и 
резерви на борбени средства со кои располагаат тие 
единици; 

4) поважни тактичко-технички карактеристики на 
вооружувањето и воената опрема; 

5) мирновременска локација на единиците на арми-
јата; 

6) поважни објекти на некои команди, установи и 
единици на армијата кои не се утврдени како строго 
доверливи; , 

7) одделни прописи, правила, инструкции и други 
акти кои ги одреди надлсжниот орган; 

8) поважни' податоци од материјално-финанси-
ското работење; 

9) анализи и информации за обуката и воспитува-
њето на армијата; 
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10) анализи за моралната состојба на единиците на 
армијата; 

11) одредени кадровски и персонални работи; 
12) студии и проценки кои се однесуваат на потен-

цијалите на противникот и разгледувања на можната 
употреба на нивните вооружени сили. 

На документите кои содржат доверливи податоци, 
во десниот горен агол се става знакот: „ВОЕНА ТАЈ-
НА4', а под него знакот: „ДОВЕРЛИВО“. 

За одредување на степенот на тајност доверливо, 
покрај старешините од ст. 4 на чл. 12 и 14 на овој 
Правилник, надлежни се и старешините од ранг на ко-
мандант на полк - бригада, на нив рамни или повисоки 
старешини. 

Член 16 
Интерни се оние податоци од значена за армијата 

кои се наменети за службена употреба на лицата на 
служба во армијата, а кои по своето значење ве прет-
ставуваат податоци од чл. 12 чл. 14 и чл. 15 на овој 
Правилник. 

На документите кои содржат интерни податоци, во 
горниот десен агол се става знакот: „ВОЕНА ТАЈНА“, 
а под него знакот: „ИНТЕРНО“. 

Степен на тајност интерно можат да одредат сите 
старешини на положба командир на чета - батерија, 
рамна или повисока положба. 

Член 17 
Предлог за менување или укинување на видот на 

тајна и степенот на тајност може да поднесе секој старе-
шина кој во текот на работата дојде до уверуваа дека 
настанале услови за менувана или укинуваше на одре-
дениот вид и степен на тајност. 

За менуваното на видот на тајноста и степенот на 
тајност одлучува старешината кој ја одредил, или него-
виот претпоставен старешина, за што е должен да ги 
извести сите кои ги користат документите или подато-
ците на кои им е изменет видот и тајната или степенот 
на тајност. 

III. НАЧИН НА ЗАШТИТА НА ТАЈНИТЕ 
ПОДАТОЦИ 

Член 18 
Задолжителни мерки на заштита на тајните пода-

тоци се: 
1) проценка на значењето на тајниот податок и 

утврдувано на видот на тајната и степенот на тајност во 
часот на настану вање на податокот; 

2) одредување на начинот на заштита на тајниот 
податок од моментот на неговиот настанок до губењето 
на тоа својство; 

3) избор и одредување на лица за работа на одре-
дени задачи и одредување на лица кои можат да бидат 
запознаени со тајните податоци, како и обемот, усло-
вите и начинот на тоа запознавање; 

4) одредување на простории во кои ќе се обработу-
ваат, чуваат и користат тајните податоци и други 
услови под кои овластените лица можат да работат со 
тајните податоци и да ги користат во извршувањето на 
функционалните задачи; 

5) забрана на изнесување на тајните документи 
надвор од просториите кои се одредени за нивна обра-
ботка, користење, чување и одредување на условите 
под кои тие документи можат да се изнесуваат кога тоа 
потребите на службата го налагаат; 

6) забрана на пристап на неовластени лица во про-
сториите кои се одредени за обработка, користење и 
чување на тајните документи, односно во воени и други 

! објекти во кои се чуваат или произведуваат средства на 
вооружување и воена опрема кои претставуваат воена 
тајна; 

7) забрана за снимано и скицирање на тајните до-
кументи, објекти и средства, како и забрана на внесу-
вано на средства за снимање во просториите и објек-
тите во кои се наоѓаат тајните документи и средства; 

8) забрана на јавно прикажување на тајните сред-
ства и соопштувано на податоците за тие средства без 
одобрение на овластеното лице; 

9) одредување на начин и средства за пренесување 
на техничките материјални средства, опрема и доку-
менти; 

10) примена на мерки на криптозаштита за подато-
ците кои претставуваат државна и воена тајна од степе-
нот строго доверливо и доверливо при нивно пренесу-
вано преку техничките средства за врски; 

. 11) одредувано и примена на мерки за физичка и 
техничка заштита и други мерки на заштита; 

12) водење на потребна евиденција за тајните доку-
менти; 

13) забрана на публикувале на тајни податоци без 
одобрение на овластеното лице. 

14) контрола во спроведувањето на пропишаните 
мерки на заштита. 

Член 19 ' 
Со документите кои содржат тајни податоци мо-

жат да бидат запознаени во целост само лицата на кои 
им е тоа потребно за вршено на службените работи, а 
другите лица само изводно, во мерка колку е тоа по-
требно за извршување на нивната службена должност. 

Изводи, забелешки или податоци од тајните доку-
менти кои се потребни за работа можат да се внесуваат 
само во оверени и евидентирани службени работи те-
тратки, кои се чуваат како и изворните документи. 

Член 20 
Во организирањето и спроведувањето на мерките 

за заштита на тајните податоци кои се утврдени како 
државна или воена тајна од степенот строго доверливо, 
покрај мерките од член 18 од овој Правилник, се презе-
маат и следните пб1себни мерки на заштита: 

1) водење на, посебна евиденција за податоците 
утврдени како државна тајна и за лицата кои се запоз-
наени со тие податоци, односно за лицата на кои тие 
податоци им се дадени на користење; 

2) чување на тајните документи во железни каси и 
во простории кои се обезбедени со органи на вна-
трешна служба или технички уреди и чување на подато-
ците кои се утврдени како државна тајна во посебни 
простории обезбедени со стража или друг вид на физич-
кои обезбедување; 

3) пренесување на тајните документи по пат на 
курир, и пренесување на документите кои претставу-
ваат државна тајн,а, .,под задолжително вооружена при-
дружба или примена на соодветни технички средства на 
заштита; 

4) земање на писмена обврска од лицата ангажи-
рани на изработка на тајните документи, како и од 
лицата кои во службените односи ги користат докумен-
тите утврдени како државна тајна за чување на тајност 
на нивната содржина; 

5) одредува!ќе на тајни (шифрирани) називи под 
кои ќе се водат работите и документацијата од почето-
кот на планирањето до реализацијата; 

6) писмено примопредавање на должноста помеѓу 
лицата кои ракуваат или ги чуваат тајните документи, 
како и предавање на тие документи на овластените 
лица со писмена потврда на приемот; 

7) одредување на бројот на примероците во кои 
тајниот документ ќе се изработи, на кого ќе му биде 
доставен и кој с надлежен да одобри негово умножу-
вање или правење извод; 
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8) комисиско уништувано на работните концепти, 
лрибелсшки, индига, матрици, пресметки, графикони и 
фуги помошни материјали користени при работата, 
кое се врши со запалување или на друг начин кој обез-
бедува потполна заштита на тајноста на содржината на 
/ништениот материјал. 

Документите кои претставуваат државна тајна или 
воена тајна од степенот строго доверливо не можат да 
:е изнесуваат и користат надвор од службените просто-
рии, додека другите документи можат да се изнесуваат 
поради обавување на службени работи во одреден ор-
ган или установа само по одобрение на старешината од 
ранг командант на полк-бригада или повисок старе-
шина. 

Употреба на технички средства за снимање на 
искажувањата на состаноци и реферирања дозволена е 
:амо по одобрение на старешината во чија надлежност 
:е наведените работи. Снимениот материјал се проце-
дува, му се одредува вид и степен на тајност, се евиден-
тира и се преземаат мерки за негово чување, употреба 
или поништување. 

Мерки на безбедност при користена на пиротех-
шчки средства се преземаат по наредба на стареши-
тта на командата, установата или единицата во која се 
Јаоѓаат на употреба тие средства. Старешината или 
^говорното лице од кого потекнува документбт кој 
реба да се умножи, должен е за секое умножување да 
)дреди број на примероци, како и понатамошен тек на 
користено на секој умножен примерок, се до неговото 
фаќана или уништување, како и да ги контролира на-
ведените мерки. 

Член 21 
Под заштита на средствата на вооружување и во-

ѕна опрема, покрај мерките предвидени во член 18 и 
шен 20 на овој правилник, опфатени се и посебни 
дерки на заштита, посебно во поглед на: техничките и 
борбените карактеристики, намената и местото на чу-
вано, видови и количество, начини на маскирана, во-
Јено на евиденција за службените и другите посети и по 
шја наредба се извршени, избор на лицата за работа и 
)безбедување и нивно воспитување, противпожарни и 
1руги мерки на заштита на средствата или некои уреди 
сои се осетливи на разурнувал,е, оган, влага и др. 

Организирање и спроведување на мерки на заш-
тита на средствата на вооружување и воена опрема 
фши нарачателот, произведувачот, односно органот 
сој ги набавува средствата и корисникот, односно држа-
телот на средствата. 

Нарачателот е должен да ги одреди мерките за 
(аштита на средствата за вооружувана и воена опрема 
к) часот'на покренување^ на развојот или набавката 
т средствата до нивното предавање на користена, од-
рено чувана. 

Произведувачот, односно органот кој врши на-
бавка на средствата должен е да ги спроведува мерките 
га заштита кои ќе ги одреди нарачателот како и да ги 
)дреди и другите потребни мерки за заштита во завис-
1ост од конкретните услови, и тоа од часот на стапува-
вето во деловни преговори во врска со развојот и про-
13Водството, односно набавката до предавањето на 
средствата на нарачателот. 

Корисникот, односно држателот на средствата е 
Јолжен од моментот на неговиот прием да ги спрове-
дува пропишаните или наредените мерки за заштита во 
согласност со конкретните услови за чување и кори-
тење како и да одреди и дополнителни мерки на заш-
тита. 

Член 22 
Поради заштита на тајноста на вооружуваното и 

оената опрема, старешината на водот, родот или 
лужбата во чија надлежност се тие средства, должен е 

да изврши проценка, да утврди вид на тајна и степен на 
тајност и да одреди мерки на безбедност и заштита кои 
ќе се спроведуваат во фазите на студијата, развитокот, 
набавката, производството или употребата, односно 
чувањето. 

При производството на средствата за вооружување 
и воена опрема чии податоци претставуваат државна 
тајна или воена тајна од степенот строго доверливо или 
доверливо, не можат да се вклучуваат кооперанти без 
согласност на органот со кој с склучен договорот за 
производство. 

Вооружувањето и воената опрема, техничката до-
кументација и се што е огласено за тајна не може да се 
прикажува на јавните манифестации без одобрение на 
министерот за одбрана, односно лицето определено од 
него. 

Вооружувањето, воената опрема, уредите, доку-
ментите и се друго што е огласено за тајна, може да се 
уништи само по одобрение на лицето односно стареши-
ната кој го одредил видот на тајноста и степенот на 
тајност. Тие средства се уништуваат комисиски и тоа во 
таа мерка да не можат да се идентификуваат, за што се 
сочинува комисиски извештај и се известува надлеж-
ниот старешина. 

Член 23 
Организирањето и спроведувањето на мерките за 

заштита на водите и други објекти за потребите на 
армијата се врши од покренување^ на предлогот за 
градба, во процесот на изградбата и за време на кори-
стењето. 

Старешината на родот или службата, односно ко-
мандантот на дивизија - корпус, за чии потреби треба 
да се изгради објектот должен е да изврши проценка на 
објектот, да го утврди видот на тајноста и степенот на 
тајност на објектот и да одреди задолжителни мерки на 
заштита. 

Организирањето и спроведувањето на мерките на 
заштита на објектите од став 1 на овој член се однесува 
и на учесниците во претходните преговори во врска со 
проектите, односно изведуваното на работите.; 

Член 24 
Мерките на заштита на објектите од член 23 став 1 

на овој правилник ги спроведуваат: инвеститорот, про-
ектантот, изведувачот на работите и неговите коопе-
ранти, како и корисникот на објектот. 

Старешината на родот или службата, односно ко-
мандант на дивизија - корпус кој е надлежен за склучу-
вање договор за изградба на објектот, должен е во 
договорот да ги утврди обврските и мерките на заштита 
при проектирањето, подготовките за изградба и изград-
бата на објектот, како и да ги контрол ира, тие мерки во 
сите фази на реализација на договорот. 

Инвеститорот ги одредува мерките за заштита на 
објектите од часот на покренување^ на предлогот за 
изградба на објектот до предавањето на објектот на 
користење или чување. 

Проектантот е должен да ги спроведува мерките за 
заштита на објектот кои ќе ги одреди инвеститорот од 
часот на стапувањето во деловен односно до предава-
њето на објектот на користено или чувано, како и да ги 
разработи и дополни наредените или со договор презе-
мените обврски за заштита на тајноста на документите 
и други податоци во врска со проектирањето г 

Изведувачот на работите и неговите Ј^орп^ранти се 
должни да ги спроведуваат мерките на заштита на об-
јектот кои ќе ги одреди инвеститорот од часот на уче-
ствувањето на конкурсот за изведување на работите до 
предавањето на завршениот објект. 

Проектантот и изведувачот на работите без со-
гласност на инвеститорот не можат да вклучуваат други 
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правни и физички лица во проектирањето и изведува-
њето на работите. 

Органите надлежни за надзор на изведувањето на 
работите се должни да го контролираат спроведува-
њето на наредените или со договор одредените мерки 
на заштита. 

Корисникот на објектот или лицето на кое објек-
тот му се довери на чување ги спроведува мерките за 

' заштита на објектот од часот на неговото преземана. 
Старешините на командите, установите и единиците на 
армијата на кои објектот им е даден на користена, 
должни се по преземаното на објектот со свои наредби 
да ги регулираат мерките за заштита на тајноста на 
објектот. 

Член 25 
На странските правни и физички лица не им е 

дозволен увид во тајните податоци ниту пристап на 
средствата, воените објекти и уреди кои-претставуваат 
тајни податоци без посебно одобрение на овластеното 
лице. 

Кога на странските лица им е одобрена посета на 
воените единици, установите и објектите на армијата, 
можат да им се соопштат тајни податоци само во рам-
ките на даденото одобрување. 

Припадниците на армијата не можат во странските 
средства за информирање да објавуваат написи и други 
информации кои содржат податоци кои се одредени 
како тајна. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нуѕа да важи Правилникот за критериумите за утврду-
вано на податоците значајни за вооружените сили кои 
мораат да се чуваат како државна или воена тајна и за 
начинот на нивната заштита („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 12/75 и 15/78). 

Член 27 
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 04-1296/4 жж ^ 
10 ноември 1992 година Министер за одбрана, 

Скопје Д"Р В л а Д 0 Поновски, с.р. 

1363. 
Врз основа на член 29 од Законот за личните до-

ходи и другите надоместоци на пратениците во Собра-
нието на Република Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката („Службен весник на 
Република Македонија бр. 36/90,11/91, 38/91) и член 17 
став 1 од Уредбата за начинот на определуван,ото на 
висината на надоместоците за определени материјални 
трошоци и други приман?а на работниците во органите 
на управата („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 17/92), Комисијата за кадровски и администра-
тивни прашања на Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.XI. 1992 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И А ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН 

ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 

1. Висината на надоместокот на трошоците за од-
воен живот од семејството на функционерите, раковод-
ните работници и работниците во органите на управата 

се утврдува во изнрс од 60% од просечниот личен доход 
по работник исплатен во стопанството на Републиката, 
во претходните три месеци. 

2. Се овластува Одделението за кадровски и персо-
нални работи на Владата на Република Македонија, по 
добивањето на службените податоци од Републичкиот 
завод за статистика, да ја определува висината на надо-
местокот согласно точка 1 од оваа Одлука и за истото 
да ги известува сите корисници на Одлуката. 

3. Со влегувањето во. сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката број 17-1235/1 од 10.1У.1992 го-
дина. “ - -

4. Оваа одлука влегува во сила од 1.Х1.1992 го-
дина, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 17-1235/2 
7 ноември 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за кадровски и 
административни прашања; 
Стево Црвенковски, с.р. 

1364. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија, на седницата на 4 ноември 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 23 од Статутот на Акци-
онерското друштво „Југоснабдител" во Скопје, донесен 
од Собранието на акционерите на 18 февруари 1991 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во означеното Акционерско 
друштво. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У. бр. 128/92 од 11 септември 1992 година, поведе 
постапка за оценузање законитоста на член 23 од стату-
тот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што се 
постави прашаното ,за неговата согласност со Законот 
за претпријатијата. 

4. Судот на седницата утврди дека како органи на 
управувана во Акционерското друштво се утврдени со-
бранието и управниот одбор, а собранието, според член 
23 од Статутот, се состои од И члена акционери со 
најголем број акции. Во другите одредби од Статутот 
не е утврден начинот на учество на другите акционери 
во управувањето, од што, според мисленото на Судот, 
произлегува дека другите акционери се исклучени од 
правото да учествуваат во управуваното со Акционер-
ското друштво. 

Согласно член 3 став 2 од Законот за претпријатија 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/88, 40/89, 46/90,61/90), 
кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведу-
вано на Уставот се применува како републички, и член 
5 од Законот за општествениот капитал („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 84/89 и 46/90), кој се применуваше до 
донесуваното на Одлуката за ^применување на Одлу-
ката за извршувано на одредбите од Законот за опште-
ствениот капитал за издавање на интерни акции 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/ 
91), со претпријатието во мешовита сопственост упра-
вуваат сопствениците сразмерно на височината на вло-
жениот капитал. Според став 3 на овој член од Законот 
за претпријатијата со претпријатие во мешовита соп-
ственост во кое учествува и општествениот капитал, 
покрај сопствениците, управуваат и претставници нд 
општествениот капитал, сразмерно на учеството на 
општествениот капитал во .вкупниот капитал, ако со 
статутот (правилата) не е поинаку определено. 
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Согласно член 121 од Законот за претпријатијата, 
собранието на претпријатието во мешовита сопстве-
ност го сочинуваат сопствениците на вложениот капи-
тал, односно нивните претставници. Во собранието на 
ова претпријатие, според член 122 став 1 од Законот, 
право на глас имаат сопствениците, сразмерно на висо-
чината на вложениот капитал, ако со статутот (прави-
лата) не е определено поинаку. Кога во вкупниот капи-
тал учествува и општествен капитал, според став 2 на 
овој член, право на глас во собранието имаат и прет-
ставниците на општествениот капитал, кои можат да 
бидат работници на тоа претпријатие и лица - струч-
њаци надвор од претпријатието, сразмерно на уче-
ството на општествениот капитал во вкупниот капитал, 
ако со статутот (правилата) не е определено поинаку. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
во собранието членуваат сите сопственици на вложе-
ниот капитал или нивни претставници, што тие ќе ги 
определат, а правото на глас во собранието е сразмерно 
на висината на вложениот капитал, при што со Законот 
е дадена можност со статутот (правилата) на поинаков 
начин да се уреди учеството во собранието, односно во 
управувањето со претпријатието, но не и можност соп-
ствениците на капиталот со помал број на акции, да се 
исклучат од правото на управување со претпријатието. 

Со оглед на тоа што според оспорениот член од 
Статутот во Собранието на Акционерското друштво 
учествуваат и имаат право на глас само акционерите со 
најголем број на акции и што во собранието не се опре-
делени претставници на општествениот капитал, Судот 
утврди дека со тоа се исклучуваат од правото да управу-
ваат, односно од правото на глас останатите акци-
онери, односно сопствениците на капиталот со помал 
број на акции, како и претставници на општествениот 
капитал, поради што оцени дека овој член од Статутот 
не е во согласност со означените законски одредби. 

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

У. бр. 128/92 Претседател 
4 ноември 1992 година н а Уставниот суд на Република 

С к о п ј е Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

1365. - -
Врз основа на член 71 од Законот за девизно рабо-

тено („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 13/86, 71/86, 2/87, 
3/88, 59/88 и 96/91), член 5 од Уставниот закон за спро-
ведувано на Уставот на Република .Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 52/91) и член 
7 од Законот за продажба на становите во општествена 
сопственост („Службен весник на СРМ“, бр. 36/90 и 
Службен весник на Република Македонија, бр. 62/92) 
Советот на Народната банка на Република Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ 
ОД ДЕВИЗНИТЕ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ И ДЕВИЗ-

НИТЕ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИТЕ 
1. По исклучок на одредбите од Одлуката за начи-

нот на водено на девизна сметка и девизен штеден влог 
на домашно и странско лице („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/ 
91) девизите од девизните сметки и депонираните 
штедни влогови на граѓаните (во натамошниот текст: 
девизен влог) можат да ги користат и за купување на 
станови во општествена сопственост. 

2. Деловните банки се должни на барано на соп-
ственикот на девизниот влог да извршат намалување на 
состојбата на девизите од девизниот влог во висина на 
назначениот износ во изјавата на сопственикот на деви-
зите, која се пополнува пред овластено лице на банката 
и на образец кој е составен дел на оваа одлука. 
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За извршеното намалување на девизниот влог, со-
гласно став 1 на оваа точка, кое има третман на дефи-
нитивен откуп, деловната банка издава потврда на про-
пишан образец од надлежен орган во републиката и 
истата гласи на име на купувачот на станот. 

Потврдата од став 2 на оваа точка банката ја сочи-
нува во три примероци од кои првиот се издава на 
купувачот на станот, вториот се доставува до Народ-
ната банка на Република Македонија декадно, во рок од 
3 дена по истекот на декадата, а третиот го задржува 
банката за сопствени потреби. 

3. Намалувањето на девизниот влог, согласно став 
1 од точка 2 на оваа одлука, банките го вршат со при-
мена на важечката курсна листа на денот на намалува-
њето, објавена од страна на Народната банка на Репу-
блика Македонија, и за тоа доставуваат месечен извеш-
тај до Народната банка на Република Македонија на 
образец кој е составен дел на оваа одлука. 

4. По потреба, гувернерот на Народната банка на 
Република Македонија пропишува посебно упатство за 
поблиска примена на одредбите на оваа одлука. 

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

Бр. 02-15/38 0 Претседател на 
13 ноември 1992 година Советот на Народната банка 

Скопје н а Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Огласен дел 
С У Д С К И ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 

општините на град Скопје поднесе предлог до овој суд 
за одземање на родителското право на Мицковска Три-
фун Марица, со непознато место на живеење, врз мало-
летното дете Убавка Милковска. 

Се повикува Марица Трифун Муцковска во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас да ја пријави на 
судот својата адреса на живее но за да може судот да и 
доставува покани. Доколку не ја пријави адресата, су-
дот постапката ќе ја води со привремениот старател 
Моневски Валеријан, адвокат од Скопје, кој ќе ја заста-
пува се до завршувањето на постапката, односно до 
нејзиното појавување. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, ВПП. бр. 
172/92. (280) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за сопственост по тужбата на тужителката Мухабере 
Халити од с.Боговиње, против тужениот Тахир Алити 
од с.Боговиње, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да до-
стави адреса или овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на 
рокот од 30 дена, судот, преку Центарот за социјални 
работи во Тетово, ќе му постави привремен застапник 
кој ќе го застапува во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1275/92 (283) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на тужителката Бадеме Хи-
смани од Тетово, ул. „105" бр.25, против тужениот 
Алити Џеваир Рауф од с.Пр шовце, сега со непозната 
адреса во Германија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да до-
стави точна адреса или, да одреди полномошник кој ќе 
го застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 
дена сметано од објавувањето на огласот. По истекот 
на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен 
застапник преку Центарот за социјални работи во Те-
тово, кој ќе ги штити неговите права.и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1274/92. 
(284) 

Пред овој суд се води постапка за исполнување на 
договор Паровски Музафер од Долно Свиларе-Скопје, 
против Емини Адиљ од с.Лавце-Тетовско, а сега со 
непознатата адреса во Хрватска. 

Се повикува тужениот Емин Адиљ да се јави во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во судот или 
достави точна адреса или постави полномошник. По 
истекот на овој рок судот ќе му постави старател кој ќе 
ја води постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1251/92. (285) 

Пред Општинскиот суд се води спор за нарушено 
владение по тужбата на Абдулаи Мемет од Тетово, 
против Јакупи Јакуп од Тетово. 

Се повикува тужениот Јакупи Јакуп од Тетово, а 
сега со непозната адреса во Австрија, да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена од обја-

вувањето на огласот, или во истиот рок одреди полно-
мошник. Доколу тоа не го стори преку Центарот за 
социјални работи во Тетово ќе му биде одреден привре-
мен застапник кој ќе го застапува до завршувањето на 
спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1262/92. 
(286) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
надомест на штета по тужбата на тужителот Шабан 
Красниќ од Тетово, ул. „29 Ноември“ бб, против туже-
ниот Миљаим Хисени од с.Лавце, сега на привремена 
работа во Италија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да до-
стави точна адреса во рок од 30 дена по објавуваното на 
огласот или, да одреди полномошник кој ќе го заста-
пува во постапката. По истекот на овој рок судот на 
тужениот ќе' му постави привремен застапник преку 
Центар за социјални работи во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1174/92. (287) 

Пред овој суд се води спор за зголемување на 
издршка по тужбата на тужителката Зејнепе Алили од 
Тетово, против тужениот Неџат Алили од с.М.Речица. 

Се повикува тужениот Неџат Алили од с.М.Ре-
чица, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави 
своја адреса или одреди старател кој ќе ги штити него-
вите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1398/92. (288) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
заради смеќавање на владение по тужбата на тужите-
лите Исмаили Феризат и Исмаили Хајриз, двајцата од 
М.Речица, ул. „175" бр. 29, против тужениот Велиу 
Мурат, од с. М.Речица, на привремена работа во стран-
ство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
во судот или, пак, да постави свој полномошник. По 
истекот на овој рок судот ќе му постави привремен 
старател преку Центарот за социјални работи Тетово, 
кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување 
на постапката. 

Од Општинскиот суд ?о Тетово, П.бр.1223/92. (283) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Џемил 
Емурла Алија, од Тетово, ул. „146" бр. 39, против ту-
жената Арифе Таипова Алија, од Тетово, ул. „146" бр. 
39, сега во Италија со непозната адреса. Вредност на 
спорот 2.500 денари. 

Се повикува тужената Арифе Алија, да се јави во 
рок од 15 дена од објавуваното на огласот во судот, 
или, да одреди свој полномошник. По истекот, на рокот 
судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, 
ќе и постави привремен старател кој ќе ги застапува 
нејзините интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1463/92. 
(298) 

Пред овој суд се води спор за долг, по тужбата на 
тужителот Абази Гафур од с. Челопек, против туже-
ната Ривајете Лимани од с. Г. Челопек. 

Се повикува тужената Ривајете Лимани од с. Г. 
Челопек, да се јави во Општинскиот суд во Тетово, во 
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рок од 15 дена по објавувано на огласот, да достави 
своја адреса или постави свој полномошник. Во спро-
тивно, судот ќе и постави привремен старател кој ќе ги 
штити нејзините права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1348/92. (297) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ремзије 
Селими род. Кадри од Тетово, ул. „Полог“ бр.42, про-
тив тужениот Ризван Селими од Тетово ул. „Полог“ бр. 
42 сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Ризван Селими да се јави во 
рок од 15 дена пред овој суд да достави адреса,'или, пак, 
постави свој полномошник. Во спротивно, судот на 
истиот ќе и постави привремен старател кој ќе се грижи 
за неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1576/92. 
(301) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред овој суд се води граѓански спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Добре Наумовски од Злетово, општина 
Пробиштип, против тужената Славјанка Наумовска од Зле-
тово, а сега се непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Славијанка Наумовска од Зле-
тово, сега со непознатата адреса, да се јави пред Општинскиот 
суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ или во тој рок да си постави свој 
полномошник, кој ќе ја застапува во предметот. Доколку тоа 
не го стори судот ќе и постави привремен застапник, кој ќе ги 
брани нејзините интереси до окончувањето на предметот 

Од Општинскиот суд во Штип, П.бр. 1187/92. (294) 

Пред овој суд се води постапка за физичка делба по 
предметот на предлагачот Игбал Бајрамова од Штип, против 
противникот Дане Бајрамов од Штип, сега со непозната 
адреса. : 

Се повикува противникот Демир Бајрамов се јави во 
Општинскиот СУД во Штип, да прегази свој застапник кој ќе 
го застапува во постапката пред Општинскиот суд во Штип. 
Доколку тоа не го стори во означенирт рок судот по службена 
должност ќе му постави привремен застапник до окончува-
њето на предметот. 

Од Општинскиот суд во Штип, В ПП. бр. 8/92 (295) 

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

4850/92 на регистарската влошка бр. 1-20695-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на ДП ИТ „Бранко Крајновиќ“ - Пара-
д и , застапник е Китевски Васил. 

Дејноста: 070121, 070122, 070222, 070320, 110303. Комерцијални 
работи на основање функција промет на роба и услуга. Скратена оз-
нака на фирмата „Бранкотекстил" п.о., Скопје. л о е л 1 М 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4850/92. (2327) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8309/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21520-0-0-0, го запиша основањето на 
приватното претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Трнон“ 
извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ44 бр. 11/57. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 7. VI 1.1992 
година, а основач е Љиљана Георгиевска - Божиновска од Скопје, 
М.Б. 1809939455105. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 
110909. 

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320 - За-
стапување и посредување во прометот со стоки и услуги - Консигнација 
- Реекспорт. 

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

трговски промет: Љидмана Георгиева - Божиновска, директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8309/92. (2328) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8786/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-7966^0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар запишувањето на прокурист на Претпријатие за производство 
и промет „21 Ноември“ ц.о. експорт-импорт, Скопје, ул. „Скупи“ бр. 4. 

Се запишува Стоименов Косте - прокурист, да склучува договори 
и да врши правни работи и дејствија во врска со работата на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8786/92. (2329) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 6630/ 
92, и на регистарска влошка бр. 1-20662-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под 

,фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало, услуги и производ-
ство „Бастион Трејд'4 Д.О.О, експорт-импорт, Скопје, ул. „Вич“ бр. 2/ 
35. 

Основач: Дескоски Сашо од Скопје, ул. „Вич“ бр. 2/35, со л.к. 
1104919 и м. бр. 2109972450072. 

Дејности: 011315, 012111, 012112, 012130, 012201, 012203, 012310, 
012321, 012322, 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012699, 012810, 
013112, 013114, 013113, 013119, 020110, 020121, 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070212, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 080111, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090209, 090140, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 120312, 120341, 
120350, надворешно-трговски промет - 070310, 070320, реекспорт, за-
стапување и посредување во областа на прометот, малограничен про-
мет со Грција, Албанија и Бугарија. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е директорот Дескоски Сашо, со неограничено овла-
стување. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6630/92. (2330) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 7784/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21240-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„Карбо-Комерц", ц.о., извоз-увоз, Скопје. 

Скратен назив: Претпријатие „Карбо-Комерц" ц.о. извоз-увоз 
Скопје. 

Основач: на претпријатието е Каркинска Мирјана од Скопје, бул. 
„АВНОЈ“ бр. 48, влез Ш4. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 07021,3, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 
070230,070250,070260,1103, ПОЗО, 110303, 110309, 110909, застапување 
и посредување. 

Дејност во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320 - За-
стапување и посредување. 

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

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одго-
вара со сите свои средства - целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Каркинска Мирјана - директор на претпријатието без ограни-
чувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7784/92. (2331) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 6920/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21076-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатие за производство и трговија на 
големо и мало во приватна сопственост „Треичевски“ експорт-импорт 
ц.о., - Скопје, со седиште на ул. „12" бр. 4, село Горно Соње, основач 
Тренчсвски Владимир. 

Дејности: 01304, 013041, 013042, 013043, 09017, 090171, 090172, 
090179, 070111, 070112, 070113, 070114, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070310, 070320. Претпријатието во свое име и за своја 
сметка истапува во правниот промет со трети лица. Претпријатието за 
обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои 
средства. 

Лицето овластено за застапување на претпријатието е Тренчев-
ски Владимир. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6920/92. (2332) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10544/92, на регистарска влошка бр. 1-25320-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, туризам и 
преработка на месо „Маккомерц", увоз извоз. Д.О.Р.О. , Скопје, ул. 
,Д. МишоВИЌ“ бр. А-7/2/11. Скратен назив: ПТТПМ „МАККОМЕРЦ" 
увоз извоз, Д.О.О., Скопје. Претпријатието го основаат Бучковски 
Борис и Топчевска Татјана со акт за основање од 22.УШ.1992 година. 

Дејности: 090172, 080190, 080201, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 0701^2, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222,' 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110309, 110909, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои сред-
ства. Лице овластено за застапување е Татјана Топчевска, в.д. дирек-
тор, со неограничени овластувања. Лице овластено за застапување во 
надворешно-трговскиот промет е Татјана Тенчевска, е.д. директор, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10544/92. (3063) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5090/92, на регистарска влошка бр. 1-8407-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач и застапник на Претпријатието за про-
изводство, услуги и промет на големо и мало „Млет-промет", извоз-
увоз, ц.о., Скопје, с. Долно Лисиче, ул. „Маршал Тито“ бр. 38. 

Со одлука бр. 05-03/92 од 23.1 V. 1992 година во претпријатието 
пристапува Трајко Димитриевски од Скопје. Се брише Моме Алексов-
ски, директор, без ограничување, а се запишува Трајко Димитриевски, 
директор, без ограничување за застапување во внатрешен и надворе-
шен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5090/92. 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
4033/92, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Јавната здравствена организација Медицински цен-
тар „Д-Р Трифун Пановски“, Битола, П. О. Му престанува овластува-
њето за застапување на Душко Николовски. Лице овластено за застапу-
вање е Михајло Андоновски, е.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 4033/92. (3069) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9124/91, на регистарска влошка бр. 1-14580-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „Дуал" 
експорт-импорт, Д.О., Скопје, ул. „Рајко Жинзифов" 49 а/6. Претпри-
јатието е основано со акт за основање од 18.Х11.1991 година. 

Дејности: 0605,06050,060501,060502,060503,0701, 07011, 070111, 
070112, 070113, 070114 , 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125; 
070126, 070127, 070128,070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 
07015,070150,0702,07021,070211,070212,070213,070214,070219,07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 
070230, 07024, 070240, 07025, 070250,07026,070260, 0703, 07031, 070310, 

( 07032, 070320, 1103, ПОЗО, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110404, 1109, 11090, 110903, 110909. Кон дејностите во надворешно-
трговски промет и: посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги; работи на снабдување и продажба на стоки во слободни царин-
ски продавници; малограничен промет со соседни земји; компензации; 
реекспорт. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лица овластени за застапување се Мирјана Куцуловска, дирек-

тор, без ограничувања, и Зорица Романова, заменик директор, без 
ограничување. Лица овластени за застапување во надворешно-трговски 
промет се Мирјана Куцуловска, без ограничувања, и Зорица Романова, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9124/91 (3061) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12981/92, на регистарска влошка бр. 1-14580-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за про-
мет и услуги ,Дуал" експорт-импорт,' Ц. О., Скопје, ул. „Рајко Жинзи-
фов" бр. 49а/6. Во внатрешниот промет се прошируваат следните дејно-
сти: 070227. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12981/92 (3062) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
3522/92, на регистарска влошка бр. 1-321, го запиша во судскиот реги-
стар усогласувањето на РО Медицински центар - Битола со Законот за 
здравствена заштита и организирање во Јавна здравствена организација 
Медицински центар ,Д-р ТрифунПановски" - Битола, П.О. 

Дејности: опил-а медицина со итна медицинска помош и домашно 
лекување, здравствена заштита на работниците, здравствена заштита 
на децата, здравствена заштита на учениците и младинците, здрав-
ствена заштита на жените, пнеумофтизиолошка заштита, стомато-
лошка заштита, рендген дијагностика, епидемиолошка и санитарно-
хигиенска дејност, лабораториска дејност, обезбедување со лекови, 
поливалентна патронажа и здравствена статистика и социјал но-меди-
цинска дејност, како и специјалистичко-консултативни и диспанзерски 
дејности. 

Специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита 
за внатрешни болести, детски болести, општа хирургија, акушерство и 
гинекологија, анестезија и реанимација, услови за вршење на биохеми-
ско лабораториски испитувања, радиолошка дијагностика, обезбеду-
вање на крв и крвни деривати, обезбедување со лекови и санитарни 
материјали, обдукција и биопсија, услови за изолација на заболените од 
заразни заболувања и здравствено статистичка дејност, невропсихија-
триски заболувања, очни заболувања, заболувања на уво, нос и грло, 
ортопедија, физикална терапија и рехабилитација, максилофацијална 
хирургија, нуклеарна медицина, судска со патологија, стерилизација. 
Заводот за здравствена заштита собира, обработува и анализира пода-
тоци за заболувањата и смртноста на населението, други податоци за 
здравствената состојба на населението, за хигиенско-епндемиолошките 
состојби, заразните и други болести кои имаат социјално медицинско 
значење, како и за други еколошки услови кои имаат влијание врз 
здравствената состојба на населението, собира, обработува и анали-
зира податоци поврзани со здравствената дејност, работи на работи за 
организација и планирање на здравствената заштита, ги проучува и 
следи хигиенските и други услови за заштита на воздухот, прехранбе-
ните продукти и предметите за општа употреба, водата за пиење, от-
падните води и цврстите отпадни материи и учествува во превентивниот 
санитарен надзор на изградбата на градежните и другите објекти, следи 
односно спроведува мерка за активна заштита на населението од за-
разни и други болести од поголемо социјално медицинско значење, ја 
проучува исхраната на населението, како и заболувањата и состојбите 
кои се последица од несоодветна исхрана и предлага мерки за нивно 
отстранување, врши стручно методолошка дејност од епидемиологи-
јата, микробиологијата, хигиената, социјалната медицина со организа-
ција на здравствената заштита, здравствената статистика и учествува 
во утврдувањето и спроведувањето на единствено стручна методо-
лошка доктрина за одделни области од здравствената заштита, пред-
лага и учествува во спроведување единствени програми за здравствено 
просветување на своето подрачје во соработка со други здравствени 
организации и врши микробиолошки, паразитолошки,- хигиенски, ток-
сиколошки, биохемиски и други лабораториски анализи во рамките на 
својата дејност. 

Аптеката врши фармацевтска здравствена дејност, а особено на-
бавка, сместување, чување, издавање, испитување и контрола на ле-
кови, санитетски материјални средства и лековити супстанци, израбо-
тува магистрални лекови и галенски препарати, дава упатства за упо-
треба на издадените лекови, набавува и издава средства за детска и 
диетална исхрана, ортопедски помагала, прибери и медицински инстру-
менти. 

Јавната здравствена организација во промет со трети лица има 
полни овластувања и полна одговорност. Овластено лице за застапу-
вање на организацијата е Прим. д-р Душко Николовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 3522/92. (3064) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.4858/ 
92, на регистарска влошка бр, 1,-9286-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на седиштето, на Претпријатието за производство за 
расхладни апарати, мерна и регулациона опрема, внатрешна и надво-
решна трговија „Вентилатор", П.О., Скопје, ул. „Илинденска“ бр.9. 

Досегашното седиште на претпријатието се менува и во иднина 
ќе гласи: Претпријатие за производство на распадни апарати, мерна и 
регулациона опрема, внатрешна и надворешна трговија „ВЕНТИЛА-
ТОР", П.О., Скопје, бул. „III Македонска бригада“' бр. 3, бр. 101-6, 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4858/92. (3064) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 
11191/92, на регистарска ,влошка бр. ,1-24472-о-о-о, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост 
за производство и трговија „ЕУРОТРАНС" П.О. - Скопје, ^ . „Цветан 
Димов“ бр. 96/2-8. 

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка во зна-
трешниот и надворешниот промет - неограничени овластувања, а за 
своите обврски одговара со сиот свој имот, потполна одговорност. 

Основач е Гошев Драган од Штип, ул. „Сремски фронт“ бр. 21/ 
12, л.к. бр. 93504 - УВР - Штип, м.б. 05019724923, Директорот Гошев 
Драган во внатрешниот и надворешниот промет има неограничени 
овластувања. 

Дејности: 013021, 013022 , 013030, 013050, 013074, 013099, 013200, 
060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124. 070125, 070127, 070126, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222 , 070223 , 070224, 070225 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 110309, 110903. 

Малограничен промет со Република Бугарија и Албанија. 
Од Окружниот стопански суд во Скпје, Срег. бр. 11191/92 (3065) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег.бр. 14352/92, на регистарска влошка бр. 1-18536-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за 
производство и трговија, инженеринг увоз-извоз „ЛАУС", Д.О.О., 
Скопје, ул. „Тодор Чангов“ бр.27/14. 
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Дејноста во внатрешен и надворешен трговски промет се проши-
рува со: 110404, 110309, 110909; изведување на инвестициони работи во 
странство; застапување на странски фирми; продажба на консигнаци-
они складишта; комисиона продажба; посредување во областа на про-
метот на стоки и услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 14352/92. (3066) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9419/ 
92, на регистарска влошка бр.1-22669-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на „МОНОМАК-КОМЕРЦ" П.О., Претпријатие во 
приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз, ул. 
„Коста Абрашевиќ“ бр.57, Скопје. Скратена ознака на фирмата: „Мо-
номак-Комерц", П.О. Скопје. 

Претпријатието'е основано со акт од 2. VIII. 1992 година, а, осно-
вач е Ивановски Зоран. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070113, 
070131, 070132, 070150, 070140, 110303, 110309, 0702, 070211, 070212, 
070213 , 070219, 07021, 07022, 070223, 070224, 070250, 070260, 070221, 
070222,070225,070226,070229,070230,070240. Дејности во надворешно-
трговско работење: 0703, 070310, 070320; слободни царински продав-
ници, фри шопови, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Рома-
нија, Унгарија, Австрија, Италија и Грција. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за1 застапување на претпријатието во внатрешно 
и надворешно трговско работење е Ивановски Зоран, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.9419/92. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6993/92, на регистарска влошка бр. 1-21065-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешен и надворе-
шен трговски промет на големо и мало „27-ми Мај“, Д.О.О., ул. „Мо-
дест Мусоргски" бр. 21, Скопје. Скратен назив: „27-ми Мај“, Д.О.О., 
Скопје. Основачи се Миле Гиовски и Стојанка Гиовска, со акт за 
основање од 27.V. 1992 година. 

Дејности: 013021, 110303, Ц0304;\110909, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070202, 070309, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070250, 070260, 110309, 110909, 08011, 080111, 080121, 080112, 080119 
080012, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202; дејности во над 
ворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; посредување и застапу 
вање во прометот на стоки и услуги; реекспорт; констатација; ,тури 
етички услуги; 7310: мало1раничен промет со СР Југославија, Бугарија 
Албанија и Грција 

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

трговскиот промет е Миле Гиовски, директор, без о!раничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6993/92. (2603) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6695/92, на регистарска влошка бр. 1-21219-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трго-
вија на големо и мало „ИСТРИА КОММЕРЦЕ", д.о.о., експорт-им-
порт, ул „Владимир Комаров“ бр. 38/4-1, Скопје, со акт за основање 
бр. 01-1 од З.У.1992 година. Основач е Зузаки Саит, со патна исправа 
КА 415199; СВР Гнилање. 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. 2122/92, 
на регистарска влошка бр. 1-45-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 3 3 „ЕЉЕНИЦА", со 
Д.О., с. Вељуса, Струмица. 

Му престануваат сите овластувања на досегашниот директор Шо-
пов Томе, а за директор на 3 3 „ЕЉЕНИЦА“ се именува Цекова Вена, 
со неограничени овластувања. 

( Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2122/92. (2607) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8580/92, на регистарска влошка бр. 1-2220-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за уредување и 
изградба на градот „СКОПЈЕ“, ц.о., ул. „Орце Николов“ бр. 138, 
Скопје. 

. . Проширување на дејноста во внатрешниот промет со: 070123, 
070124; 070125, 070126, 070127, 070219, 070211, 070224, 070225, 070250, 
070260, 110109, 11040, 050302, 080121, 080190, 090131, 090132, 090139, 
110301. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8580/92. (2608) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10960/91, на регистарска влошка бр. 1.22986-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трго-
вија „Европроизвод". извоз-увоз, Д.О.О., ул. „Ловченска“ бр. 14, 
Скопје. Основачи се: Наташа Ристевска и Билјана Ристевска. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег.бр. 12647/92, на регистарска влошка бр. 1-25897-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија „НАНО“ 
Д.О., Скопје, ул. „Васко Карангелевски" бр.23/3-17. 

Основач: Драган Блажевски со акт за основање од 18.1Х.1992 
година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 090121, 090132, 090139, 090189, 
110302, 110303, 110309, 110902, 120311, 120312, 120350, 120361, 120362, 
120363, 120364, 090201, 090202, 090209, 110909. 

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310,07320; заста-
пување странски лица во Република Македонија, увоз извоз на стоки и 
услуги на малограничниот промет со: Албанија, Грција, Бугарија и 
Србија, услуги и туристички работи во странство. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во надворешно-трговски промет е 

Драган Блажевски, работоводен орган, директор, со неограничени 
овластувања, м.бр. 1309968450098. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12647/92. (3070) 

Дејности: 012120, 012130, 012141, 012142, 012143, 012201, 012202, 
012203, 012410, 012421, 012429, 012511, 012512, 012513, 012514, 012515, 
012516, 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 
012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012701, 012702, 012703, 
050100, 050200, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 012310, 
012320, 012321, 012322, 012323, 012324, 060502, 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 0/0123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229,070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090140, 
090150, 090160, 090183, 090189, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 
110309,110403, 110404,110620, 110901,110902, 110903, 110909; дејности 
во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; застапување и по-
средување во надворешно-трговскиот промет; реекспорт; меѓународна 
шпедиција; меѓународен транспорт; 'меѓународно сообраќајно агенци-
ски работи; туристички работи со странство; малограничен промет со 
Грција, Албанија и Бугарија; слободни царински продавници. 

Друштвото со ограничена одговорност во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за за обврските 
преземени во правниот промет одговара со сите свои средства, целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото со ограничена одго-
ворност во внатрешниот и надворешниот промет е Зузаки Саит, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6695/92. (2604) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7773/92, на регистарска влошка бр. 1-12136-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и правниот облик на Претприја-
тието за градежништво, увоз-извоз и услуги „Макерус" Д.О., ул. „Кр-

исте Асенов“ 8/2-10, Скопје и во иднина ќе гласи: Мешовито претприја-
тие за градежништво, увоз-извоз и услуги „Макерус", Д.О.О., ул. „Кр-
сте Асенов“ 8/2-10. 

Кон претпријатието пристапува нов основач: „Строитељ", ул. 
„С. Деребином" 29, Екатеринабург, РСФР. 

Се врши промена на својството на застапник во внатрешниот и 
надворешниот промет Гачаша Зоран, директор, без ограничување и во 
иднина ќе гласи: Гачаша Зоран, е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7773/92. (2605) 

92, на регистарска влошка бр. 1-4787-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Производното, прометно и услужно претпријатие „АЛ-
ПИ“, П.О., увоз-извоз, ул. „Димитар Влахов“' бр. 74, Струмица. Осно-
вачи се Пишев Александар и Пишева Љубица. 

Дејноста: 01302, 013021, 013022, 013054, 013050, 01307, 013071, 
013072,013073,01309, 013091,013099,0201,02011,020110,02014,020140, 
0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 0701^2, 
070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 
070140, 070160, 0702, 070021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 06050, 060502, 060503, 0802, 08020, 080201,. 
080202, 0801, 08012, 080121, 080129, 0703, 070310, 070320, 09017, 090171, 
090179; малограничен промет со Бугарија и Грција. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет 
одговара со сите свои средства, П.О. 

Пишев Александар, директор, без ограничување. 
Потписник во надворешно-трговскиот промет е директорот на 

претпријатието Пишев Александар, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2103/92. (2606) 
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Дејности: 011820, 013010, 013021, 013022, 020110, 020121, 020129, 
020131, 012622, 012611, 011920, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
060609, 070700, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080119, 080201, 080202, 090201, 090202, 090209, 110109, 110301, 110302, 
110303, 110304,110309, 110404, 110620, 110920, 110909; дејности во над-
ворешен трговски промет: 070310, 070320; застапување и посредување; 
консигнација; реекспорт; меѓународна шпедиција; инженеринг; меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници; агенциски услуги во транспортот; 
туристички услуги; слободни царински продавници; малограничен про-
мет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија. 

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

трговски промет е Наташа Ристевска. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10960/91. (2673) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7997/92, на регистарска влошка бр. 1-22610-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие на 
големо и мало „Хеликом", увоз-извоз, Д.О., ул. „Иво Рибар Лола“ бб, 
Тетово. Скратен назив на фирмата: „ХЕЛИКОМ". Основач е Љума 
Мухарем, со одлука за основање бр. 01 од 24, VI. 1992 година. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113 , 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 07022, 
070221, 070222,070223,070224, 070225, 070226, 070229, 0703 надворешна 
трговија; 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 надворешна трговија со непрехранбени производи; продажба на 
стоки на консигнациони складишта. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Љума Музарем, работоводен 

орган, без ограничување, како и во надворешно-трговското работење. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7997/92. (2674) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8928/92, на регистарска влошка бр. 1-22890-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и туризам 
,ТИЈАНА ТРАВЕЛ“, Д.О.О., кеј „13 Ноември“ бр. 14/37, Скопје. Осно-
вач е Микица Стефановска. 

Дејности: 070111, 070112 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 07027 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 070210, 070320. 

Претпријатието одговара со сите свои средства; целосна одговор-
ност. 

Микица Стефановска, директор без ограничувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8928/92 (2675) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8110/92, на регистарска влошка бр. 1-8662-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапување во внатреш-
ниот и надворешно-трговскиот промет и проширувањето на дејноста во 
внатрешниот трговски промет на Претпријатието за производство и 
трговија на големи и мало „Галант комерц“, увоз-извоз, ц.о., ул. „Пе-
тре Алчев“ бр. 30, Титов Велес. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 070111, 
070112, 070113, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070260. 

Се брише досегашниот застапник во внатрешен промет Филипов 
Николче, а се запишува Филипов Јован, без ограничување, во внатре-
шен и надворешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8110/92 (2676) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, бр. 
7688/92, на регистарска влошка бр. 1-21353-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги на големо и мало „ИНТЕР БИРО“, увоз извоз, ДО, ул. „Антон 
Попов“ бр. 36, Скопје. Скратен назив „ИНТЕР БИРО“, увоз извоз, 

ЦО, Скопје. Претпријатието е основано со одлука, акт за основање бр. 
1/92 од 4.VI.1992 година, а основач е Ѓоре Николовски, со л.к.бр. 
1144959 и МБ 1303955450031. 

Дејности: 012613, 012614, 012622, 012830, 050301, 050302, 06^501, 
060502, 060503 , 060602, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 01(0250, 
070260, 080112, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 
090150, 090160, 090201, 010301, 110302, 110303, 110309, 110620, 110903, 
110905, 110909; дејности во надворешна трговија: 070310, 070320. 

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

трговскиот промет е Ѓоре Николовски, директор, без ограничувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7688/92 (2677) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2581/ 
92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за 
трговија, услуги, производство, угостителство и туризам, увоз-извоз 
„МАЈА-КОМЕРЦ", П.О., ул. „Рајко Жинзифов" бр. 45, Кочани. Ос-
новачи се: Марија Момчило Сотирова, Љубинка Александар Салти-
рова и Момчило Михаил Салтиров. 

Дејности:070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 0702211, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
013010, 013021, 013041, 013113, 013115, 013200, 013909, 020110, 070121, 
020140, 080111, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 
090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090171, 090172, 090179, 090181, 
090183, 090189, 090201, 090202, 090203, 110909, 011314, 011315, 011941, 
012421, 011949, 012322 дејности во надворешниот промет: 070310, 
070320. 

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

Лица овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Марија Момчило Салтирова, директор и основач, со неогра-
ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2581/92 (2678) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2582/ 
92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за 
трговија, услуги, производство, угостителство и туризам, увоз-извоз 
„ЗОРВИС", П.О., ул. ,Лазар Андонов“ бр. 64, Кочани. Основач е 
Бисерка Тодорова. . 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 013010, 013021, 013041, 013113, 013115, 013200, 013909, 02010, 
020121, 020140, 080111, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090211, 090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090171, 090172, 090179, 
090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 010909, 011314, 011315, 
011832, 012421, 011949, 012322, 011320, 011390, 011799, 011941, 012321, 
012421, 012514, 012521, 012522, 012621, 012622, 013043, 013500, 013903, 
013904, 020131, 060501, 060502, 060503, 090182, 010309; дејности во над-
ворешниот промет: 070310, 070320. 

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

Лица овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Бисерка Тодорова, директор и основач, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2582/92 (2679) 

Окружниот, стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2397/ 
92, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпри-
јатие на големо и мало, увоз-извоз „СТАРТЕР“, П.О., ул. „Јаким 
Стојков“ бр. 19, Штип. 

Дејности: 0701, 07011, 070113, 070114 , 07012, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070127, 07013, 070132, 07014, 070140, 07021, 
070211, 070212, 070213, 070214, 07022, 070221, 070223, 070224, 07023, 
070230, 07025, 070250, 110309. 

Во приватниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. Основачот за обврските на претпријатието 
не одговара. 

Поп-Томов Пепи, основач и директор, застапник на претпријати-
ето и во надворешно-трговското работење, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2397/92. (2680) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9905/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието 
за производство, услуги, промет и посредување „ТРИАНГЛАПРОМ", 
Д.О., експорт-импорт, ул. „Анри Барбис“ бр. 166, Скопје. Претприја-
тието е основано на 18. VII. 1992 година, а основач е Тони Стојановски, 
с. Арачиново, Скопје. 

Дејности: 011313, 011319, 012621, 012622, 070111, 0701112, 
0701114, 070123, 070126, 070127, 070128, 070211, 070212, 070213, 070215, 
070221, 070223, 070224, 070225 , 070226, 110303, 110309, 110903; надво-
решна трговија: 070310, 070320. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Тони Стојановски се именува за директор на претпријатието, 

како и за застапник во надворешно-трговскиот промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. Бр, 9905/92. (2681) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7793/92, на регистарска влошка бр. 1-21068-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало, 
извоз-увоз „БЕОМАК'\ ДОО, ул. „Иво Лола Рибар“ бб, Скопје. Осно-
вачи се: „ИНДУСТИМПЕКС" АД, експорт-импорт, ул. „Иво Лола 
Рибар“, Скопје и Индустрија обуќе „БЕОГРАД“, АД, ул. „Теорничка“ 
бр. 14, Земун, со договор за основање од 17. VI. 1992 година. 
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Дејности: 07011, 07012, 070132, 0702, 070220, 070222 070223 
070210, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070120, 070121 070122 
070123, 070127, 070129, 110302, 110303, 110309, 110611, 110901; дејности' 
во надворешно-трговскиот промет: 0703, 070310, 070320. 

Без ограничување, д.б.б. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-

трговскиот промет е Славко Гошев, е.д. директор, работоводен орган, 
без ограничување, л.к. бр. 1148408, МБ 2509936450013, ГСВР Скопје. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7793/92. (2682) 

Окружниот јЕтопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
"9335/92, на регистарска влошка бр. 1-22935-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
за внатрешни и надворешен промет и маркетинг „МАРБОР-ТРЕИД", 
експорт-импорт, ДОО. ул. „М. X. Василев-Јасмин" бр. 16/11, Скопје. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 1. VIII.1992 година, а 
основач е Александар Крстевски. 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219, 070222 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 0703: надворешна трго-
вија; 070310: надворешна трговија со прехранбени производи; 070320: 
надворешна трговија со непрехранбени производи; 070230, 070240, 
070250, 070303, 110309, 110909; други неспоменати услуги. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е. Александар Крстевски, е.д. 

директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9335/92. (2683) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег.бр.6040/92, 
на регистарска влошка бр. 1-19984-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето и запишувањето на право на надворешно-трговско 
работење на Производно-трговското претпријатие „МД КОМП“, 
Д.О.О., експорт-импорт, ул. „Социјалистичка зора“ бр.80/2-3, Скопје. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 011319. 

Надворешно-трговски дејности: 070310, 070320. 
Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

промет е Михајло Даниловски, директор, без ограничувања. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 25.Ш.1992 

година, а основач е лицето Михајло Даниловски. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.6040/92. (2660) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.5478/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-20392-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на 
големо н мало и услуги „Бадпром" увоз-извоз, Д.О.О., Скопје, ул. 
„Аврора“ бр. 23-а. 

Основач е Бубевски Душан од Скопје. 
Дејности: 011319, 011527 , 011793, 011799, 011920, 011949, 012201, 

012310, 012322, 012323, 0130^0, 013021, 013041, 013042, 013050, 013099, 
013115, 013121, 020110, 020121, 020140, 030003, 060502, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320; малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија; 080121, 080190, 
080201, 080202, 090140, 070171, 090172, 090179, 090181, 090189, 110302, 
110303,110309, 110903, 110904, 110905, 110909, 120311, 120312. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка и има неограничени овластувања. Претприја-
тието за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сиот свој имот-целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-
ното и надворешното трговско работење е Бубевска Александра, ди-
ректор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.5478/92. (2661) 

Окружниот стопански суд во Битола го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Друштвото со ограничена одговорност за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало „АЛТИКО“, извоз-увоз, 
Д.О.О., П.О., ул. „Елпида Караманди“ бр. 7, Битола. Основач е Алти-
пармаковски Младен. 

Дејноста: 110309, 110909, 110109, 080221, 090209, 060501, 060502, 
050301, 050302, 090140, 090150, 090171, 090181, 080121, 080129, 080190, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320; 
посредување и застапување во прометот на стоки н услуги; продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки; продажба на 
стоки од слободни царински продавници; меѓународна шпедиција; ма-
лограничен промет; меѓународен транспорт на стоки и патници; угости-
телски и туристички услуги. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Алтипар-

маковски Младен. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (2588) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.7131/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21599-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното трговско претпријатие „САШЕ-
КОМЕРЦ", ул. „Браќа Хаци Тефови" бр.38, Кавадарци 

Дејности: 0707, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 07013, 
0702, 07021, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 0703: надворешна трговија; 
07031, 070310-надворешдна трговија со прехранбени производи; 07032, 
070320-надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7131/92. (2589) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр.2378/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-5967, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, 
увоз-извоз, производство, туризам и услужни дејности „Кли-Ка Ко-
мерц“, со П.О., ул. „Дејан Војвода“ бр. 152, Охрид. Основач е Шопоски 
Владо. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
4)70124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011941, 
070310, 070320, 080201, 080202, 080121, 080190, 090131, 090133, 090181, 
110404. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Шопоски 

Владо. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр.2378/92. (2590) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег.бр. 1970/ 
92, на регистарска влошка бр.2-296-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Станбената задруга „ОБНОВА-СТАН", ц.о., „Истра“ 
бб, Пехчево. Основачи се: Бочварски Звонко, Атанаско Синадиновски 
и Јордан Поп Анастасов, сите од Пехчево. Основачки влог, поединечно 
2000,00 денари. Одговараат со 2000,00 денари. 

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

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Јордан Поп Анастасов, со нео-

граничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1970/92. (2591) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр.2025/ 
92, на регистарска влошха бр. 1-5701, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното претпријатие за производство, услуги и 
трговија на големо и мало ,ДАНОСКИ РИД“, со П.О., ул. „11 Октом-
ври“ бр.20, Прилеп.. Основач е Арсовска Горица која воедно го заста-
пува и претставува претпријатието во рамките на запишаните дејности. 
Основачкиот влог на основачот е 2.000,00 денари. 

Дејности: 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 
060501, 060502, 080190, 070111, 070112, 070113 , 070114 , 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260. 

Полна одговорност; полни овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр.2025/92. (2592) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 6570/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17846-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на Приватното претпријатие за трговија на големо и 
мало „Кодак", увоз-извоз, Д.О., ул. „Борис Кидрнч" бб, Крива Па-
ланка. 

Се брише досегашниот застапник во внатрешно и надворешно-
трговскиот промет Александар Михајловски, директор, без ограничу-
вање, а се запишува новиот застапник Наца Михајловска, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.6570/92. (2593) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

од 29.Х.1992 година отвори стечајна постапка над: 
Под О . бр. 1365/92 над Друштво со ограничена одговорност „Стакло 
Кристал“ од Скопје, под О . бр.. 1366/92, над Друштво со професи-
онална рехабилитација н вработување на инвалиди „ЗАШТИТА41 од 
Скопје, под Ст. бр. 1367/92, на Друштво со ограничена одговорност 
„СТАКЛО ИНЖЕНЕРИНГ“ од Скопје, под СТ. бр. 1368/92, над Друш-
тво со ограничена одговорност „СТУ" од Скопје и под СТ бр. 1369/92, 
над Друштво со ограничена одговорност „ТРГОМЕТАЛ" од Скопје. 

За стечаен судија се именува Стеван Петанчевски, судија на овој 
суд. За стечаен управник се определува Нове Садовски, дипломиран 
инженер на работа во „ТИПО“, тел. 581-128. 

Се повикуваат доверителите на стечајните должници 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 стечајните должници, без одлагање. Се закажува ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 
стечајниот должник за 28.XII. 1992 година, во 8,00 часот, во соба број 81 
на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3072) 

Со решението Ст. бр. 99/92 од 21.Х.1992 година кон должникот 
СЗ „Струга“ од Струга е отворена стечајна постапка која не се спрове-
дува и се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3054) 

Со решението Ст. бр. 102/92 од 21.X. 1992 година на Окружниот 
стопански суд во Битола кон должникот СЗ „Стандард“ од Охрид е 
отворена стечајна постапка која не се спроведува и се заклучува. 

Од О кружниот стопански суд во Битола. (3055) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 152/91 од 21.11.1992 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ППС „Тргомал" - Струмица. 

Стечаен судија е Рушка Папарова, а стечаен управник Петар 
Танушев. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на ден 
18.XII. 1992 година во 11 часот. Доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. , (3058) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 75/91 од 9.1Х.1992 год. е отворена стечајна 
постапка над ПЛС „Розото" - Радовиш. За стечаен судија се опреде-
лува Зорица Бочварска, судија на овој суд. За стечаен управник е 
поставен Димитар Малинов, економист од Радовиш. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“, со пријава и докази во 2 
примероци. За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 
21.XII. 1992 година во 12 часот во просториите на судот. Се повикуваат 
должниците без одлагање да ги платат своите долгови. Овој оглас е 
истакнат на судската табла на 5.1Х.1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (3059) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението 
Ст. бр. 79/91 од 18.СХ. 1992 г. е заклучена стечајната постапка над ППС 
„Сања“ - Штип. По правосилноста на решението ППС „Сања“ - Штип 
се брише од регистарот на претпријатијата. Преостанатиот имот на 
ППС „Сања“ - Штип се отстапува на сопственикот на стечајниот долж-
ник Ристов Панче од Штип. 

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Сто-
панскиот суд на Македонија - Скопје во рок од 15 дена од објавувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (3060) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 157/92 
од 14. IX. 1992 година отвори стечајна постапка против должникот ОП 
„Ресенчанка“ ДОО Ресен. 

За стечаен судија се орпеделува Коста Споа, судија на овој суд. За 
стечаен управител се определува Перковски Киро, ул. „Прилепска“ 
бр. 76, Битола. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“, своите побарувања да ги 
пријават до стечајниот совет со поднесоа во два примероци со докази. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови без одлагање. 

Се закажува рочишта за 2.ХП.1992 година во 10 ч. соба бр. 3 при 
Окружниот стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3052) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1800/91 од 29.1Х.1992 г. отвори стечајна постапка над Претпри-
јатието „Ди-Ти-Комерц" - Скопје. 

За стечаен судија се именува Оливера Рафајловска, судија при 
овој суд. З а стечаен управник се определува Пандиловски Панче од 
Скопје, ул. „Вангел Дину“ бр 326, тел. 319-986. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги ирија-, 
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 1.XII.1992 г. во 8,40 часот, соба бр. 60 а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. . (3049) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1155/92 од 23.V.1992 год. отвори стечајна постапка над „Мар-
кова Река“ од с. Студеничани, Скопје. 

За стечаен судија се именува Јанко Узунов, судија на овој суд. За 
стечаен управител се орпеделува Доксе Филиповски од Скопје, ул. 
„Бриселска“ бр. 7/3-6, тел. 258-375. 

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 за 23.XII.1992 година во 9,20 часот во соба број 81 на овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3050) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека врши 
исправка на огласот за отворање на стечајна постапка на ПП „Меди 
комерц“ - Охрид, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 67/92. Рочиш-
тето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 14.XII. 1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3053) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Со решението Рл. бр. 24/92 од 30.Х.1992 година на Окружниот 

стопански суд во Битола кон должникот ПП „Бубе комерц“ од с. 
Кривогаштани, Прилеп“; е отворена ликвидациона постапка која не се 
спроведува и е заклучена. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3056) 

Со решението Рл. бр. 27/92 од 21.X. 1992 година према должникот 
СЗ „5-Томи" на Окружниот стопански суд во Битола е отворена ликви-
дациона постапка која не се спроведува и е заклучена. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3057) 
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