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

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

Четврток, 31 декември 1992 
Скопје 

Број 84 Год. XLVIII 

Претплатата за 1992 година изнесува 
25.000 денари. Овој број чини 6.000 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1597. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА РЕПУ-

БЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1992 ГОДИНА 
Се прогласуваат Измените на Републичкиот буџет 

за 1992 година, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 29 декември 1992 година. 
Бр. 08-5051/1 Претседател 

29 декември 1992 година н а Република Македонија, 
Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија 
Стојан Андов, с.р. 

И З М Е Н И 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1992 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1992 година („Службен 

весник на Република Македонија“ број 22/92) во 
член 1 дел I Вкупни приходи на двете места 
износот „75.890.000.000" се заменува со износот 
„217.800.000.000". 

Во делот II Вкупни расходи износот 
75.890.000.000" се заменува со износот 
„217.800.000.000", во алинеја 1 износот „75.623.000.000" 
се заменува со износот „216.508.821.000", во алинеја 2 
износот „227.000.000" се заменува со износот 
„1.000.000.000" и во алинеја 3 износот „40.000.000" се 
заменува со износот „291.179.000". 

Член 2 
Во член 2 Билансот на приходите и расходите на 

Републичкиот буџет за 1992 година се менува и гласи: 

Б И Л А Н С 

на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1992 година 

Реден 
број 

Конто П Р И Х О Д И И з н о с 
ребаланс 

1 2 3 4 

1. ПРИХОД И НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

1 

1 
71 
710 

НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 
ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОБИВКА 

Данок од добивка 
Се' група 71 

15,000,000,000 
15,000,000,000 

2 
72 
720 

ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД 
Данок од личен доход на работниците 
Се' група 72 

76,400,000,000 
76,400,000,000 

3 

73 

730 

ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА 
ПРОМЕТНА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 
Данок на промет 
Се' група 73 

95,000,000,000 
95,000,000,000 

4 
75 
752 

ПРИХОДИ ОД ТАКСИ 
Судски и административни такси 
Се' група 75 

1,400,000,000 
1,400,000,000 
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1 2 3 4 

76 ЦАРИНИ И ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ 
5 760 Царини и други увозни давачки 26,200,000,000 

Се' група 76 26,200,000,000 

77 ПРИХОДИ ОД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ 
ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИХОДИ ПО 
ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
И ДРУГИ ПРИХОДИ 

6 770 Парични казни 500,000,000 
7 771 Приходи од органи и организации 20,000,000 
8 778 Други приходи 2,200,000,000 
9 778/1 Надомест од цената на нафтените деривати -

10 778/2 Приходи на НБМ 1,000,000,000 
И 778/3 Приходи од игри на среќа 80,000,000 

Се' група 77 3,800,000,000 

Вкупно непосредни изворни приходи 217,800,000,000 

Вкупно приходи на Републичкиот буџет 217,800,000,000 

Ред. Конто Р А С Х О Д И И з н о с 
број (РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ) ребаланс 

1 2 3 4 
40-СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 

12 400 Средства за лични доходи на работниците 30,454,612,000 
13 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 319,993,000 
14 401 Средства за материјални трошоци 4,226,611,000 
15 401/1 Средства за општествена исхрана 969,930,000 
16 402 Средства за амортизација 72,899,000 

Се' група 40 36,044,045,000 

41-СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
17 410 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите, раководните 
работници и пратениците 3,678,597,000 

18 412 Докуп на стаж и отпремнина на 
пензионирани работници 100,000,000 

19 415 Средства за инвестиции за основни средства 4,004,000,000 
20 416 Средства за инвестиции во објекти и опрема 

на општествениот стандард 5,959,800,000 
21 418 Средства за други потреби за работа на 

органите на управата 8,247,159,000 
Се' група 41 21,989,556,000 

42-СРЕДСТВА ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА 
22 420 Средства за потребите на одбраната 28,766,600,000 

Се' група 42 . 28,766,600,000 

43-СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
РАЗВОЈОТ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

23 431 Компензации, регреси и надоместоци 660,000,000 
24 433 Други потреби и интервенции во стопанството 37,372,258,000 
25 435 Средства за побрз развој на стопански 

недоволно развиените подрачја од 
територијата на ОПЗ 1,800,000,000 

Се' група 43 39,832,258,000 
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45- СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 
26 450 Средства за образование и воспитание 
27 451 Средства за наука 
28 452 Средства за култура 
29 453 Средства за физичка култура 
30 454 Средства за социјална и детска заштита 
31 456 Средства за здравствена заштита и 

здравствено осигурување 
32 457 Средства за пензиско и инвалидско 

осигурување 
33 459 Средства за други општествени дејности 

Се' група 45 

48,399,104,000 
1,621,545,000 
5,802,438,000 

733,481,000 
17,516,405,000 

744,148,000 

9,500,000,000 
1,000,000 

84,318,121,000 

34 

35 

461 

470 

46-СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ 
ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 
Средства за политичките партии 
и здруженија на граѓани 
Се' група 46 

47- ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
НА РЕЗЕРВИТЕ 
Издвојување во постојаната 
буџетска резерва 
Се' група 47 

109,000,000 
109,000,000 

1,000,000,000 
1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 

48-ДРУГИ РАСХОДИ 
36 483 Обврски од претходната година 
37 488 Тековна буџетска резерва 
38 488/1 Средства за усогласување на 

личните доходи 
39 488/2 Средства за усогласување на приходите на 

општинските буџети , 
Се' група 48 

2,020,686,000 
291,179,000 

3,308,555,000 

120,000,000 
5,740,420,000 

ВКУПНО РАСХОДИ (од 12 до 39 ) 217,800,000,000 

Ч л е н 3 
Во член 3 износот "75.890.000.000" се заменува со износот "217.800.000.000". 
Посебниот дел на Републичкиот буџет за 1992 година се менува и гласи: 

I I П О С Е Б Е Н Д Е Л 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 5 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
6 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работици 49,232,000 
7 418 Трошоци за приеми и пречени 1,600,000 
8 418 Трошоци за меѓународна соработка 43,000,000 93,832,000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 
(позиции од 1до 8) 138,478,000 

РАЗДЕЛ 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
9 400 Лични доходи на р а б о т н и т е 141,916,000 
10 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 6,597,000 
11 401 Материјални трошоци 70,000,000 
12 401 Материјали за печатницата 40,000,000 
13 401/1 Општествена исхрана 13,463,000 
14 402 Амортизација 10,000 271,986,000 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
15 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работници 140,466,000 

16, 410 Лични доходи на пратениците 293,066,000 
17 415 Опрема за гласање и клима уреди во салата на Собранието 60,000,000 

18 418 Патни и дневни трошоци на пратениците и избрани и именувани лица 28,000,000 

19 418 Паушали на пратениците 22,000,000 

20 418 Трошоци за меѓународна соработка 500,000 

21 418 Трошоци за одржување на опремата з а Печатницата и композер системот 25,000,000 
22 418 Награда “11 Октомври" 5,000,000 574,032^001 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 
(позиции од 9 до 22) 846,018,001 

РАЗДЕЛ 3 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
23 400 Лични доходи на работниците 20,757,000 
24 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 772,000 
25 401 Материјални трошоци 5,000,000 
26 401/1 Општествена исхрани 2,186,000 
27 402 Амортизација 1,000 28,716,001 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
28 410 Лични доходи па функционерите и на раководните работници 46,071,000 
29 418 Надоместок за користење на работни простории 9,000,000 55,071,001 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 
(позиции од 23 до29) 83,787,00 

РАЗДЕЛ 4 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
30 ' 400 Лични доходи на работниците 100,381,000 
31 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 4,070,000 
32 401 Материјални трошоци 35,000,000 
33 401/1 Општествена исхрана 11,786,000 151,237,001 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
34 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работници 214,110,000 
35 416 Учество во откуп и изградба на станови за Македонците од Егејскиот 

дел на Македонија и за други повратници , 9,800,000 

36 418 Патни и дневни трошоци 36,000,000 

37 418 Трошоци за приеми и пречеци 6,000,000 265,910,00 
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2,000,000 2,000,000 

419,147,000 

РАЗДЕЛ 

4 0 0 

4 0 0 / 1 

4 0 1 

4 0 1 / 1 

4 0 2 

4 1 0 

4 1 5 

4 1 5 

4 1 5 

4 1 8 

4 1 8 

4 1 8 

4 1 8 

РАЗДЕЛ 

400 
400/1 
401 

401/1 

410 

1,488,649,000 
48,971,000 

250,000,000 
115,926,000 

100,000 1,903,646,000 

56,657,000 
300 ,000 ,000 

80,000,000 
20,000,000 

6,000,000 
52,000,000 

150,000,000 
300,000,000 964,657,000 

17,104,000 
452,000 

1,200,000 
1,279,000 

2,868,303,000 

20,035,000 

16,394,000 16,394,000 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 6 

(позиции од 52 до 56) 

74,647,000 

36,429,000 

932,112,000 
19,418,000 

130,000,000 
100,928,000 

2,000 1,182,460,000 

74,647,000 

135,000,000 
100,000,000 
31,600,000 

28,500,000,000 28,766,600,000 

30,023,707,000 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 

4 0 0 

4 0 0 / 1 

4 0 1 

4 0 1 / 1 

4 0 2 

4 1 0 

4 2 0 

4 2 0 

4 2 0 

4 2 0 
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III ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 4 

Измените на Републичкиот буџет за 1992 година 
влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Служ-

бен весник на Република Македонија“, а ќе се примену-
ваат од 1 јануари 1992 година 



Стр. 1680 - Бр. 84 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 1992 

1598. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА 
ПОТРОШУВАЧКАТА ЗА ОПШТИТЕ ОПШТЕ-
СТВЕНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ ВО 1992 ГО-

ДИНА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за ограничување на потрошувачката за општите опш-
тествени и заеднички потреби во 1992 година, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржаната 29 декември 1992 година. 

Бр. 08-5050/1 
29 декември 1992 година Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов,с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА ЗА ОПШТИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ ВО 

1992 ГОДИНА 

Член 1 

Во Законот за ограничување на потрошувачката 
за општите општествени и заеднички потреби во 1992 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
број 26/92 и 27/92), членот 2 се менува и гласи: 

ПРЕГЛЕД 
на дозволена потрошувачка за 1992 година 

(во денари) 

Реден 1 ОПШТИНА Дозволена 
број потрошувачка 

1 2 3 

1 Берово 28,500,000 
2 Битола 193,500,000 
3 Брод Македонски 20,000,000 
4 Валандово 20,400,000 
5 Виница 25,500,000 
6 Гевгелија 63,900,000 
7 Гостивар 120,300,000 
8 Дебар 25,200,000 
9 Делчево 31,500,000 

10 Демир Хисар 27,600,000 
И Кавадарци 61,800,000 
12 Кичево' 66,000,000 
13 Кочани 70,500,000 
14 Кратово 18,600,000 
15 Крива Паланка 27,900,000 
16 Крушево 21,600,000 
17 Куманово 160,500,000 
18 Неготино 35,700,000 
19 Охрид 117,600,000 
20 Прилеп 163,200,000 
21 Пробиштип 20,100,000 
22 Радовиш 30,900,000 
23 Ресен 81,900,000 
24 Свети Николе 30,900,00 
25 Скопје 366,900,000 
26 Центар 117,000,000 
27 Чаир 117,000,000 
28 Гази Баба 117,000,000 
29 Карпош 117,000,000 
30 Кисела Вода 117,000,000 
31 Струга 111,300,000 
32 Струмица 119,100,000 
33 Тетово 211,200,000 
34 Титов Велес 84,000,000 
35 Штип 65,700,000 

ВКУПНО 3,000,000,000 

„Врз основа на одредбите од член 1 на овој закон 
потрошувачката за општи општествени и заеднички по-
треби во Републиката за 1992 година од изворните при-
ходи може да изнесува најмногу до 389.200.000.000 де-
нари, од кои: 

- Републички буџет 
- Општински буџет 
- Фонд на пензиското и ин-
валидското осигурување на 
Македонија 
- Фонд за здравствено 
осигурување 
- Завод за вработување 

217.800,000.000 
3.000.000.00Q 

107.100.000.000 

57.000.000.000 
4.300.000.000 

Распределбата на вкупно дозволената потрошу-
вачка на општинските буџети по одделни општини е 
дадена во прегледот, кој с составен дел на овој закон." 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

1599. 
Врз основа на член 28 став 4 од Законот за систе-

мот на финансирање на општите општествени и заед-
нички потреби („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 36/91, 55/91 и 21/92), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29 декем-
ври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ФУНК-
ЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1993 

ГОДИНА 

Член 1 
До донесувањето на Републичкиот буџет за 1993 

година, а најдолго до 31 март 1993 година, се врши 
привремено финансирање на функциите на Република 
Македонија. 

Член 2 
Привременото финансирање врз основа на оваа 

одлука се врши во висина на приходите на Републич-
киот буџет за 1992 година остварени во последните три 
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месеци од 1992 година во вкупен износ од 
102.942.000.000 денари. 

Распоредот на средствата од став 1 на овој член го 
утврдува Министерството за финансии со финансов 
план. 

Член 3 
Приходите што ќе се остварат и расходите што ќе 

се извршат во периодот на привременото финансирање 
се составен дел на Републичкиот буџет за 1993 година. 

Член 4 
Извршувањето На средствата по одделни намени и 

корисници се врши согласно со Законот за извршување 
на Републичкиот буџет за 1992 година. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1993 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5049/1 
29 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Собранието н а Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

Републичкиот буџет за 1992 година, во износ од 
21.000.000,00 денари“. 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-5060/1 
30 декември 1992 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1600. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија на седницата одржана на 30 декември 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДЕЛУМНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СИСТЕ-
МОТ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА И КОМПЛЕТНО РЕ-
ШЕНИЕ НА СИСТЕМ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО 
ГЛАСАЊЕ, ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ДИСКУСИЈА И 

ДИСКУСИЈА ОД МЕСТО 
Член 1 

Во Одлуката за делумна реконструкција на систе-
мот за климатизација и комплетно решение на систем 
за автоматизирано гласана, пријавување за дискусија и 
дискусија од место („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 25/92) насловот се менува и гласи: 

„Одлука за делумна реконструкција на системот за 
климатизација, комплетно решение на систем за авто-
матизирано гласана, пријавување за дискусија и диску-
сија од место, како и реконструкција на просториите во 
функција на работењето на Собранието на Република 
Македонија“. 

Член 2 
Во членот 1 по зборовите: „во салата број 1" се 

додаваат зборовите: „како и реконструкција на просто-
риите во функција на работењето“. 

Член 3 
Во член 2 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Средствата потребни за изработка на техничка 

документација за реконструкција на просториите во 
функција на работењето на Собранието на Република 
Македонија, проектна ентериерот (кабини под галери-
јата, фоаје за Владата, прес-центар-сала број 3, фоаје 
меѓу салите број 3 и 4); проект за машински инсталации 
и постројки (дислокација на разладниот агрегат) и 
електрични инсталации и постројки, се обезбедуваат од 

1601. 
Врз основа на член 122 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/92), 
Владата на Република Македонија, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗОНИТЕ ВО КОИ СЕ ОГРА-
НИЧУВА СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕТО, ПРЕ-
СТОЈОТ ИЛИ НАСЕЛУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа Уредба се утврдуваат зоните во кои, за-

ради заштита на интересите на одбраната се ограничува 
слободата на движењето, престојот или населувањето. 

Член 2 
Зони во кои се ограничува слободата на движе-

њето, престојот или населувањето се делови од терито-
ријата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Република), кои согласно Планот за одбрана на 
Републиката се посебно уредени за потребите на одбра-
ната или се предвидува нивно уредување. 

Член 3 
Како зони во кои се ограничува слободата на дви-

жењето, престојот или населувањето, се утврдуваат: 
- зона 1 - Серта - подрачјето ограничено со селата 

Хаџи Хамзали, Хаџи Реџепли, Чардак, Џидимирци и 
Мушанци; 

- зона 2 - Пеколник - подрачјето ограничено со 
селата Здуње, Тажево, Борова Брезница и Долна Бел-

ица. 
Член 4 

Со влегувањето во сила на оваа уредба, престанува 
да важи Одлуката за определување на забранети зони 
во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 5/87) 
и Одлуката за определување на забранети зони („Служ-

бен лист на СФРЈ“, бр. 46/85). 

Член 5 

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

Бр. 23-3736/1 
28 декември 1992 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1602. 
Врз основа на член бб, став 1 од Законот за дано-

кот на промет на производи и услуги („Службен весник 
на РМ“ бр. 34/92 и 62/92), Владата на Република Маке-
донија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 

ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ 

Член 1 

Во Уредбата за начинот на плаќање на данокот на 
промет на тутунска преработка („Службен весник на 
РМ“ бр. 69/92) членот 5 се менува и гласи: 

„Член 5 
,Даночниот обврзник - производителот данокот 

на промет на тутунските преработки го плаќа во рок од 
5 дена по истекот на секои 10 дена во месецот односно 
по истекот на месецот на вредноста на продадените и 
наплатените производи во тој период“. 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-3739/1 
21 декември 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-3738/1 
21 декември 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

1604. 
Врз основа на член 73-в, став 1 од Законот за 

постапката за упис во судскиот регистар („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 18/83 и 17/90), кој со член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија е преземен како републички пропис 
и член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр 
38/90), Владата на Република Македонија, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ШТО 

ВРШАТ СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

Член 1 

Во Уредбата за упис во судскиот регистар на прет-
пријатија и други правни лица што вршат стопанска 
дејност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 74/90), кој со член 
5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
Република Македонија е преземен како републички 
пропис, во член 34, став 2 зборовите „освен точка 2" се 
бришат. 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“: 

Бр. 23-3786/1 
28 декември 1992 година 

Скопје Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1603 
Врз основа на член бб, став 1 од Законот за дано-

кот на промет на производи и услуги („Службен весник 
на РМ“ бр 34/92 и 62/92), Владата на Република Маке-
донија, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 

НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПИВОТО 

Член 1 

Во Уредбата за п л а ќ а а данок на промет на пи-
вото („Службен весник на РМ“ бр. 69/92) членот 5 се 
менува и гласи: 

„Член 5 
Даночниот обврзник - производителот на дано-

кот на промет на пивото го плаќа во рок од 5 дена по 
истекот на секои 10 дена во месецот, односно по исте-
кот на месецот на вредноста на продадените и наплате-
ните производи во тој период“. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

1605. 
Врз основа на член 4, став 2 и член 5 став 4 од 

Законот за продажба на становите во општествена соп-
ственост („Службен весник на РМ“, бр. 36/90 и 62/92), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 28. 12. 1992 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА КРИТЕ-
РИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШ-

ТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Во Уредбата за критериумите и начинот на утврду-

вање на продажната цена на становите во општествена 
сопственост („Службен весник на РМ“, бр. 68/92), во 
членот 6 во ставот 1 се додава став 2 кој гласи: 

„Алинеите 1 до 3 на став 1 на о,вој член нема да се 
применуваат за населените места до 50.000 жители“. 

Член 2 
Во членот 8 во став 1 по зборот: „станот“ се дода-

ваат зборовите: „како и гаражите што се во состав на 
станбената зграда, односно станот“. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 23-3933/1 
28 декември 1992 година 

Скопје Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1606. 
Врз основа на член бб, став 1 од Законот за дано-

кот на промет на производи и услуги („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 34/92 и 61/92), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 30. 
12. 1992 година, донесе 
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У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НА-

ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ДАВА-
ЧКИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ПРИ УВОЗОТ НА ДЕРИ-

ВАТИ НА НАФТА 
Член 1 

Во Уредбата за начинот на плаќање на утврдените 
давачки што сс плаќаат при увозот на деривати на 
нафта („Службен весник на РМ“ бр. 59/92, 69/92, 70/92 и 
72/92), во член 2, по став 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„По исклучок, увозникот се ослободува од пла-
ќање на давачките од став 1 на овој член доколку при-
ложи изјава од Дирекцијата за републички стоковни 
резерви, дека увезените количини на нафтени деривати 
се наменети за пополнување на Републичките стоковни 
резерви." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-3951/1 
30 декември 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

ОДЛУКА 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ НА 

УВОЗОТ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. Со оваа одлука во период од 1.I.1993 година до 
31.III.1993 година, се укинуваат царинските стапки при 
увозот на производите од следните тарифни броеви и 
тарифни ознаки на царинската тарифа: 

27.10 2710.00 

1607. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр 38/90), Владата на Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТ ЗА ИЗВОЗ НА 
СТОКИ ОД ВИТАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1 Се воведува контингент за извоз на стоки кои се 
од витално значена за снабдувањето на Република Ма-
кедонија 

Список на стоки од став 1 на оваа точка с прило-
жен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел 

2. Министерството за односи со странство издава 
одобрение од точката 1 на оваа одлука по претходно 
прибавено мислење од Министерството за стопанство, 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство и Министерството за здравство. 

3. Царинските органи при царинењето на произво-
дите од точката 1 на оваа одлука вршат контрола дали 
производите што се извезуваат се одобрени во смисла 
на точката 2 од оваа одлука 

4 Одлуката се применува од денот на донесува-
њето и важи до 31. 12. 1993 година 

5 Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-3950/1 
30 декември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1608. 
Врз основа на член 53 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, број 10/76, 36/79, 52/79, 12/ 
82, 62/82, 7/84, 25/85 , 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), 
кој со членот 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија с преземен како ре-
публички пропис, Владата на Република Македонија, 
донесе 

27.11 

2710.001 

2710.0011 
2710.0012 

2710.0013 
2710.002 

2710.004 

2710.0041 

2710.0042 

2710.006 
2710.007 
2710.008 

2710.009 

2710.010 

2710.011 
2710.018 

2711.19 
2711.191 

27 13 

2713.1 
2713.20 

Масла добиени од нафта 
и масла добиени од биту-
менозни минерали освен 
сурови; производи на 
друго место не споме-
нати или вклучени кои 
содржат по маса 70% 
или, повеќе масла од 
нафта или масла доби-
ени од битуменозни ми-
нерали и ако претставу-
ваат основни состојки на 
овие производи: 

- моторен бензин вклучу-
вајќи и авио бензин: 

- авио бензини 
- моторен бензин, безоло-
вен 

- други моторни возила 
- гориво за млазни мо-
тори од бензински тип 
Керозин и други средни 
масла, освен гасни ма-
сла: 
керозин (вклучувајќи и 
гориво за млазни мо-
тори од керозински тип) 

- петролеј и (керозин) за 
мотори 

- горива за млазни мотори 
од петролејски (керо-
зински) тип 
Гасни масла: 

- дизел горива 
- бродски и други горива 
- други масла 

Гасни масла за горење 
на друго место не споме-
нати ниту опфатени: 

- ниско сулфурни за мета-
лургија 

- други 
Масла за подмачкување 
и други тешки масла и 
производи врз база на 
тие масла: 

- базни масла 
- трансформаторски и 

изолациони масла 
Нафтени гасови и други 
гасовити јагленоводо-
роди: 

- друго: 
- мешаници на пропан и 

бутан 
Кокс, битумен, и други 
остатоци од нафта или 
од масла од битуменозни 
минерали: 

- нафтен кокс: 
- битумен од нафта 
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2. Одредбата на точка 1 на оваа одлука се однесува 
само на увозот на количини утврдени со Енергетскиот 
биланс на Република Македонија за 1993 година, а врз 
основа на издадена потврда од надлежното министер-
ство за работите на енергетиката. 

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

Бр. 23.3947/1 
30.12.1992 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1609 
Врз основа на член 53 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, број 10/76, 36/79, 52/79, 12/ 
82, 62/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), 
кој со членот 5 од Уставниот закон на Република Маке-
донија е преземен како републички пропис, Владата на 
Република Македонија донесува 

ОДЛУКА 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ПРИ 

УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Со оваа Одлука во периодот од 1.1.1993 година 
до 30.VI. 1993 година се укинуваат царинските стапки 
при увоз на производи од следниве тарифни броеви и 
тарифни ознаки на Царинската тарифа: 

04.01 

04.02 

10.01 

10.05 
11.02 

1002,00 
1003.00 
1004.00 

1102.10 
1102.20 
1205.00 

1206.00 

1512.11 
1515.21 

17.01 

23.01 

23.02 

23.03 

Млеко и павлака, неконцентри-
рани и без додатен шеќер или 
други материи за загадување: 
Млеко и павлака, концентрирани 
или со содржина на додатен ше-
ќер или други материи за загаду-
вање: 
Пченица и наполица 
'Рж: 
Јачмен: 
Овес: 
Пченка: 
Брашно од жита, освен од пче-
ница или наполица: 
- Брашно 'ржано 
- Брашно пченкарно 
Семе од маслодајна репка, вклу-
чувајќи кршено или дробено 
Семе од сончоглед, вклучувајќи 
кршено или дробено 
— Сурово масло 
— Сурово масло 
Шеќер од шеќерна трска и ше-
ќерна репка и хемиски чиста саха-
роза, во цврста состојба: 
Брашно, прав и пелети од месо 
или од месни отпадоци од риби 
или од черупкари, мекотелци или 
други водени без 'рбетници, непо-
годни за човечка исхрана: џими-
ринки: 
Трици и други остатоци добиени 
со просејување, мелено или друга 
обработка на жита и легуминозни 
растенија, непелитизирани или 
пелетизирани: 
Остатоци од производство на 
скроб и слични остатоци, резанки 
од шеќерна репка, отпадоци од 
шеќерна трска и други отпадоци 
од шеќерната индустрија, оста-
тоци и отпадоци од привари или 

дестин ерни, непелетизирани или 
пелетизирани: 

2304.00 Маслени погачи и други цврсти 
остатоци добиени при екстрак-
ција на масло од соја, немелени, 
мелени или пелетизирани: 

2305.00 Маслени погачи и други цврсти 
остатоци добиени^; при екстрак-
ција на масло од кикиритки, неме-
лени, ,мелени или пелетизирани: 

23.06 Маслени погачи и други цврсти 
остатоци добиени со екстракција 
на растителни маснотии или ма-
сла, освен оние од Тарифен број 
23.04 и 23.05, немелени, мелени 
или пелетизирани: 

23.08 Растителни материјали, расти-
телни отпадоци и остатоци од 
преработка на растителни мате-
ријали и споредни производи пе-
летизирани или непелетизирани, 
што се употребуваат за исхрана 
на животни, на друго место не-
спомнати или опфатени: 

23.09 Производи што се употребуваат 
за исхрана на животни: 

2501.00 Сол (вклучувајќи сол за јадење и 
денатрурирана сол) и чист натри-
умхлорид, вклучувајќи во воден 
раствор или со додаток на антиа-
гломерациони средства или на 
средства за подобра флуидност; 
морска вода: 

2. Одредбата од точка 1 на оваа одлука се однесува 
единствено на корисници од Република Македонија и за 
снабдување на пазарот во Република Македонија. 

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

Број 23-3927/1 
30 12.1992 година 

С к о п ј е 

Претседател на Владата 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1610. 
Врз основа на член 2 од Законот за плаќано по-

себна давачка за порамнување на даночното оптовару-
вано на увезени стоки („Службен весник на Република 
Македонија“, број 34/92), Владата на Република Маке-
донија, донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ 
ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУ-
ВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА 

УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1993 ГОДИНА 
1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките 

што се ослободени од плаќано на царина според одред-
бите од член 25 до член 30 и ЗО-б од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ“, број 10/76, 36/79, 52/79, 12/ 
82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), 
кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија е преземен како ре-
публички пропис - посебна давачка за израмнување на 
даночното'оптоварување на увезени стоки се плаќа во 
висина од 7,5% од царинската основица. 

2. По исклучок од одредбата на точката 1 на оваа 
одлука, посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки не се плаќа на: 

1) увозот на стоки на кои според меѓународни дого-
вори не се плаќа царина; 
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2) увозот на стока која по основ на хуманитарна 
помош се прима бесплатно; 

3) на увозот на суровини и производи што се увезу-
ваат во согласност со Енергетскиот биланс на Репу-
блика Македонија за 1993 година, врз основа на потврда 
од надлежниот орган на управата надлежен за работите 
од енергетиката, од следните тарифни броеви и та-
рифни ознаки: 

27.01 Камен јаглен, брикети и слични 
цврсти горива од камен јаглен: 

2701.1. - Камен јаглен, вклучувајќи го и 
оној во прав, но неагломериран; 

2701.11. — антрицит 
2701.20 - Брикети и слични цврсти горива 

од камен јаглен 
27.02. Мрк јаглен и лигнит агломериран 

или неагломериран освен гагат: 
2702.10 - Мрк јаглен и лигнит, вклучу-

вајќи и во прав неагломериран 
2702.20 - Агломериран мрк јаглен и лиг-

нит 
27.03 2703.00 Тресит (вклучувајќи тресетна 

слама) неагломериран или агло-
мериран 

2704 2704.00 Кокс и полукокс од камен јаглен, 
мрк јаглен, лигнит или тресет, не-
агломериран или агломериран; 
ретортен јаглен: 

2704.00 1 кокс металуршки (со грану-
лација до 80 мм) 

2704.00 2 кокс леарски (со гранулација 
преку 80 мм) 

2704.003 кокс од гасарници 
2704.00 4 за производство на елек-

троди 
27.06 2706.00 Катран добиен со дестилација на 

камен јаглен, мрк јаглен и лиг-
нит, тресет и други минерални ка-
трани, дехидратирани или недсхи-
дратирани или дестилирани или 
не, вклучувајќи реконструирани 
катрани: 

27.09. 2709.00 Нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали, сурови: 

2709.00 1 нафта 
27.10 2710.00 Масла добиени од нафта и масла 

добиени од битумснозни мине-
рали освен сурови; производи на 
друго место не споменати или 
вклучени кои содржат по маса 
70% Или повеќе масла од нафта 
или масла добиени од битуме-
нозни минерали и ако претставу-
ваат основни состојки на овие 
производи: 

2110.001 моторен бензин вклучувајќи 
и авио бензин: 

2710.001 1 авио бензин 
2710.001 2 моторен бензин, безоловен 

2710.001 3 други моторни возила 
2710.00 2 гориво за млазни мотори од 

бензински тип 
Керозин и други средни масла, 
освен гасни масла: 

2710.004 керозин (вклучувајќи и го-
риво за млазни мотори од керо-
зински тип) 

2710.0041 пстролеји (керозин) за мо-
тори 

2710.0042 горива за млазни мотори од 
петролејски (керозински) тип 
Гасни масла: 

2710.00 6 дизел горива 
2710.00 7 бродски и други горива 
2710.00 8 други масла 

Гасни масла за горење на друго 
место не споменати ниту опфа-
тени: 

2710.00 9 ниско сулфурни за металур-
гија 

2710.01 0 други 
Масла за подмачкување и други 
тешки масла и производи врз база 
на тие масла: 

2710.01 1 базни масла 
2710.0Г8 трансформаторски и изола-

циони масла 
27.11 Нафтени гасови и други гасовити 

јагленоводороди: 
2711.19 - - д р у г о : 
2711.191 мешаници на пропан и бутан 

27.13 Кокс, битумен, и други остатоци 
од нафта или од масла од битуме-
нозни минерали: 

2713.1 - нафтен кокс: 
2713.20 - битумен од нафта 

27.16 2716.00 Електрична енергија 

4) увозот на готови лекови и потрошен материјал 
што не се произведува во земјата и што се увезуваат врз 
основа на одобрение од органот на управата надлежен 
за здравство и на увозот на ветеринарски лекови и по-
трошен материјал што не се произведува во земјата и 
што се увезуваат врз основа на одобрение од органот на 
управата надлежен за работи на земјоделството; 

5) увозот на суровини и репродукционен материјал 
што не се произведуваат во земјата и што служат за 
производство на дијализатори - врз основа на потврда 
од органот на управата надлежен за здравството; 

6) увоз на суровини и репродукционен материјал 
што не се произведуваат во земјата и што служат за 
производство на фармацевтски суровини, лекови и 
рентген филмови, врз основа на одобрение од органот 
на управата надлежен за индустријата; 

7) увозот на руди на железо, цинк, никел, хром и 
манган и нивни концентрат врз основа на одобрение 
од органот на управата надлежен за индустријата; 

8) увозот на семенски материјал - врз основа на 
потврда од надлсжниот орган на управата за работи на 
зе мј одел ството; 

9) увозот на сточна храна и компоненти за произ-
водство на сточна храна и рибно брашно врз основа на 
потврда од надлежниот орган на управата за работи на 
земјоделството; 

10) увозот и закупот на авиони; 
11) увозот на суровини и репродукциони матери-

јали за производство на детергенти кои не се произведу-
ваат во земјата, врз основа на одобрение од органот на 
управата надлежен за индустрија; 

12) увозот на вештачки ѓубрива и суровини и ре-
продукциони материјали за производство на вештачки 
ѓубрива кои не се произведуваат во земјата, врз основа 
на одобрение од органот на управата надлежен за инду-
стрија. 

13) увозот на средства за заштита на растенијата и 
суровини и репродукциони материјали што служат за 
производство на средства за заштита на растенијата и 
не се произведуваат во земјата, врз основа на одобре-
ние од органот на управата надлежен за индустрија, по 
претходно прибавено мислење на надлежниот орган на 
управата за работи на земјоделието, 
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14) увозот на амбалажа за млеко и сокови и суро-
вини и репроматеријали што служат за производство на 
амбалажа за млеко и сокови што не се произведуваат во 
земјата, врз основа на одобрение од органот на упра-
вата надлежен за индустријата. 

15) За потребите на Народната банка на Македо-
нија на увозот на стоки од следните тарифни броеви: 

3215 Печатарски бои, тушеви и ма-
стило за пишување или цртање и 
други мастила, вклучувајќи ги не-
концентрираните или во цврста 
состојба: 

3215.19 - - Други 
4802 Непремачкана хартија и картон, 

кои се употребуваат за пишу-
вање, печатење и други графички 
цели, вклучувајќи хартија и кар-
тон за дупчење картички и ленти 
во родни или листови, освен хар-
тија од тарифен број 48.01 и 48.03; 
рачно изработени хартии и кар-
тони. 

4802.521 бездрвна печатарска; 
74.09 Плочи, лимови и ленти од бакар 

со дебелина над 0,15 мм 
7409.40 - Од легури на бакар и никел или 

на бакар, никел и цинк (ново сре-
бро) 

84.43 Машини за печатење, машини за 
помошна употреба при печате-
в т е 

8443.50 - други машини за печат! 
84.62 Ал атни машини (вклучувајќи и 

преси) за обработка на метали со 
слободно ковањe или со ковање 
во калап, ал атни машини (вклучу-
вајќи и преси) за обработка на ме-
тали со свиткување, превитку-
вано, исправано, порамнување, 
пресечување или исе чување, от-
сечување со симнување, преси за 
обработка на метали или на ме-
тални карбиди што не се напред 
споменати; 

8462.109 Други; 
84.72 Други канцелариски машини (на 

пример: машини за умножување -
хектографски или на матрица, 
машини за адресирање, автомат-
ски машини за исплата на бан-
кноти, машини за сортиран^, 
броење и завиткување на метални 
пари, машини за острело моливи, 
машини за перфорирано и споју-
вање со жичени колци); 

8472.90 - Друго. 

3. По исклучок на Одредбата под точка 1 на оваа 
одлука, посебна давачка на увезената стока се плаќа во 
висина од 3% од царинската основица при увозот на: 

1) увозот на живи животни, месо, освен јагнешко, 
преработка од месо, вклучувајќи и конзервирано, риба, 
преработка од риба, вклучувајќи и конзервирана, путер 
и други маснотии и масла добиени од млеко и сирспо, 
врз основа на потврда од надлсжниот орган на управата 
за работи на стопанството, по претходно прибавено 
мислење од надлсжниот орган на управата за работа на 
земјоделството. 

2) На увоз на суровини и репроматеријали под 
услови утврдени со член 50 од Царинскиот закон, по 
предходно склучен договор за извоз со странски нара-
чател на готовиот производ. 
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4. По исклучок од одредбата од точка 1 на оваа 
Одлука посебна давачка за изравнување на даночното 
оптоварување се плаќа во висина од 5% од царинската 
основица на увоз на производи од следните тарифни 
броеви и тарифни ознаки: 

04.01 Млеко и павлака, неконцентри-
рани и без додаден шеќер или 
други материи за засладувањe 

04.01.20 - млеко со содржина на маснотии 
над 1% до 6% по маса 

10.01. Пченица и наполица 
10.05. Пченка 
12.01. 1201.00 Соја во зрно вклучувајќи и 

кршена или дробена 
12.05. 1205.00 Семе од маслодајна репка, вклу-

чувајќи кршено и дробено 
12.06 1206.00 Семе од сончоглед, вклучувајќи 

кршено и дробено 
15.12. Масла од семе на сончоглед, ша-

франика и памуково семе и нивни 
фракции пречистени или непре-
чистени но хемиски немодифику-
вани 

1512.11 — Сурово сончогледово масло 
17.01 Шеќер од шеќерна трска и ше-

ќерна репка и хемиски чиста саха-
роза во цврста состојба 

1701.11 - - суров шеќер од шеќерна трска 
1701.12 - - суров шеќер од шеќерна репка 

29.03. Халогени деривати на јаглсново-
дородот 

2903.2 - Хлорисани деривати на нсзаси-
тсни ациклични јагленоводороди; 

2903.21 — винилхлорид (хлоретилсн); 
29.15. Заситени акциклични монокар-

бонски киселини и нивни анхи-
дриди халогсниди, пероксиди и 
перкиселини; нивни халогсни; 
сулфо; нитро и нитроза-дсриват; 

2915.3 - Естри на оцетна киселина 
2915.32 — винил ацетат 

2917 Поликарбонски киселини, нивни 
анхидриди, халогениди, пероксид 
и перкиселини; нивни халогсни 
сулфо-нитро и нитроза-дсри-
вати. 

2917.3 - ароматични поликарбонски ки-
селини, нивни анхидриди, халоге-
ниди, пероксиди, перкиселини и 
нивни деривати; 

2917.37 — диметил - терефталат 
29.26 Соединенија со нитрат на функ-

0 ција; 
29.26.10 - Акрилонитрил 

29.29. соединенија со останати азотни 
функции; 

2929.10. - изоцијанати 
32.01. Екстракти за штавење од расти-

телно потекло, танини и нивни 
соли естри, стри и други дери-
вати; 

32.02. Синтетички органски материи за 
штавење; неоргански материи за 
штавење; препарати за штавење 
без оглед на тоа дали содржат 
природни материи за штавење; 

ензимски препарати за претшта-
вење. 

32.03. Материи за бо јосуваа од расти-
телно или животинско потекло 
(вклучувајќи ги екстрактите за 
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бојосување, но исклучувајќи го 
животинското црнило), хемиски 
определени или неопределени; 
препарати врз база на материи за 
бојосување од растително или жи-
вотинско потекло наведени во за-
белешката 3 кон оваа глава; 

32.04. Синтетички органски материи за 
бојосување хемиски определени 
или неопределени; препарати врз 
база на синтетички органски ма-
терии за бојосување, наведени во 
забелешката 3 кон оваа глава, 
синтетички органски производи 
што се употребуваат како сред-
ства флуоресценција или како ли-
мунофири хемиски определени 
или неопределени; 

38.09. Средства за доработка, носачи на 
бои, средства за забрзување на 
бојосувањето и за фиксирање на 
материи за бојосување и други 
производи (на пр. средства за апе-
ратура и нагризување), што се 
употребуваат во индустријата на 
текстил, хартија, кожа и во 
слични индустрии, на друго место 
неспоменати ниту опфатени; 

39.01 Пол имери на етапен во примарна 
форма 

3901.10 - Полиетилен, специфична гу-
стина помала од 0,94 

3901.20 - Полиетилен, специфична гу-
стина од 0,94 и поголема 

39.02 Пол имети на пропил ен или оста-
нати олефини, во примарни 
облици 

3902.10 - Полипропилен 
39.03 Пол имери на стирол, во при-

марни облици: 
39.07 Полиацетали, останати пол петри 

и епоксидни смоли, во примарни 
облици; поликарбонати, алкидни 
смоли, полиалил естри и останати 
полиестри, во примарни облици. 

3907.20 - Други пол петри 
3907.20 1 полиестри за меки полиуре-

тански пени 

3907.2011 чисти 
3907.201 2 подготвени 
3907.2019 други 

3907.20 2 пол петри за полутврди поли-
уретански пени. 

3907.2021 чисти 
3907.202 2 подготвени 
3907.2029 други 

3907.20 3 пол петри за тврди полиуре -
тански пени 

3907.2031 чисти 
3907.2032 подготвени 
3907.2039 други 

3907.209 други 
39.08. Полиамиди во примарни облици 

41.01 Сурови, крупни и ситни кожи, 
говедски кожи и кожи од копи-
тари (свежи или солени, сушени, 
лужени, пиклувани или поинаку 
конзервирани но нештавени, ниту 
натаму обработувани), со влакна 
или без влакна, цепени или исце-
пени; 

41.02. Сурови кожи овчи и јагнешки 
(свежи или солени, сушени, лу-
жени, пиклувани или поинаку 
конзервирани, но нештавени пер-
гаментно или транспарентно нео-
бработени, ниту поинаку пона-
таму обработувани), со влакна 
или без влакна, цепени или исце-
пени, освен исклучените со забе-
лешката 1 под 3), кон оваа глава; 

41.03 Други крупни и ситни сурови 
кожи (свежи или посолени, су-
шено лужени, пиклувани или по-
инаку конзервирани, но нешта-
вени ниту пергаментно или тран-
спарентно обработени, ниту по-
инаку обработувани), со влакна 
или без влакна, цепени или исце-
пени, освен исклучените со забе-
лешката 1 под 2 и 3 кон оваа 
глава; 

51.01 Волна, невлачена и исчешлана; 
51.02 Фина или груба животинска 

длака, невлачена и нечешлана; 
51.03 Отпадоци од волна и фини или 

груби животински влакна, вклу-
чувајќи отпадоци од предиво, но 
исклучувајќи скубени текстилни 
материјали; 

52.01 Памук, невлачен и исчешлан: 
52.02 Отпадоци од памук, вклучувајќи 

отпадоци од предиво и од скубени 
текстилни материјали; 

72.04 Отпадоци и остатоци од железо и 
челик, отпадни инготи, славови и 
друго од железо и челик, за пре-
топување; 

72.07 Полупроизводи од железо или не-
легиран челик; 

7207^1 - Со содржина помала од 0,25% 
по маса јаглерод; 

7207.11 - -со правоаголен (вклучувајќи 
квадратен) напречен пресек со 
широчина помала од двојната де-
белина 

7207.12 — Други, со правоаголен (освен 
квадратен) напречен пресек; 
Топловалани плоснати производи 
од железо и нелегиран челик, со 
широчина 600 мм или поголема, 
нсплатирани и нспрсвлсчсни; 

72.08 Топловалани плоснати произ-
води, од железо или нелегиран 
челик, со широчина 600 мм или 
поголема, неплатирани и непре-
влсчсни 

7208.1 - Во макари, само топловалани со 
дебелина помала од 3 мм. и мини-
мална граница на развлекување 
од 275 МРа или со дебелина 3 мм. 
и поголема и минимална граница 
на развлекување од 355 МРа 

7208.12 — со дебелина од 4,75 до 10 мм. 
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7208.121 за валање и производство на 
цевки 

7208.13 — со дебелина од 3 мм и пого-
лема но помала од 4,75 мм. 

7208.131 за валање и производство на 
цевки 

7208.14 - - со дебелина помала од 3 мм. 
7208.141 за валање и производство на 

цевки 
7208.2 - други во макари само топлова-

лани: 
7208.22 - - со дебелина од 4,75 до 10 мм: 
7208.221 за валање и производство на 

цевки 
7208.23 — со дебелина од 3 мм и пого-

лема ̂  но помала од 4,75 мм. 
7208.231 за валање и производство на 

цевки 
7208.24 - - со дебелина помала од 3 мм: 
7208.241 за валање и производство на 

цевки 
72.11 Плоснати валани производи од 

железо или нелегиран челик со 
широчина помала од 600 мм нс-
платирани или непревлечени; 

7211.1 - Само топловалани, со дебелина 
помала од 3 мм и со минимална 
граница на развлекување од 275 
МРа или со дебелина од 355 МРа; 

7211.12 --други, со дебелина од 4.75 мм и 
поголема; 

7211.121 за ладно валање и производ-
ство на цевки; 

7211.19 - -други 
7211.191 со ширина над 500 мм. но 

помала од 600 мм. 
7211.1913 за ладно валање и производ-

ство на цевки; 
7211.2 - други, само топловалани; 

7211.22 --други, со дебелина од 4.75 мм и 
поголема; 

7211.221 за ладно валање и производ-
ство на цевки; 

7211.29 - -други; 
7211.293 за ладно валање и производ-

ство на цевки; 
85.45 Јаглени електроди, јаглени чет-

кичка јаглен за сијалици, јаглен 
за батерии и други производи од 
графит или од друг јаглен, со или 
без метал за електрични цели; 

8545.1 - Електроди; 
8545.11 - - за печки; 
8545.111 со дијаметар преку 600 мм 
8545.119 други; 

5. Царинската управа води евиденција за увозот на 
стоки во согласност со оваа одлука и тоа за вредноста 
на увезените стоки, за износот на наплатената давачка 
за израмнување на даночното оптоварување на увезе-
ните стоки и за износот што би се платил да не сс 
користени повластици. Царинската управа доставува до 
Владата на Република Македонија, преку Министер-
ството за финансии, тримесечен извештај за податоци 
од евиденцијата. 

6. За стоките за кои според Одлуката за определу-
вање на стоките за кои се плаќа посебна давачка за 
израмнување на даночното оптоварување на увезени 
стоки во 1992 година („Сл. весник на РМ44 број 17/92, 37/ 
92, 43/92 и 73/92), не беше пропишано плаќање на да-
вачка за даночното оптоварување на увезената стока 
или с пропишано плаќање на давачката по пониска 
стапка, а кои до денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука ја преминале царинската линија ќе се примени 
одредбата од таа одлука. 

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

Број 23-3926/1 
30.12 1992 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1611. 
Врз основа на член 2 од Законот за посебна такса 

на увезени стоки („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 34/92), Владата на Република Македо-
нија, донесе 

ОДЛУКА ^ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ 

СТОКИ ВО 1993 ГОДИНА 

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките 
што се ослободени од плаќање на царина според одред-
бите од член 25 од член 30 и 30-б од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ“ број 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90) - кој 
со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уста-
вот на Република Македонија е преземен како репу-
блички пропис-посебна такса на увезени стоки се плаќа 
во височина од 7,5% од царинската основица. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, за стоките 
увезени од Република Хрватска, освен на репродукци-
онен материјал,опрема и делови за таа опрема, се плаќа 
посебна такса за увезена стока во висина од 15% од 
царинската основица. 

2. По исклучок на одредбата на точка 1 на оваа 
Одлука, посебна такса на увезени стоки не се плаќа на: 

1) увозот на стоки на кои според меѓународни дого-
вори не се плаќа царина; 

2) увозот на стоки која по основа на хуманитарна 
помош се прима бесплатно; 

3) на увозот на суровини и производи што се увезу-
ваат во согласност со Енергетскиот биланс на Репу-
блика Македонија за 1993 година, врз основа на потврда 
од надлежниот орган на управата надлежен за работите 
од енергетиката, од следните тарифни броеви и та-
рифни ознаки: 

27.01 Камен јаглен, брикети и слични 
цврсти горива од камен јаглен: 

2701.1. - Камен јаглен, вклучувајќи го и 
оној во прав, но неагломериран; 

2701.11. - - антрицит 
2701.20 - Брикети и слични цврсти горива 

од камен јаглен 
27.02 Мрк јаглен и лигнит агломериран 

или нсагломериран освен гагат. 
2702.1С - Мрк јаглен “и лигнит, вклучу-

вајќи и во прав неагломериран 
2702.20 - Агломериран мрк јаглен и лиг-

нит 
27.03 2703.00 Тресит (вклучувајќи тресетна 

слама) неагломсриран или агло-
мериран 

2704 ' 2704.00 Кокс и полукокс од камен јаглен, 
мрк јаглен, лигнит или тресет, не-
агломериран или агломериран; 
ретортен јаглен: 

2704.00 1 кокс металуршки (со грану-
лација до 80 мм) 

2704.00 2 кокс леарски (со гранулација 
преку 80 мм) 

2704.00 3 кокс од гасарници 
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2704.004 за производство на елек-
троди 

27.06 2706.00 Катран добиен со дестилација на 
камен јаглен, мрк јаглен и лиг-
нит, тресет и други минерални ка-
трани, дехидратирани или недехи-
дратирани или дестилирани или 
не, вклучувајќи реконструирани 
катрани: 

27.09 2709.00 Нафта и масла добиени од биту-
менозни минерали, сурови: 

2709.001 нафта 
27.10. 2710.00 Масла добиени од нафта и масла 

добиени од битуменозни мине-
рали освен сурови; производи-на 
друго место не споменати или 
вклучени кои содржат по маса 
70% или повеќе масла од нафта 
или масла добиени од битуме-
нозни минерали и ако претставу-
ваат основни состојки на овие 
производи: 

2710.00 1 моторен бензин вклучувајќи 
и авио бензин: 

2710.001 1 авио бензини 
2710.001 2 моторни бензини, безоловен 
2710.001 3 други моторни возила 

2710.00 2 гориво за млазни мотори од 
бензински тип 
Керозин и други средни масла, 
освен гасни масла: 

2710.004 керозин (вклучувајќи и го-
риво за млазни мотори од керо-
зински тип) 

2710.004 1 петролеји (керозин) за мо-
тори 

2710.004 2 горива за млазни мотори од 
петролејски (керозински) тил 
Гасни масла: 

2710.00 6 дизел горива 
2710.00 7 бродски и други горива 
2710.00 8 други масла 

Гасни масла за горење на друго 
место не споменати ниту опфа-
тени: 

2710.00 9 ниско сулфурни за металур-
гија 

2710.01 0 други 
Масла за подмачкување и други 
тешки масла и производи врз база 
на тие масла: 

2710.01 1 базни масла 
2710.01 8 трансформаторски и изола-

циони масла 
27.11 Нафтени гасови и други гасовити 

јаглсноводороди: 
2711.19 - -друго : 
2711.191 мешаници на пропан и бутан 

27.13 Кокс, битумен, и други остатоци 
од нафта или од масла од битумс-
нозни минерали: 

2713.1 - нафтен кокс: 
2713.20 - битумен од нафта 

27.16 2716.00 Електрична енергија 

4) увозот на готови лекови и потрошен материјал 
што не се произведува во земјата и што се увезуваат врз 
основа на одобрение од органот на управата надлежен 
за здравство и на увозот на ветеринарски лекови и по-
трошен материјал што не се произведува во земјата и 

с што ес увезуваат врз основа на одобрение од органот на 
управата надлежен за работи на земјоделството; 
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5) увоз на суровини и репродукционен материјал 
што не се произведуваат во земјата и што служат за 
производство на дијализатори - врз основа на потврда 
од органот на управата надлежен за здравството; 

6) увозот на суровини и репродукционен материјал 
што не се произведуваат во земјата и што служат за 
производство на фармацевтски суровини, лекови и 
рентген филмови, врз основа на одобрение од органот 
на управата надлежен за индустријата. 

7) увоз на руди на железо, цинк, никел, хром и 
манган и нивни концентрат врз основа на одобрение 
од органот на управата надлежен за индустријата. 

8) увозот на семенски материјал - врз основа на 
потврда од надлежниот орган на управата за работи на 
земјоделството; 

9) увозот на сточна храна и компоненти за произ-
водство на сточна храна и рибно брашно врз основа на 
потврда од надлежниот орган на управата за работи на 
земјоделството; 

10) увозот и закупот на авиони; 
11) увозот на суровини и репродукциони матери-

јали за производство на детергенти кои не се произведу-
ваат во земјата, врз основа на одобрение од органот на 
управата надлежен за индустрија. 

12) увозот на вештачки гуорива и суровини и ре-
продукциони материјали за производство на вештачки 
ѓубрива кои Не се произведуваат во земјата, врз основа 
на одобрение од органот на управата надлежен за инду-
стрија. 

13) увозот на средства за заштита на растенијата и 
суровини и репродукциони материјали што служат за 
производство на средства за заштита на растенијата и 
не се произведуваат во земјата, врз основа на одобре-
ние од органот на управата надлежен за индустрија, по 
претходно прибавено мислење од надлежниот орган на 
управата за работи на земјоделието. 

14) увозот на амбалажа за млеко и сокови и суро-
вини и репроматеријали што служат за производство на 
амбалажа за млеко и сокови што не се произведуваат во 
земјата, врз основа на одобрение од органот на упра-
вата надлежен за индустријата. 

15) За потребите на Народната банка на Македо-
нија на увозот на стоки од следните тарифни броеви: 

3215 Печатарски бои, тушеви и ма-
стела за пишување или цртање и 
други мастила, вклучувајќи ги не-
концентрираните или во цврста 
состојба: 

3215.19 - -Други 
4802 Непремачкана хартија и картон, 

кои се употребуваат за пишу-
вање, печатење и други графички 
цели, вклучувајќи хартија и кар-
тон за дупчење картички и ленти 
во ролни или листови, освен хар-
тија од тарифен број 48.01 и 48.03; 
рачно изработени хартии и кар-
тони. 

4802.521 бездрвна печатарска; 
74.09 Плочи, лимови и ленти од бакар 

со дебелина над 0,15 мм 
7409.40 - Од легури на бакар и никел или 

на бакар, никел и цинк (ново сре-
бро) 

84.43 Машини за печатење, машини за 
помошна употреба при печате-
њето 

8443.50 - други машини за печат 
84.62 Алатни машини (вклучувајќи и 

преси) за обработка на метали со 
^ слободно ковање или со ковање 

во калап, платни машини (вклучу-
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вајќи и прсси) за обработка на ме-
тали со свиткувало, превитку-
вано, исправано, порамнувало, 
пресечување или научувано, от-
сечувано со симнување, прсси за 
обработка на метали или на ме-
тални карбиди што не се напред 
споменати; 

8462.109 Други; 
84.72 Други канцелариски машини (на 

пример: машини за умножување -
хсктографски или на матрица, 
машини за. адресирање, автомат-
ски машини за исплата на бан-
кноти, машини за сортирано, 
броење и завиткување на метални 
пари, машини за острело моливи, 
машини за псрфорирало и споју-
вано со жичени колци); 

8472.90 - Друго. 
3. По исклучок на Одредбата под точка 1 на оваа 

одлука, посебна такса на увезената стока се плаќа во 
висина од 3% од царинската основица при увозот на: 

1) увозот на живи животни, месо, освен јагнешко, 
преработка од месо, вклучувајќи и конзервирано, риба, 
преработка од риба, вклучувајќи и конзервирана, путер 
и други маснотии и масла добиени од млеко и сирење 
врз основа на потврда од надлежниот орган на управата 
за работи на стопанството, по претходно прибавено 
мислење од надлежниот орган на управата за работа на 
земјоделството. 

2) На увоз на суровини и репроматеријали под 
услови утврдени со член 50 од Царинскиот закон, по 
предходно склучен договор за извоз со странски нара-
чател на готовиот производ. 

4. По исклучок од одредбата од точка 1 на оваа 
Одлука посебна такса на увезени стоки се плаќа во 
висина од 5% од царинската основица на увоз на произ-
води од следните тарифни броеви и тарифни ознаки: 

04.01 Млеко и павлака, нсконцснтри-
ран и без додаден шеќер или 
други материи за засладувањe 

04.01.20 - млеко со содржина на маснотии 
над 1% до 6% по маса 

10.01 Пченица и наполица 
10.05 Пченка 
12 01 1201.00 Соја во зрно вклучувајќи и 

кршена или дробена 
12.05 1205.00 Семе од маслодајна репка, вклу-

чувајќи кршено и дробено 
12.06 1206.00 Семе од сончоглед, вклучувајќи 

кршено и дробено 
15.12 Масла од семе на сончоглед, ша-

франика и памуково семе и нин-
фракции пречистени или нспрс-
чистени но хемиски нсмодифику-
вани 

1512.11 — Сурово сончогледно масло 
17.01 Шеќер од шеќерна трска и ше-

ќерна репка и хемиски чиста саха-
роза во цврста состојба 

1701.11 - - суров шеќер од шеќерна трска 
1701.12 - -суров шеќер од шеќерна репка 

29.03 Халогени деривати на јаглсново-
дород 

2903.2 - Хлорисани деривати на нсзаси-
тсни ациклични јаглсноводороди; 

2903.21 - - винилхлорид (хлоретилен); 
29.15 Заситени акциклични монокар-

бонски киселини и нивни анхи-
дриди халогснидм, псроксиди и 

перкисслини; нивни халогсни; 
сулфо; нитро и ннтроза-дсриват; 

2915.3 - Естри на оцетна киселина 
2915.32 - - винил ацетат 

2917 Поликарбонски киселини, нивни 
анхидриди, халогениди, пероксид 
и перкиселини; нивни халогени 
сулфо-нитро и нитроза-деривати. 

2917.3 - ароматични поликарбонски ки-
селини, нивни анхидриди, халоге-
ниди, пероксиди, перкиселини и 
нивни деривати; 

2917.37 - - диметил - терефталат 
29.26 Соединенија со нитрална функ-

нија; 
2926.10 - Акрилонитрил 

29.29 соединенија со останати азотни 
функции; 

2929.10 - изоцијанати 
32.01 Екстракти за штавење од расти-

телно потекло, танини и нивни 
соли естри, етри и други дери-
вати; 

32.02 Синтетички органски материи за 
штавење; неоргански материи за 
штавење; препарати за штавење 
без оглед на тоа дали содржат 
природни материи за штавење; 
ензимски препарати за претшта-
вење. 

32.03 Материи за бојосување од расти-
телна или животинско потекло 
(вклучувајќи ги екстрактите за 
бојасување, но исклучувајќи го 
животинското црнило), хемиски 
определени или неопределени; 
препарати врз база на материи за 
бојосување од растително или жи-
вотинско потекло наведени во за-
белешката 3 кон оваа глава; 

32.04 Синтетички органски материи за 
бојосување, хемиски определени 
или неопределени; препарати врз 
база на синтетички органски ма-
терии за бојосување, наведени во 
забелешката 3 кон оваа глава, 
синтетички органски производи 
што се употребуваат како сред-
ства флуоресценција или како ли-
мунофири хемиски определени 
или неопределени; 

38 09. Средства за доработка, носачи на 
бои, средства за забрзување на 
бојосувањето и за фиксирани на 
материите за бојосување и други 
производи (на пр. средства за апе-
ратура и нагризување), што се 
употребуваат во индустријата на 
текстил, хартија, кожа и во 
слични индустрии, на друго место 
неспоменати ниту опфатени; 

39.01 Полимери на етилен во примарна 
форма 

3901.10 - Полиетилен, специфична гу-
стина помала од 0,94 

3901.20 - Полиетилен, специфична гу-
стина од 0,94 и поголема 

39.02 Пол имети на пропупен или оста-
нати олефини, во примарни 
облици 

3902.10 - Полипропилен 
39.03 Полимери на стирол, во при-

марни облици: 
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текстилни материјали; 
72.04 Отпадоци и остатоци од железо и 

челик, отпадни инготи, славови и 
друго од железо и челик, за пре-
топување; 

72.07 Полупроизводи од железо или не-
легиран челик; 

7207.1 - Со содржина помала од 0,25% по 
маса јаглерод; 

7207 11 со правоаголен (вклучувајќи ква-
дратен) напречен пресек со широ-
чина помала од двојната дебелина 

7207 12 — други, со правоаголен (освен ква-
дратен) напречен пресек; 
Топловалани плоснати производи 
од железо и нелегиран челик, со 
широчина 600 мм или поголема, 
нсплатирани и непревлечени; 

72.08 Топловалани плоснати произ-
води, од железо или нелегиран 
челик, со широчина од 600 мм или 
поголема, неплатирани и нспрс-
влечсни 

7208.1 - Во макари, само топловалани со 
дебелина помала од 3 мм. и мини-
мална граница на развлекување 
од 275 МРа или со дебелина 3 мм. 
и поголема и минимална граница 
на развлекување од 355 МРа 

7208.12 - - со дебелина од 4,75 до 10 мм. 
7208.121 за валање и производство на 

цевки 
7208.13 — со дебелина од 3 мм и пого-

лема но помала од 4,75 мм. 
7208.131 за валање и производство на 

цевки 
7208.14 — со дебелина помала од 3 мм. 

7208.141 за валање и производство на 
цевки 

7208.2 - други во макари само топлова-
лани: 

! г 7208.22 - - со дебелина од 4,75 до 10 мм: 
7208.221 за валање и производство на 

цевки 
7208.23 — со дебелина од 3 мм и пого-

лема, на помала од 4,75 мм. 
7208.231 за валање и производство на 

цевки 
7208.24 - - со дебелина помала од 3 мм: 

7208.241 за валање и производство на 
цевки 

72.11 Плоснати валан и производи од 
железо или нелегиран челик со 
широчина помала од 600 мм нс-
платирани или непревлечени; 

7211 .1 -Само топловалани, со дебелина 
помала од 3 мм и со минимална 
граница на развлекување од 275, 
МРа или со дебелина од 355 МРа; 

7211.12 — други, со дебелина од 4.75 мм и 
поголема; 

7211.121 за ладно валање и производ-
ство на цевки; 

7211.19 — други 
7211.191 со ширина над 500 мм. но 

помала од 600 мм. 
7211.1913 з а ладно валање и производ-

ство на цевки; 
72^.2 - други, само топловалани; 

7211.22 — други, со дебелина од 4.75 мм и 
поголема; 

7211.221 за ладно валање и производ-
ство на цевки; 

39.07 Полиацетали, останати полиетри 
и епоксидни смоли, во примарни 
облици; поликарбонати, алкидни 
смоли, потпалил естри и останати 
полиестри, во примарни облици. 

Q3907.20 -Други полиетри 
3907.201 полиестри за меки полиуре-

тански пени 

3907.2011 чисти 
3907 2012 подготвени 
3907.2019 други 

3907.20 2 полиетри за полутврди поли-
уретански пени. 

3907.2021 ш:т и 
3907.202 2 подготвени 
3907.2029 други 

3907.20 3 полнети за тврди полиуре-
тански пени. 

3907 2031 чисти 
3907 2032 подготвени 
3907.2039 други 
3907.209 други 

3^.08 Полиамиди во примарни облици 

41.01 Суровини крупни и ситни кожи, 
говедски кожи и кожи од копи-
тари (свежи или солени, сушени, 
лужени, пиклувани или поинаку 
конзервирани но нештавена ниту 
натаму обработувани), со влакна 
или без влакна, цепени или исце-
пени; 

' 41.02 Сурови кожи овчи и јагнешки 
(свежи или солени, сушсни, лу-
жени, пиклувани или поинаку 
конзервирани, но исправени пср-
гаментно или транспарентно нео-
бработени, ниту поинаку пона-
таму обработувани), со влакна 
или без влакна, цепени или исце-
пени, освен исклучените со забе-
лешката 1 под 3), кон оваа глава; 

41.03 Други крупни и ситни сурови 
кожи (свежи или посолени, су-
пени, лужени, пиклувани или по-
инаку конзервирани, но нешта-
всни ниту пергаментно или тран-
спарентно обработени, ниту по-
инаку обработувани), со влакна 
или без влакна, цепени или исце-
пени, освен исклучените со забе-
лешката 1 под 2 и 3 кон оваа 
глава; 

51.01 Волна, невлачсна и исчешлана; 

51-02 Фина или груба животинска 
длака, нсвлачсна и исчешлана; 

51.03 Отпадоци од волна и фини или 
груби животински влакна, вклу-
чувајќи отпадоци од предиво, но 
исклучувајќи скубсни текстилни 
материјали; 

52.01 Памук, невлечсн и исчешлан: 
52.02 Отпадоци од памук, вклучувајќи 

отпадоци од предиво и од скубсни 
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7211.29 - - други; 
7211.293 за ладно валање и производ-

ство на цевки; 
85.45 Јаглени електроди, јаглени чет-

кички, јаглен за сијалици, јаглен 
за батерии и други производи од 
графит или од друг јаглен, со или 
без метал за електрични цели; 

8545.1 -Електроди; 
8545.11 - - за печки; 
8545.111 со дијаметаѓр преку 600 мм 
8545.119 други; 

5. Царинската управа на Република Македонија 
води евиденција за увозот на стоките во согласност со 
оваа Одлука и тоа за вредност на увезените стоки, за 
износот на наплатената давачка за посебна такса на 
увезените стоки и за износот што би се платил да не се 
користени повластици. Царинската управа доставува до 
Владата на Република Македонија, преку Министер-
ството за финансии, тримесечен извештај за подато-
ците од евиденцијата. 

6. За стоките за кои според Одлуката за плаќање 
посебна такса на увезените стоки во 1992 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 17/92, 37/92, 43/92 и 73/ 
92), не беше пропишано плаќање на такса за увезени 
стоки или е пропишано плаќање на такса по пониска 
стапка, а кои до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука ја преминале царинската линија ќе се примени 
одредбата од таа одлука. 

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

Бр. 23-3928/1 
30 декември 1992 година 

С к о п ј е Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1612. 
Врз основа на член 33, став 2 и 3 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/76, 36/77, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89,70/89 и 21/90), 
кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија е преземен како ре-
публички пропис, Владата на Република Македонија, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКИТЕ ЗА ЦАРИН-

СКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО 1993 ГОДИНА 

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките 
што се ослободени од плаќање царина според одред-
бите од член 25 до член 30 и 30-б на Царинскиот закон, 
давачка за царинско евидентирање се плаќа во висо-
чина од 1% од Царинската основица. 

2. По исклучок од одредбата од точка 1 од оваа 
одлука, давачка за царинско евидентирање не се плаќа 
на увозот на стоки на кои според меѓународни договори 
не се плаќа царина, увозот на стоки која по основ на 
хуманитарна помош се примаат бесплатно и на увоз и 
закуп на авиони. 

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

Бр. 23 - 3929/1 
30. декември 1992 година 

Скопје Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1613. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за кон-

трола на предметите од скапоцени метали („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 59/81,21/86,59/86,20/89,9/90 и 53/91), 
кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 52/91), е преземен како 
републички пропис, Владата на Република Македонија, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД 

СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

1. За покривање на трошоците за испитување и 
жигосување на предмети од скапоцени метали, произ-
водителот или увозникот, односно имателот на предме-
тите од скапоцени метали, плаќа надоместок во висина г 

и на начин утврдени со оваа одлука и Тарифата за 
надоместок за испитување и жигосување на предметите 
од скапоцени метали (во натамошниот текст: Тари-
фата) што е составен дел на оваа одлука. 

2. Надоместокот предвиден со оваа одлука се нама-
лува најмногу за 30% ако испитувањето и жигосува-
њето на предметите од скапоцени метали се врши во 
работните простории на производителот на предметите 
од скапоцени метали, кои ги исполнуваат условите 
предвидени со прописот донесен согласно член 15 став 4 
од Законот за контрола на предметите од скапоцени 
метали (во натамошниот текст: Законот), испитува-
њето на предметите од скапоцени метали се врши со 
статистички метод и ако производителот на предметите 
од скапоцени метали обезбеди работници за жигосу-
вање на испитаните предмети. 

3. Ако предметот од скапоцен метал е составен од 
делови на различни скапоцени метали, надоместокот се 
плаќа според вкупната маса на предметот како да е 
изработен од скапоцен метал чија маса во тој предмет е 
најмногу застапена. 

4. Ако предметот од скапоцен метал има вграден 
дел од скапоцен камен, бисер или дел од друга материја 
која не е метал, надоместокот се плаќа според вкупната 
маса на тој предмет. 

5. За испитување и жигосување на увезените пред-
мети од скапоцени метали, како и предметите од скапо-
цени метали од непознато потекло, се плаќа трикратен 
износ на надоместокот предвиден со оваа одлука и со 
Тарифата. 

6. Надоместокот за испитување се плаќа по рабо-
тен час и тоа за: 

1) квантитативни анализи на легури од кои се 
изработуваат предметите од скапоцени метали, 
како и за квантитативни анализи на предмети 
од скапоцени метали; 

2) испитување на златни полуфабрикати за забно 
- протетски предмети; 

3) испитување на опрема која служи за испиту-
вано на предметите од скапоцени метали; 

4) испитување на предметите кои немаат ни најни-
ска финост пропишана со член 6 став 2 од зако-
нот односно на предмети од скапоцени метали 
чија финост не одговара на ознаката на финоста 
на нив, како и за испитување на предмети од 
нескапоцен метал. 

7. Ако испитувањето и жигосувањето на предмети 
од скапоцени метали се врши во работните простории 
на производителот на предмети од скапоцени метали а 
тој производител ги подготвил тие предмети, односно 
материјалот и опремата за испитувано и жигосување па 
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работникот на Министерството за стопанство чека, на-
доместокот за времето на чекање се плаќа по работен 
час. 

8. За работен час врз основа на кој се пресметува 
надоместокот од точка 6 на оваа одлука се плаќа 
10.000,00 денари. 

9. Ако испитувањето и жигосувањето на предме-
тите од скапоцени метали се врши надвор од седшитето 
на Министерството за стопанство, патните и дневните 
трошоци на работниците што го вршат прегледот па-
ѓаат на товар на подносителот на бараното. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, Одлуката за височината и начинот на плаќање 
надомест за покривање на трошоците за испитување и 
жигосување на предметите од скапоцени метали 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/91, 61/91 и 14/92) пре-
станува да се применува на територијата на Република 
Македонија. 

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

Бр. 23 - 3803/1 
30 декември 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

5 г за секој грам маса 
2. Секој започнат грам маса на секој 

поединечен предмет од платина се 
смета како цел грам 

30,00 1007 

ТАРИФА 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИ-
ГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ 

МЕТАЛИ 
I. НАДОМЕСТОК ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ-

ВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО 

Денари Шифра 
Тарифен број 1 

1. За предмети од злато, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од 
злато, со маса помала од 1 г 25,00 1001 
- за секој поединечен предмет од 
злато, со маса од 1 г и поголема од 1 г 
до 5 г 80,00 1002 
- за секој натамошен грам на секој 
поединечен предмет од злато, уште 
по 20,00 1003 
2. Секој започнат грам маса на секој 

поединечен предмет од злато се 
смета како цел грам 

II. НАДОМЕСТОК ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ-
ВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО 

Тарифен број 2 
1. За предмети од сребро, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од сре-
бро, со маса помала од 15 г 10,00 1004 
- за секој поединечен предмет од сре-
бро, со маса од 15 г и поголема од 15 
г за секој грам маса 5,00 1005 
2. Секој започнат грам маса на секој 

поединечен предмет од сребро се 
смета како цел грам 

III. НАДОМЕСТОК ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГО-
СУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА 

Денари Шифра 
Тарифен број 3 

1. За предмети од платина, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од 
платина, со маса помала од 5 г 50,00 1006 
- за секој поединечен предмет од 
платина, со маса од 5 г и поголема од 

1614. 
Врз основа на член бб, став 1 од Законот за дано-

кот на промет на производи и услуги („Службен весник 
на РМ“, број, 34/92 и 62/92), Владата на Република 
Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ДАНО-
КОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ПРИ ОТКУП 

НА ИНДУСТРИСКИ И ДРУГИ ОТПАДОЦИ 

Член 1 
Стапката на данокот на промет на производи при 

откуп на индустриски и други отпадоци (крпи и други 
текстилни отпадоци, старо железо, стакло, отпадна или 
употребувана хартија, картони, лепенка и др.), се нама-
лува на 3%. 

Член 2 
Оваа оДлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 23 - 3930/1 
30 декември 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

1615. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/84, 
59/86, 20/89, 9/90 и 53/91) кој со член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 52/91), е преземен како републички пропис, Вла-
дата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА МЕ-
РИЛО И ЗА ПРЕГЛЕД НА ЕТАЛОНИ, МОСТРИ 

НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛА 

1. За покривање на трошоците за испитување на 
типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на 
референтни материјали и мерила, подносителите на ба-
раното за испитување на типот на мерило и за преглед 
на еталони, мостри на референтни материјали и мерила 
плаќаат надоместок предвиден со оваа одлука и според 
тарифата за надоместокот за преглед на мерила (во 
натамошниот текст: Тарифата), што е составен дел на 
оваа одлука. 

Надоместокот од став 1 на оваа точка се плаќа без 
оглед на тоа дали се издава решение за одобрение на 
типот на мерило или еталонот, мострата на референт-
ниот материјал или мерилото се жигосува, односно 
дали се издава уверение за нивната исправност. 

2. Ако прегледот на мерилото се врши во лабора-
торијата која подносителот на барањето за преглед на 
мерилото ја формирал во свои простории, во смисла на 
член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мери-
лата (во натамошниот текст: законот), надоместокот за 
покривање на трошоците за преглед на мерилото пред-
видени со оваа одлука и со Тарифата се намалува најм-
ногу за 20% ако: 

- се подобрени пропишаните услови во работните 
простории; 
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- е подобрена мерно-техничката опрема; 
- е подобрена стручната квалификованост на ра-

ботниците што вршат подготовка на мерилото за пре-
глед; 

- се подобрени условите на работните простории 
во кој се врши прегледот; 

- постои можност прегледот да се врши со стати-
стичка метода. 

Министерот за стопанство донесува решение за на-
малување на надоместокот од став 1 на оваа точка со-
гласно член 46 став 4 од Законот. 

3. За првиот преглед на мерилата за масовно про-
изводство чиј процес на изработка или испитување е 
автоматизиран што го вршат производителите на мери-
лата од член 58 на Законот, односно за контролен пре-
глед на тие мерила, производителот за секое произве-
дено и жигосано мерило, плаќа надоместок во висина 
од 50% од надоместокот предвиден со оваа одлука и со 
Тарифата. 

Ако при контролниот преглед се утврди дека жи-
госаните мерила од став 1 на оваа точка не се исправни, 
Министерството за стопанство, ќе изврши преглед на 
сите произведени мерила и ќе го наплати полниот износ 
на надоместокот. 

4. За покритие на трошоците за преглед на мерила 
наменети за извоз се плаќа 50% од надоместокот пред-
виден со оваа одлука и со Тарифата. 

5. За покривање на трошоците за испитување на 
типот на мерило и за преглед на еталони и мостри на 
референтни Материјали, како и за преглед на мерила 
што не се опфатени со Тарифата, надоместокот се 
плаќа по работен час. 

6. Ако подносителот на барањето за преглед на 
мерилото не ги исполнил условите за преглед на ме-
рила, а овластениот работник се јавил на местото на 
прегледот и чека, подносителот с должен да плати на-
доместок за времето на 4CKaibe, по работен час. 

7. За работен час врз основа на кој се пресметува 
надоместокот од точка 5 од оваа одлука, се плаќа 
10.000,00 денари. 

8. Ако подносителот на барањето за преглед на 
еталонот или мерилото бара Министерството за сто-
панство, за еталонот или мерилото што се поднесува на 
преглед да издаде Уверение со податоците за еталонот 
или за мерилото што ќе ги назначи, се плаќа двоен 
износ на надоместокот предвиден со оваа одлука и со 
Тарифата. 

9. Ако испитуваното на типот на мерилото од-
носно прегледот на еталони, мостри на референтни ма-
теријали и мерила се врши надвор од седиштето на 
Министерството за стопанство - патните и дневните 
трошоци на работниците што го вршат прегледот, па-
ѓаат на тсрст на подносителот на барањето за преглед. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, Одлуката за височината и начинот на плаќањето 
надоместок за покривање на трошоците за испитување 
на типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на 
референтни материјали и мерила („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 17/91, 61/91 и 14/92), престанува да се Приме-
нува на територијата на Република Македонија. 

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

Бр. 23-3804/1 
30 декември 1992 година 

Скопје 

ТАРИФА 
ЗА НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

I. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

' ' г ден./парче Шифра 
A. Мерила за должина 

Тарифен број 1 
Мерила за должина, со класа на точ-
ност (II) и (III): 

1) едноделни мерила од дрво и сли-
чен материјал во облик на стап: 

а) до 2м. 600,00 101 
б) преку 2м. 700,00 102 

2) едноделни мерила од метал во 
облик на стап (линејка летви и 
сл.): 

а) до 2м. 600,00 103 
б) преку 2м. 2.000,00 104 

3) сложи ви мерила на зглобови од 
дрво и сличен материјал 200,00 105 

4) сложиви мерила на зглобови од 

метал 200,00 106 

5) мерила со мерна лента: 

а) до 5м. 100,00 107 
б) преку 5м. до 30м. 200,00 108 
в) преку 30м. до 50м. 500,00 109 
г) преку 50 м. 800,00 110 

6) мерила со мерна лента со висок: 

а) до 10м. 
б) преку 10м. до 30м. 400,00 111 
г) преку 30м. 1.200,00 112 

2.000,00 113 

7) мерила за дебелина (подвижни) 
од дрво и метал 500,00 114 

Тарифен број 2 

таксаметри 1.500,00 124 

Б. Мерила за површина 
Тарифен број 3 

Планиметри 2.000,00 125 

B. Мерила за зафатнина 
Тарифен број 4 

Мерила за зафатнина на цврсти мате-
ријали: 

1) мерила за сииливи материјали со 
трговска класа на точност 

200,00 209 

2) рамови за дрва 1.000,00 210 

3) сандаци, рамови и други мерила 
за градежни материјали 

800,00 211 
Тарифен број 5 

Мерила за зафатнина на течности: 
I) лабораториски мерила за течно-

сти: 

а) мерни тиквици до 2000 м1 100,00 212 
б) мерни цилиндри 100,00 213 
в) винети 50,00 214 
г) бирети 100,00 215 
д) меланжери 50,00 216 

Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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2) медицински инекциони шири-
цеви-стаклени 

3) медицински инекциони шпри-
цеви Ја еднократна употреба -
пластични 

4) угостителски садови (чаши, ти-
шин.а, бокали) 

5) бури н,а и каци, за секои мноч-
наги 100 л- зафатнина но 

6) канти 

7) балони 

8) мерни садови 

9) млекомери 

Тарифен број 6 

Цистерни, резервоари, танкови и тан-
керп со поделба или без поделба кон 
се испитуваат со сува или мокра ме-
тода: 

1) цистерни: 

а) до 20 м3 зафатнина 
б) преку 20 мЃзафатнина 

2) резервоари: 
а) до 50 м3'зафатнина 

б) преку 50 м3 до 5000 м3 зафат-
нина за секој понатака започ-
нат 1 м3 уште по 

в) преку 5000 м3 зафатнина 

3) танкови и танкери: 

а) до 50 м3 зафатнина за секоја ко-
мора 

б) преку 50 м3 зафатнина за секоја 
комора и секои натамошно за-
почнати 50 м3 

ден./парче 

Водомери: 

100,00 

10,00 

10,00 

1.000,00 

6(ХШ 

500,00 

300,00 

1.000,00 

50.000,00 
100.000.00 

50.000,00 

30.000,00 

200.000,00 

10.000,00 

50.000.00 

Тарифен број 7 

а) до 10м3/ч 
и) преку Шм^/ч. до 50м3/ч. 
в) преку 50м3/ч. до 100м3/ч. 
г) преку 100м3/ч. до 200м3/ч. 
д) преку 200м^/ч. до 500м3/ч. 
I) преку 5(Х)м3/ч. 

Тарифен број '8 

500.00 
800.00 

1.000,00 
1.500,00 
2.000,00 

10.(ХХ),00 

217 

218 

219 

208 

220 

2) справи за мерена на мешавина 
течни горива, по справа 

3) справи за мерење течен гас 

Тарифен број 9 

Мерила за зафатнина на гасови: 

1) гасомер!! со течност 

2) гасомер!! со мевови 

а) до 16 м3/ч. б) над 16 м3/ч. до 250 м3/ч. 

ден./парче 

15.000,00 

30.000,00 

221 3) гасомер!! со ротациони клипов!! 

222 

223 

4) гасомер!! со турбина 

1.000,00 

1.200,00 
1.500,00 

2.000,00 

2.500,00 

201 
202 

203 

204 

205 

206 

207 

301 
302 
303 
304 
305 
306 

Проточмп мерила ia течни горива, мазнва и други течности: 

1) справи за мерем,е на течни горива и проточни мерила за 
течни горива, мазива и други течности, 

1.500.00 
2.000,00 
5.000,00 

20.000,00 
50.000,00 

100.000,00 

3.000,00 
4.000,00 
8.000,00 

40.000,00 
100.000.00 
150.000,00 

Шифра 

313 

314 

315 

317 
318 

319 

320 

501 
502 

505 
506 

504 

401 
402 

405 
406 
407 
408 
409 
410 

411 
412 
413 
414 
415 
416 

Шифра 

Г. Мерила за маса 
Тарифен број 10 

Тегови 
1) со класа на точност М2 

а) до 200 г. 
б) над 200 г. 

2) со класа на точност Ml 

а) до 20 кг. 
б) над 20 кг. 

3) со класа на точност Fj и F2 

500,00 
150,00 

200,00 
2.000,00 
1.000,00 

Тарифен број 11 

1. Баги со неавтоматско функциони-
рање, со класа на точност (I) и (II): 

1) прецизни вага 
2) аналитички вага 

2. Вага со неавтоматско функциони-
рани, со класа на точност (III) и 
(IV): 

1) вага со постојана положба на 
рамнотежата: 

10.000,00 
20.000,00 

а) до 20 кг 
б) над 20 кг до 500 кг 
в) над 500 кг до 5000 кг 
г) над 5000 кг до 20000 кг 
д) над 20000 кг до 50000 кг 
ѓ) над 50000 кг 

2) вага со променлива положба на 
рамнотежата: 

а) до 20 кг 
б) над 20 кг до 500 кг 
в) над 500 кг до 5000 кг 
г) над 5000 кг до 20000 кг 
д) над 20000 кг до 50000 кг 
ѓ) над 50000 кг 

3) елекгромеханички вага со мерни 
претерувам и: 

а) до 50 1/мин. 
б) над 50 1/мин. до 200 1/мин. 
в) над 200 1/мин. до 500 1/мин. 
г) над 500 1/мин. до 1000 1/мин. 
д) над 1000 1/мин. до 2000 1/мин. 
ѓ) над 2000 Умин. 
е) броило за справи за мерена 

течни горива 

10.000,00 
15.000,00 
18.000,00 
20.000,00 
25.000,00 
30.000,00 

5.000,00 

307 
308 
309 
310 
311 
312 

322 

а) до 20 кг 
б) над 20 кг до 500 кг 
в) над 5(Х) кг до 5(ХХ) кг. 
г) над 5(ХХ) кг до 2(КХХ) кг 
д) над 2(ХХХ) кг до 5(ХХХ) кг 
ѓ) над 50000 кг 

4) мерна направа од вага 

3.500,00 
5.(XX),00 
9.(ХХ),00 

100.000.00 
150.000,00 
200.000.00 

25.000.00 

417 
418 
419 
420 
421 
422 

430 
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Ден/парче ден./парче Шифра 

5) контролни ваш што на преглед 
ги поднесуваат производителите 
и лицата што поправаат п пре-
праваат ваги 

а) до 50 кг 10.000,00 
б) над 50 кг 20.000,00 

3. Ваш со автоматско и полуавтомат-
ско функционирање:. 

1) за преглед на ваш за мерење на 
еднакви количества, ваш и ма-
шини за пакувана, ваш за дози-
рање на компоненти и други ав-
томатски и полуавтоматски ваш 
за мерено на кабаст, зрнест , 
прашкасти, течни и други мате-
ријали со кои се мери само еден 
вид на материјал: 

а) до 50 кг 15.000,00 
б) над 50 кг до 500 кг 20.000,00 
в) над 500 кг 30.000,00 

2) за преглед на ваги за мерење на 
еднакви количества, ваш и ма-
шини за пакувано, ваш за дози-
рање на компоненти и други ав-
томатски и полуавтоматски вага 
за мерено на кабаст, зрнест, 
прашкасти, течни и други мате-
ријали, со кои се мерат повеќе 
видови материјали: 

а) до 50 кг 20.000,00 
б) над 50 кг до 500 кг 30.000,00 
в) над 500 кг 50.000.00 

3) ваш на транснортна лента 80.000,00 

Тарифен број 12 

1. Справи за мерено на зафатнинска 
(хектолнтарска) маса на жито: 
а) од 1/4 дм3 (лшри) 
о) од 1 дм3 (литри) 

2. Справи за мерено на влажносга на 
житото 

5.000.00 
7.000,00 

10.000,00 

Д. Мерила за шфатн ниска маса 
Тарифен број 13 

1. Ареометрн (сахарнметрн, широ-
мерн, лактодензиметри и урино-
мери) ' 1.000,00 

2. Апкохолометрн 1.000,00 

3. Ебулноскопн 5.000,00 

4. Бутирометри за млеко, павлака и сирење 1.000,00 

403 
404 

423 
424 
425 

426 
427 
428 

429 

507 
508 

509 

510 

511 

512 

513 

Ѓ. Мерила за притисок (напон) 
Тарифен број 14 

Манометри, вакууммегри. мановакуумметри, со елеастичен 
мерен елемент: 

1) маномегри и вакуум метри, со 
класа на точност 5; 4; 2,5; 2 и 1,6 
(погонски) 500,00 514 

2) манометри за мерено крвен при-
тисок: 

а) механички 
б) електронски 

3) манометрн за мерење притисок 
во нневматнцн 

4) мановакуумметри со класа на 
точност 5, 4; 2,5: 2; и 1,6 (погон-
ски) 

5) манометри и вакуумметри со 
класа на точност I; 0,6; и 0,5 
(прецизни) 

6) мановакуумметри со класа на 
точност I;' 0,6; и 0,5 (прецизни) 

800,00 

500,00 

1.000,00 

2.000,00 

517 

518 

519 

520 

Е. Мерила на енергија и на количество на топлина 
Тарифен број 15 

1. Индукциски броила за активна 
електрична енергија, со класа на 
точност 2.5 и 2 и реактивна елек-
трична енергија, со класа на точ-
ност 3: 

1) монофазно броило со еднотари-
фен бројчаник 

2) монофазно броило со тарифни 
или додатни направи 

3) трифазно броило со два, односно 
три система за задвижувано и со 
еднотарифен бројчаник 

4) трифазно броило со два, односно 
три система за задвижувано и со 
тарифни и додатни направи 

2. Индукциони броила за активна 
електрична енергија, со класа на 
точност 1 и 0,5: 

I) трифазно броило со два односно 
три система за задвижувано и со 
еднотарифен бројчаник 

5.000,00 
1.000,00 

515 
516 

2) трифазно броило со два односно 
три система за задвижувано и со 
тарифни и дода! ни направи 

3. Статички (електронски) брдила за 
активна електрична енергија, со 
класа на точност 0,2, Ѕ (0.2) и 0,5. Ѕ 
(0,5) и статички броила за реак-
тивна електрична енергија: 

1) монофазно броило со еднотарн-
фен бројчаник 

2) монофазно броило со тарифни 
или додатни направи 

3) трнфазно броило со еднотари-
фен бројчаник 

4) трифазно броило со тарифни и 
додатни направи 

За преглед на статички (елек-
тронски) броила ипо се наме-
нети за мерено на електрична 
енергија во обете насоки, надо-
местокот од одредбата под 3 на 
овој тарифен број се зголемува 
за уште 30%, а за преглед на ста-
тички (електронски) броила (иа-
нелни бронла) што се наменети 

900,00 

1.400,00 

1.600,00 

1.800,00 

601 

602 

603 

604 

6.500,00 

9.000,00 

005 

606 

6.500,00 

9.000,00 

11.000,00 

13.000,00 

607 

608 

609 

610 

Шифра 
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за мерено на активна и реак-
тивна електрична енергија, надо-
местот од одредбата под 3 на овој 
тарифен број се зголемува за 
уште 100%. 

4. Мерила за количество на топлина 
(калориметри) 

5. Сметачка единица на мерила за ко-
лнчество на топлина со темпера-
турни додатоци 

Ден/парче Шифра 

5.000,00 

13.000,00 

2.000,00 

500,00 

Ж. Мерила на моќност 
Тарифен број 16 

Ватмери 
1) ватметри од класа на точност 

0,5; 0,2; 0,1 и 0,05 за еден мерен 
опсег 

2) ватметри од класа на точност 5; 
2,5; 1,5 и 0,05 за еден мерен опсег 
За секој натамошен опсег на кој 
мерилото се испитува целосно, 
надоместот од овој тарифен број 
се зголемува за уште 100%, од-
носно за секој натамошен опсег 
на кој мерилото се испитува де-
лумно, надоместот од ОВОЈ тари-
фен 6poj се зголемува за уште 
10%. 

3. Мерила за јачина на електрична струја 
Тарифен број 17 

I . СТРУЈНИ мерни трансформатори 
1) струјни мерни трансформатори 

до 
SI 3,6 за основен опсег: 
а) до 1000 Д номинална crpyja 
о) над 1000 Д до 5000 Д 
в) над 5000 Д до 10000 Д 

,За секој натамошен опсег или 
друго јадро, надоместот од 
одредбата под 1 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 100% 

2.000,00 
2.500,00 
3.500,00 

2) Струјни мерни трансформатори 
над SI 3,6 според напонот, и тоа 

а) струен трансформатор до Ѕ1 38 
б) струен трансформатор до Ѕ1 23 
в) струен трансформатор до SI 245 
г) струен трансформатор до Ѕ1 420 

За секој натамошен опсег или 
друго јадро, надоместот од 
одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10%, а 
за преглед на мерилото на ме-
стото на вградуваното, надоме-
стот од одре?дбата под 1 и 2 на 
овој тарифен број се зголемува 
за уште 100% 

2. Амперметри 
1) амперметри од класа на точност 

0.5; 0.2; О, 1 и 0,05 за еден мерен 
опсег 

2) амнерметри од класа на точност 
5; 2,5; 1,5 и 1 за еден мерен опсег 

За секој натамошен опсег на кој 
мерилото се испитува целосно, 
надоместот од одредбата под 2 
на овој тарифен број се зголе-
м е а за уште 100%, односно за 
секој натамошен опсег на кој ме-
рилото се испитува делумно, на-
доместот од одредбата под 2 на 
овој тарифен број се зголемува 
за уште 10% 

3.000,00 
16.000,00 
35.000,00 
40.000,00 

2.000.00 

500.00 

611 

525 

521 

711 

712 

714 

Ден/парче 

Ѕ. Мерила на електричен напон 
Тарифен број 18 

1. Наменски мерни трансформатори: 

1) Напонско мерни трансформа-
тори според напонот: 

а) трансформатор до SI 38 4.500.00 
б) трансформатор до SI 123 20.000.00 
в) трансформатор до SI 245 25.000.00 
г) трансформатор до SI 425 30.000,00 
За секој натамошен опсег или 
друго намотува но, надоместот од 
одредбата под 1 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10%. 

2) капацитивни напонско мерни 
трансформатори' 

За капацитивни напонско мерни 
трансформатори надоместот изне-
сува 50% повеќе од износите пред-
видени во одредбата под 1 на овој 
тарифен број, а според истиот ред 
на напонот, а за преглед на мерила 
и на местото на вградувањето, на-
доместот од одредбата под 1 и 2 на 
овој тарифен број се зголемува за 
уште 100% 

2. Волтметри 

шифра 

621 
622 
623 
624 

625 

2.500.00 

500.00 

612 
613 
614 

615 

616 
617 
618 
619 

1) Волтметри од класа на точност 
0,5; 0,2; 0,1; и 0,05; за еден мерен 
опсег 

2) Волтметри од класа на точност 
5; 1,5: и 1 за еден мерен опсег 
За секој натамошен опсег на кој 
мерилото се испитува целосно, на-
доместот од одредбата под 2 на 
овој тарифен број се зголемува за 
уште 100%, односно за секој ната-
мошен опсег на кој мерилото се 
испитува делумно, надоместот од 
одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10%. 

И. Мерила на електрична отпорност 
Тарифен број 19 

. Омметри 
1) Омметри од класа на точност 

0,5; 0,2; 0,1 и 0,05 за еден мерен 
опсег 

626 

707 

708 

710 

2.000,00 

620 

715 

716 

2) Омметри од класа на точност 5; 
2,5; 1,5 и 1 за еден мерен опсег 

За секој натамошен опсег на кој ме-
рилото се испитува целосно, надоме-
стот од одредбата под 1 на овој тари-
фен број се зголемува за уште 100%, 
односно за секој натамошен опсег на 
кој мерилото се испитува делумно, на-
доместот од одредбата под 1 на овој 
тарифен број се зголемува за уште 
10%. 

2. Мерила за отпорност за заземју-
вање 

3. Мерила за отпорност на клучка-
(петља) 

5.000,00 

719 

720 

2.000,00 

2.000,00 

721 

722 

723 

724 

718 

Ј. Мерила за време 
Тарифен број 20 

1. Вклопнн часовници, со вклоиник 
за максимум и бе з вклопник за мак- 1.500,00 
симум 

701 
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Ден./парче Шифра 1 6 1 6 , 

Термометри: 

Л. Мерила на температура 
Тарифен број 22 

100,00 

200,00 

1) медицински термометри за ме-
рење на телесна температура 
(хумани и ветеринарски) 500,00 

2) Термометри за инкубатори 500,00 

П. НАДОМЕСТ ВО ВРСКА СО ПРЕГЛЕД НА 
МЕРИЛА 

Тарифен број 23 

1. За дотерувам,е на контролни те-
гови (со класа на точност Ml) што 
ги употребуваат производители и 
лица што поправаат н преправаат 
ваш и тегови, за секој тег 

2. За дотерувам,е на аналитички те-
гови (со класа на точност Ф1 и Ф2) 
за се КОЈ тег 

3. За контролни летови на Министер-
ството УЛ стопанство, што ги кори-
стат производители и лица, што 
поправаат или преправаат мерила, 
а ипо се должни на Министер-
ството УЛ стопанство, да и обезбе-
дат опрема, за вршено на преглед, 
надоместот се наплатна по кило-
грам и за започнат ден. 

4. За користено на специјално возило 
за преглед на вати на Министер-
ството за стопанство, надоместот 
се наплатува но itaia 

5. За превоз на опрема за вршено 
прегледи на мерила со возило на 
Министерството за стопанство, на-
доместот се наплатува за еден из-
минат километар 30% од важеч-
ката цена на бен зинот. 

523 

524 

805 

806 

50.00 

50. ООО,(К) 

8 0 7 

808 

809 

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90), а во врска со член 35 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85, 13/86, V 
88, 59/88 и 82/90), кој со член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија се 
применува како републички пропис, Владата на Репу-
блика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА КУРСНА ЛИСТА 

1. До донесувањето на Одлуката за девизната по-
литика и проекцијата на платниот биланс на Република 
Македонија за 1993 година, за потребите на искажува-
њето на правата на увоз и плаќања, за користење на 
утврдените права на увоз и плаќања, како и за потре-
бите на статистиката ќе се применува среден курс од 
курсната листа број 176, формирана на 31 декември 
1992 година од Народната банка на Република Македо-
нија. 

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

Бр. 23-3970/1 
31 декември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1 6 1 7 . 

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

ОДЛУКА 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД 

ОСТВАРЕН ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ 
1. Банките овластени за работа со странство се 

должни дел од остварениот девизен прилив на правните 
лица од извоз на стоки и услуги да издвојуваат 30% за 
пополнувапо на девизните резерви на Републиката. 

2. Обврската за издвојувано на средствата од 
точка 1 на оваа одлука не се однесува на основите 
опфатени со член 100 од Законот за девизното рабо-
тено. 

3. Издвоените девизни средства од точка 1 на оваа 
одлука се насочуваат и тоа: 

- 40% за постојани девизни резерви на Република 
Македонија; и 

- 60% за тековни девизни резерви на Република 
Македонија. 

4. Тековните девизни резерви формирани согласно 
точка 3, алинеја 2 на ова одлука, може да се користат за 
плаќање спрема странство за: 

- фиксни и гарантирани обврски по користени 
странски кредити по кои СФРЈ не е гарант и Народната 
банка на СФР Југославија не с агент- плаќач; 

- увоз на сурова нафта; 
- увоз на суровини и репроматеријали за производ-

ство на лекови, набавка на готови лекови; 
- конвенциски обврски; 
- увоз на странски литератури за библиотеките; и 
- школарина. 
5. Согласности за плаќање согласно точка 4, став 

1, алинеја 1 дава Народната банка на Република Маке-
донија на писмено барано на овластената банка преку 
која е користен кредитот од странство. 

Согласности за плаќање согласно точка 4, став 1, 
алинеи 2 и 3 издава Министерството за стопанство врз 
основа на писмено барање на преработувачот и дистри-
бутерите на нафтени деривати, односно производите-
лот на лекови или снабдувачот на домашниот пазар со 
готови лекови. 

2. Механички и електромеханички 
секундомери 2.000,00 702 

3. Електронски секундомери, со сме-
тач на ф е т ката и без сметач на 
грешката 6.000,00 703 

4. Механички часовници за парки-
рам,е на возила 1.000,(К) 704 

5. Електронски часовници за збирно 
паркирам,е на возила на паркира- 4.000,00 705 
jiiiiii Iа и во гаражи 

6. Вклопен часовник што се користи 
во телефонскиот и телеграфскиот 
сообраќај за поставувано тарифа 40.000,00 701 а 

7. Давач на тарифни импулси што се 
користи во телефонскиот и теле-
фафскиот сообраќај за поставу-
вано тарифа 40.000,00 7016 

За секоја испитана тарифа во 
телефонскиот и телеграфскиот 
сообраќај, надоместот од одред-
бата под 7 на ОВОЈ тарифен opoj 
се зголемува за уште 20%. 701 в 

К. Мерила на брзина 
Тарифен број 21 

1. Хронотахофафи 4.000,00 127 
2. Мерила за контрола на брзината на 

возилата во движено (Доплерови 
радари и сл ) 

1) ако прегледот се врши со според-
бен метод 3.000,00 526 

2) ако прегледот се врши по апсо-
лутен метод 5.000,00 527 



V, декември 1992 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 84 - Стр. 1о99 

Согласности за плаќање согласно со точка 4, став 1, 
алинеја 4 дава Минитерството за односи со странство. 
Согласности плаќање согласно точка 4, став 1, али-

неи 5 и 6 издава Министерството за образование и фи-
зичка култура 

6 Издадените согласности од точка 5 се упатуваат 
на реализација во Народната банка на Република Маке-
донија која утврдува приоритети во плаќањата и дава 
налози за плаќање спрема странство во зависност од 
обемот на средствата кои се формирани за намените од 
точка 3, став 1, алинеја 2. 

7. Согласност за плаќање спрема странство од 
средствата на постојните девизни резерви формирани 
согласно точка 3, став 1, алинеја 1 дава Владата на 
Република Македонија. 

8. Банките овластени за работа со странство се 
должни за издвоените средства до доставуваат извеш-
таи до Народната банка на Република Македонија во 
рокови и на обрасци кон ќе ги пропише Народната 
банка на Република Македонија 

9. За спроведување на оваа одлука упатство, по 
потреба, ќе донесе министерот за финансии. 

10. Контрола за спроведување на оваа одлука врши 
Народната банка на Република Македонија и презема 
мерки во рамките на своите овластувања. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, престанува да важи Одлуката за применување на 
курсот на динарот во платниот промет со странство и за 
издвојување и насочување на дел од девизниот прилив 
во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
53/91 и 7/92). 

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

Бр.23-3969/1 
21 декември 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

Бранко Црвенковски, с.р. 

1618. 
Врз основа на член 95, став 2 од Законот за Служ-

бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ“, број 70/83; 16/86; 72/86; 74/87; 37/88; 61/88; 10/ 
89, 57/89, 79/90; 84/90; 20/91), кој согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија е преземен како републички, мини-
стерот за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ 

И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ 

Со оваа наредба се пропишуваат сметките кај 
Службата на општественото книговодство на Македо-
нија на кои ќе се уплатуваат приходите за финансирање 
на општите општествени и заеднички потреби, начинот 
на уплатување, распоредот и начинот на известување 
на корисниците на тие приходи. 

I. ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНАТА 

1. Данок од доход (добивка) 
1.1. Данокот од доход се уплатува на следниве сметки: 
1) 840-И04 - данок од доход од стопанство по 

општа стапка 
2) 840-1172 - данок од доход од стопанство по по-

себни стапки 
3) 840-1125 - данок од доход од нестопанство по 

општа стапка 
4) 840-1188 - данок од доход од нестопанство по по-

себни стапки 

2. Данок од личен доход 
2.1. Данокот од личен доход се уплатува на следниве 
сметки: 
1) 840-1200 - данок од личен доход на работниците 

од стопанство 
2) 840-1216 - данок од личен доход на работниците 

од нестопанство 
3) 840-1221 - данок од личен доход на работниците 

вработени кај граѓани што самостојно 
вршат дејност и кај граѓански правни 
лица 

4) 840-1263 - данок од личен доход на работниците 
што се плаќа во паушален износ 

3. Данок од личен доход од самостојно вршење на деј-
ност 
3.1. Данокот од личен доход од самостојно вршење на 
дејност се уплатува на следниве сметки: 
1) 840-1307 - данок од личен доход од самостојно 

вршење на земјоделска дејност 
2) 840-1471 - данок од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска дејност што се 
пресметува според вистински доход 

3) 840-1492 - данок од личен доход од самостојно 
вршено на нестопанска дејност што се 
пресметува според вистински доход 

4) 840-14104 - данок од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност што се 
плаќа во паушален износ 

5) 840-14130 - данок од личен доход од самостојно 
вршено на професионална дејност, што 
се плаќа во паушален износ 

6) 840-1403 - данок од личен доход од самостојно 
Bpiueibe на стопанска дејност што се 
плаќа во процент 

7) 840-1424 - данок од личен доход од самостојно 
вршење на професионална дејност што 
се плаќа во процент 

8) 840-1450 - данок од надоместок од авторски 
права, патенти и технички унапреду-
вања 

4. Данок на промет на производи и услуги 
4.1. Данокот на промет на производи се уплатува на: 

1) 840-2010 - данок на промет на производи (тари-
фен број 1) 

2) 840-2101 - данок на промет на нафта и нафтени 
деривати (тарифен број 2) 

3) 840-2117 - данок на промет на тутунски прера-
ботки (тарифен број 3) 

4) 840-2122 - данок на промет на алкохолни пија-
лаци, безалкохолни пијалаци и мине-
рални води (производи од тарифен број 
4, точки 1, 2, 3 и 5) 

5) 840-21228 - данок на промет на пиво што го плаќа 
производителот (тарифен број 4, точка 
4) 

6) 840-21233 - данок на промет на пиво што го пла-
ќаат даночните обврзници, освсн произ-
водителот на пиво (тарифен број 4, 
точка 4) 

7) 840-2143 - данок на промет на алкохол - етанрл 
(тарифен број 4, точка 6) 

8) 840-2185 - данок на промет на патнички автомо-
били што го плаќаат правните лица ' 

9) 840-2190 - данок на промет на патнички автомо-
били што го плаќаат граѓаните 

10) 840-20689 - данок на промет на производи од та-
рифниот број в, став 1 

11) 840-2073 - данок на промет на производи од тари-
фен број 6, став 2 

12) 840-2068 - данок на промет на производи од тари-
фен број 6, став 3 
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13) 840-2026 - данок на промет на производи од тари-
фен број 7 

14) 840-2159 - данок на промет на производи од тари-
фен број 8, точка 1 

15) 840-21511 - данок на промет на производи од тари-
фен број 8, точка 2 

16) 840-2806 - данок на промет на моторен бензин 
МБ-86 

17) 840-2811 - данок на промет на моторен бензин 
МБ-98 

18) 840-2827 - данок на промет на моторен бензин 
МБ-95 

19) 840-2832 - данок на промет на гасно масло дизел 
гориво Д-1 

20) 840-2848 - данок на промет на дизел гориво Д-2 
21) 840-2853 - данок на промет на гасно масло - ди-

зел гориво Д-3 
22) 840-2869 - данок на промет на масло за горење 

екстра лесно (ЕЛ) 
23) 840-2874 - данок на промет на масло за горење 

лесно специјално (ЛС) 
24) 840-2895 - данок на промет на масло за горење 

лесно (Л), сродно (С), тошко (Т), ниско-
сулфурно лссно (НСЛ), нискосулфурно 
сродно (НСС) и нискосулфурно тошко 
(ИСТ) 

25) 840-2902 - данок на промет на млазно гориво и 
авионски бензин 

26) 840-2918 - данок на промет на течен гас 
27) 840-5701 - данок на промет при увоз на алко-

холни и безалкохолни пијалоци, мине-
рални и газирани води 

28) 840-5717 - данок на промет при увоз на тутунски 
преработки 

29) 840-5722 - данок на промет при увоз на кафе 
30) 840-5738 - данок на промет при увоз на пиво 
31)840-5743 - данок на промет при увоз на деривати 

од нафта, и 
32) 840-2094 - данок на промет при увоз на останати 

производи. 

34) 840-28010 

35) 840-2234 

36) 840-2229 

37) 840-2031 

4.2 Данок на промет на услуги со уплатува на: 
33) 840-28005 - данок на промет на услуги од тарифен 

број 1 
- данок на промет на услуги од тарифен 
број 2 
- данок на промет на услуги од тарифен 
број 3 
- данок на пр?омет на услуги од игри на 
среќа (тарифен број 4) 
- данок на промет на услуги од тарифен 
број 5 

5. Данок на приходи од имот и имотни мрава, данок 
имот и данок на иромет на недвижности и мрава 
5.1. Данокот на приходи од имот и имотни права, дано-
кот на имот и данокот на промет на недвижности и 
права со уплатуваат на следниве сметки: 
1) 840-2507 - данок на приходи од имот и имотни 

права 
2) 840-2512 - данок на имот 
3) 840-2528 - данок на добивки од игри на среќа 
4) 840-2533 - данок на наследство и подароци 
5) 840-2549 - данок на имот на моторни и при-

клучни возила и половни објекти 
6) 840-2400 - данок на промет на недвижности и 

права од правни лица 
7) 840-2416 - данок на промет на недвижности и 

права од граѓани и граѓанско правни 
лица 

На сметката од одредбата од став 1 од оваа точка 
се уплатуваат сито даноци по основ на остварените при-
ходи од имот и имотни-права. 

Во случаи во кои обврзниците на даноци се задол-
жуваат во годишен износ даноците на приход од имот и 
имотни права и даноците на имот, се уплатуваат на 
збирна преодна сметка (сметка број 846). 

Даноците на непријавени приходи од имот и 
имотни права и данокот на имот, утврдени во дополни-
телна постапка од надлежниот орган според посебен 
пропис односно постапка, се уплатуваат на сметките од 
одредбите од 1 до 5 на оваа точка. 
6. Такси 
6.1. Административните такси се уплатуваат на след-
ниве сметки: 
1) 840-3109 - царински такси во готови пари од 

правни лица од стопанство 
2) 840-3114 - царински такси во готови пари од 

правни лица од нсстопанство 
3) 840-3135 - царински такси во готови пари од гра-

ѓани и граѓанско правни лица (тсжин-
ски) 

4) 840-3140 - конзуларни такси 
5) 840-3161 - административни такси во готови пари 

што ги плаќаат правни лица 
6) 840-3091 - административни такси во готови пари 

што ги плаќаат граѓани и граѓанско 
правни лица 

7) 840-3198 - приходи остварени со продажба на 
мало на административни такси од еми-
сијата на марки 

6.2. Комуналните такси се уплатуваат на следниве 
сметки: 
1) 840-3205 - комунална такса за привремен престој 
2) 840-3210 - комунална такса за истакнување на 

фирма, реклами и сл., што ги плаќа сто-
панството 

3) 840-3226 - комунална такса за истакнување на 
фирма, реклами и сл. што ги плаќа не-
стопанството 

4) 840-3231 - комунална такса за истакнување на 
фирма, реклами и сл. од граѓаните и 
граѓанско правните лица 

5) 840-3273 - комунална такса за користење на 
улици со патнички, товарни, друмски и 
приклучни возила што ги плаќаат прав-
ните лица при регистрацијата на вози-
лата 

6) 840-3289 - комунална такса за Користено на 
улици со патнички, товарни, друмски и 
приклучни возила што ги плаќаат граѓа-
ните и граѓанско правните лица 

7) 840-3247 - други комунални такси што ги плаќаат 
правните лица од стопанството 

8) 840-3252 - други комунални такси што ги плаќаат 
правните лица од нестопанството 

9) 840-3268 - други комунални такси што ги плаќаат 
граѓани и граѓанско правни Лица 

6.3. Судските такси се уплатуваат на следниве сметки: 
1) 840-3338 - судски такси во готови пари што ги 

плаќа стопанството 
2) 840-3343 - судски такси во готови пари што ги 

плаќа нестопанството 
3) 840-3359 - судски такси во готови пари што ги 

плаќаат граѓани и граѓанско правни 
лица 

4) 840-3364 - приходи остварени со продажба на 
мало судските таксени марки од емиси-
јата на марките 

7. Царини и посебни увозни давачки 
7.1. Царините, посебните увозни давачки и лежа-

рината се уплатуваат во корист на партијата на еви-
дентната сметка број 845 на надлсжната царинарница, 
односно Царинската управа во Република Македонија. 
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Приходите уплатени по тие основи царинарницата од-
носно Царинската управа на Република Македонија ги 
распределува на следниве сметки: 

1) 840-4106 - царина од стопанство 
2) 840-4111 - царина од нестопанство 
3) 84Ф-4127 - царина од граѓани и граѓанско правни 

ч ^ лица 
4) 840-4202 - посебни такси на увезени стоки од сто-

панство 
5) 840-4356 - посебни такси на увезени стоки од не-

стопанство 
6) 840-4244 - посебни такси на увезени стоки од гра-

ѓани и граѓанско правни лица 
7) 840-4309 - посебни давачки при увозот на земјо-

делски и прехранбени производи 
8) 840-4314 - посебна давачка за израмнување на 

даночното оптоварување на увезени 
стоки 

9) 840-4335 - посебна давачка за царинско евиден-
тирање 

10) 840-4340 - лежарина на стоки сместени во царин-
ски магацини и стоваришта 

И) 840-4356 - останати приходи од царини 
8. Приходи од парични казни но посебни прописи 
8.1. Приходите од паричните казни се уплатуваат на 
следниве сметки: 

1) 840-5103 - парични казни за царински прекршоци 
и парични средства добиени од прода-
дени одземени стоки 

2) 840-5007 - парични казни за прекршоци напла-
тени од правни лица 

3) 840-5012 - парични казни за прекршоци напла-
тени од граѓани и граѓанско правни 
лица 

4) 840-5119 - парични казни за стопански престапи 
5) 840-5028 - парични казни за сообраќајни прекр-

шоци од правни лица 
6) 840-5033 - парични казни за сообраќајни прекр-

шоци од граѓани и граѓанско-правни 
лица 

7) 840-5150 - прични казни за кривични дела 
8) 840-5166 - парични казни за прекршоци, што ги 

изрекуваат даночните органи 
9) 840-5171 - парични казни за девизни прекршоци, 

и 
10) 840-5187 - парични казни за прекршоци, што ги 

изрекуваат органите на управата за ра-
боти на приходите 

9. Прихо/ди што ги остваруваат органите на управата и 
други приходи 
9.1. Приходите што ги остваруваат органите на упра-
вата и другите приходи се уплатуваат на следниве 
сметки: ' 4 

1) 840-61012 - приходи остварени од надоместоците 
за прелетување на воздухоплови 

2) 840-6116 - приходи на органи на управата 
3) 840-6212 - други приходи 
4) 840-62184 - одземени денарски средства по по-

себни прописи 
5) 840-62207 - останати приходи - дел од средствата 

остварени од игри на среќа наменети за 
финансирање на потребите на Републи-
ката 

6) 840-6254 - одземени приходи остварени по основ 
на разлика во цената по решенија од 
надлежни органи 

10. Даноци на странски лица 
10.1. Даноците на странските лица се уплатуваат на 
следниве сметки: 
1) 840-2715 - данок на добивка на странско лице по 

основ на вложување средства во до-

машно претпријатие 
2) 840-2720 - данок на доход на странско лице од 

вршење на стопанска и професионална 
дејност, и 

3) 840-2736 - данок на приход остварен од превоз-
ничка дејност на странско лице што 
нема преставништво во Републиката 

II. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНИ ФОНДОВИ 

11. Фонд за здравствено осигрување 

11.1. Приходите на фондот за здравствено осигуру-
вање се уплатуваат на следниве сметки: 
1) 843-16 - придонес за задолжително здрав-

ствено осигурување од бруто личен до-
ход на работниците од стопанство 

2) 843-21 - придонес за задолжително здрав-
ствено осигурување од бруто личен до-
ход на работниците од нестопанство 

3) 743-84 Ј - придонес за задолжително здрав-
ствено осигурување од бруто личен до-
ход на вршителите на дејноста 

4) 843-63 - придонес за задолжително здрав-
ствено осигурување од бруто личен до-
ход на работни луѓе што самостојно 
вршат дејност 

5) 843-107 - придонес за задолжително здрав-
ствено осигурување на невработени 
лица 

6) 843-1905 - придонес за задолжително здрав-
ствено осигурување на корисниците на 
пензии 

7) 843-1910 - средства за задолжително здравствено 
осигурување од Буџетот на Републи-
ката 

8) 843-1926 - придонес за задолжително здрав-
ствено осигурување на корисниците на 
права од социјална заштита 

9) 843-1931 - други придонеси за задолжително 
здравствено осигурување 

10) 843-1947 - придонес од доход односно добивка за 
дополнително задолжително здрав-
ствено осигурување на работниците во 
организациите 

11) 843-1952 - придонес за дополнително задолжи-
телно здравствено осигурување на не-
земјоделци сопственици на земјоделско 
земјиште 

12) 843-1968 - придонес за дополнително задолжи-
телно здравствено осигурување за до-
полнителна дејност 

13) 843-1973 - придонес за дополнително задолжи-
телно здравствено осигурување на по-
веќе од четири члена на семејството 

14) 843-1989 - приходи од партиципација 
12. Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Ма-
кедонија 
12.1. Приходите на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија се уплатуваат на 
следниве сметки: 

1) 843-128 - придонес од доход за пензиско и инва-
лидско осигурување на работниците од 
стопанство 

2) 843-133 - придонес од доход за пензиско и инва-
лидско осигурување на работниците од 
нестопанство 

3) 843-149 - придонес од личен доход за пензиско и 
инвалидско осигурување на работни-
ците од стопанство 

4) 843-154 - придонес од личен доход на работни-
ците за пензиско и инвалидско осигуру-
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вање од нсстопанство 
5) 843-175 - придонес за пензиско и инвалидско 

осигурување на земјоделците 
6) 843-180 - придонес за пензиско и инвалидско 

осигурување на граѓаните кои само-
стојно вршат стопанска дејност 

7) 843-196 - придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување на граѓаните кои само-
стојно вршат нестопанска дејност 

8) 843-203 - придонес за Пензиско и инвалидско 
осигурување на работните луѓе кои се 
вработени кај граѓани што самостојно 
вршат дејност и кај граѓански правни 
лица 

9) 843-112 - придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување што го плаќа Заводот за 
вработување на невработени лица 

10) 843-8906 - придонес за доброволно пензиско и 
инвалидско осигурување на земјодел-
ците 

13. Завод за вработување 
13.1. Приходите на Заводот за вработување се уплату-
ваат на следниве сметки: 
1) 843-768 - придонес за вработувано од личен до-

ход на работниците од стопанство 
2) 843-773 - придонес за вработување од личен до-

ход на работниците од нсстопанство 
3) 843-1242 - придонес за вработување од работни 

луѓе кои самостојно вршат стопанска 
дејност 

4) 843-1258 - придонес за вработувано од работни 
луѓе кои самостојно вршат нестопанска 
дејност 

5) 843-789 - придонес за вработувано од личен до-
ход од работниците вработени кај гра-
ѓани што самостојно вршат дејности и 
кај граѓанско правни лица 

6) 843-747 - придонес за вработувано што го упла-
туваат работници на привремена работа 
во странство 

III. ПРИХОДИ НА ДРУГИ ЗАЕДНИЦИ И ФОН-
ДОВИ 

14. Приходите на заедници за домување се уплатуваат 
на следниве сметки: 
1) 842-1814 - придонес од доход за станбена из-

градба од стопанство 
2) 842-1835 - придонес од доход за станбена из-

градба од нестопанство 
3) 842-1840 - придонес од личен доход за станбена 

изградба од стопанство 
4) 842-1856 - придонес од личен доход за станбена 

изградба од нсстопанство 
15. Приходите на заедниците комунална дејност се 
уплатуваат на следниве сметки: 
1) 842-406 - надомест за отстапување и користење 

на градежно земјиште 
2) 842-84 - надомест за трајна пренамена на зем-

јоделско земјиште 
3) 842-42 - други приходи на заедниците за кому-

нална дејност 
16. Приходите на заедниците за водостопанство се 
уплатуваат на следниве сметки: 
1) 842-1562 - придонес од доходот за водостопан-

ство од стопанство 
2) 842-1578 - придонес од доходот за водостопан-

ство од нестопанство 
3) 842-245 - придонес од личен доход за водосто-

панство од несто лан ство 
4) 842-224 - други приходи на заедници на водосто-

панство 

5) 842-250 - приходи на заедниците за водостопан-
ство од граѓани и граѓански правни лица 

17. Приходите на заедниците за патишта се уплатуваат 
на следниве сметки: 

1) 842-320 - надоместок за јавни патишта на друм-
ски моторни возила од стопанство 

2) 842-336 - надоместок за јавни патишта на друм-
ски, моторни возила од нестопанство 

3) 842-341 - надомест за јавни патишта на друмски 
моторни возила од граѓаните и граѓан-
ски правни лица 

4) 842-357 - надомест за јавни патишта на друмски 
запрежни возила 

5) 842-362 - надомест од сопственици на моторни и 
запрежни возила за одржување чисто-
тата на град од стопанство 

6) 842-378 - надомест од сопственици на моторни и 
запрежни возила за одржување чисто-
тата на град од нсстопанство 

7) 842-383 - надомест од сопственици на моторни и 
запрежни возила за одржување чистота 
на град од граѓанско правни лица 

8) 842-292 - надомест од странски друмски мо-
торни возила 

9) 842-39960 - надомест за патишта што го плаќаат 
крајните потрошувачи на бензин 

10) 842-39981 - надомест за употреба на патишта 
11) 842-1% - други приходи на заедниците, фондо-

вите за патишта 
18. Другите приходи на заедници се уплатуваат на след-
ниве сметки: 

1) 842-640 - придонес и други повратни издвоју-
вана односно задржуван,а од доходот на 
други заедници од стопанство 

2) 842-698 - придонес од личниот доход на други 
заедници, од работните луѓе што само-
стојно вршат дејност 

3) 842-565 - надомест за патишта што се користи 
за развој на сообраќајот, енергетиката 
и основното земјоделско производство 

4) 842-710 - придонес на средствата за солидарност 
од доход од стопанство 

5) 842-726 - придонес на средствата за солидарност 
од доход од нестопанство 

6) 842-731 - придонес од личен доход за средствата 
на солидарност од стопанство 

7) 842-747 - придонес од личен доход за средствата 
на солидарност од нестопанство 

8) 842-752 - придонес за средства за солидарност 
од работни луѓе што самостојно вршат 
дејност 

9) 842-768 - други средства за солидарност 
10) 842-107 - дел од премијата за осигурување од 

пожар 
11) 842-266 - други приходи на фондовите за про-

тивпожарна заштита 
На сметките од одредбите под 1 и 2 од став 1 на 

оваа точка се уплатуваат приходите на други заедници 
односно фондови за кои уплатни сметки не се предви-
дени со оваа наредба. 

На сметките од одредбите под 3 и 4 од став 1 на 
оваа точка се уплатуваат приходи согласно со прописот 
за начинот на формирањето на цените на нафта и на 
деривати од нафта. 

19. Приходите на месните заедници, месниот само-
придонес и другите приходи на месните заедници се 
уплатуваат на следнава сметка: 
842-822 - приходи на месните заедници, местен 

самопридонес и другите приходи на мес-
ните заедници 

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат 
приходите на месните заедници од обврзниците на оти-
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тественнот сектор и од другите обврзници (работни 
луѓе што самостојно вршат стопанска односно несто-
панска дејност, работни луѓе вработени кај граѓаните 
што самостојно вршат стопанска или нестопанска деј-
ност и други нсспомснати обврзници што своите обвр-
ски ги извршуваат редовно од секој остварен личен 
доход на обврзниците или од доходот на претпријати-
јата). 

IV. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО ШТО СЕ ОБЛО-
ЖУВААТ ВО ГОДИШЕН ИЗНОС И СТАСУВААТ 
ЗА НАПЛАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ И МЕСЕЧНИ 

РОКОВИ 

20. Приходите од населението, што се обложуваат 
во годишен износ и стасуваат за наплата во тримесечни 
и месечни рокови, се уплатуваат на сметката број 846 -
Преодна сметка на приходите од граѓани и граѓански 
правни лица. 

На сметките број 846 - се уплатуваат следниве 
приходи: 

1) данок од личен доход од земјоделска дејност 
(840-1312) 

2) данок од личен доход од земјоделска дејност, 
што се пресметува според вистинскиот доход (840-1328) 

3) данок од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска дејност, што се пресметува според вистински 
доход (840-1471) 

4) данок од личен доход од самостојно вршење на 
професионална дејност, што се пресметува според ви-
стински доход (840-1492) 

5) данок од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска дејност што се плаќа во паушален износ (840-
14104) 

6) данок од личен доход од самостојно вршење на 
професионална дејност што се плаќа во паушален износ 
(840-14130) 

7) данок на промет на производи на прометот од 
самостојно вршење на занаетчиски дејности (840-21163) 

8) данок за услуги од самостојно вршење на други 
стопански дејности (840-22129) 

9) данок за превознички услуги (840-22134) 
10) данок на приходи од имот и имотни права (840-

25115) 
11) данок на имот - недвижен имот (840-25120) 
12) данок на имот - подвижен имот (840-2575) 
13) придонес за пензиско и инвалидско осигуру-

вани на земјоделците (843-890) 
14) придонес за пензиско и инвалидско осигуру-

вање на работните луѓе што самостојно вршат стопан-
ска дејност (843-908) 

15) придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на работните луѓе што самостојно вршат несто-
панска дејност (843-913) 

16) средства на солидарност од личен доход од гра-
ѓани и граѓански правни лица (842-789) 

17) комунална такса на фирма што ја плаќаат гра-
ѓани и граѓански правни лица (840-3002) 

18) комунална такса на други предмети што подле-
жат на плаќање такса, што ги плаќаат граѓани и граѓан-
ски правни лица (840-3018) 

19) надоместок за користење на градежно зем-
јиште (842-586) 

20) местен самопридонес од земјоделци (842-929) 
21) местен самопридонес од други обврзници (842-

934) 
22) казнена камата (840-16; 842-502; 843-955) 
23) наплатени трошоци за присилна наплата (840-

6280; 842-518; 843-997) 
24) други приходи и укинати приходи (840-62%; 

842-523; 843-976). 

21. За обврските на граѓаните и граѓанските 
правни лица што се обложуваат од годишен износ и 
стасуваат за наплата во тримесечни и месечни рокови, 
Службата на општественото книговодство во рамките 
на преодната сметка (број 846), ќе отвори посебни еви-
дентни сметки, со тоа што органот на управата надле-
жен за работите на приходите ќе ги внесува во специ-
фика циите за распоредот на приходите од сметката 846. 

22. На преодната сметка (број 846) се уплатуваат и 
другите обврски на граѓаните, ако со пропис е опреде-
лено да се обложуваат во годишен износ, а се плаќаат 
тримесечно и месечно. Во таквите случаи Службата на 
општественото книговодство во Републиката, на ба-
рање од републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите, ќе отвори посебни сметки во 
рамките на преодната сметка (846). 

23. Прокнижувањето на уплатите на обврските на 
граѓаните и граѓанските правни лица од преодната 
сметка (број 846) на одделните сметки отворени во рам-
ките на основните сметки број 840, 842 и 843 ќе го врши 
Службата на општественото книговодство според од-
делни видови на приходи, а врз основа на спецификаци-
јата и вирманските налози што се издадени од страна на 
органот на управата надлежен за работите на прихо-
дите, во роковите определени со посебен пропис. 

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

24. Обврзниците на даноци, такси, придонеси и 
уплатувачи на други приходи што уплатуваат приходи 
на сметките предвидени со оваа наредба при уплатува-
њето на приходите на односните сметки, ќе го испишат 
врз налогот за уплата оперативниот број на надлежната 
служба на општественото книговодство, бројот на ос-
новната сметка од планот на сметките на Службата на 
општественото книговодство, бројчената ознака на од-
носната општина и бројот на уплатната сметка на при-
ходот предвиден со оваа наредба. На пример: 40100-840-
033-1104, каде што е: 

40100 - оперативен број на Службата; 
840 - основна сметка во планот на сметките на 

Службата; 
033 - статистичка ознака на општината (во овој слу-

чај општината Центар), и 
1104 - данок од доход од стопанство по општа стапка 

Данокот на промет при увоз на производи од точка 
4.1. подточки од 27 до 32, се уплатува на уплатните 
сметки што се водат кај Службата на општественото 
книговодство на Македонија - Филијала - Скопје 
(40100-033). 

Составен дел на оваа Наредба претставува Списо-
кот на општините со нивните статистички ознаки и 
надлежните служби на општественото книговодство 
(филијали, експозитури и деловници). 

25. Ако бројот на сметките од оваа Наредба за 
уплата на приходите за финансирање на општите опш-
тествени и заеднички потреби не с доволен за примену-
вање на одделни прописи и одлуки на носителот на 
општествени средства, републичките органи, во соглас-
ност со Службата на општественото книговодство во 
Републиката, можат со свој пропис, одделни смстќи 
предвидени во оваа Наредба да ги расчленат на пот-
сметки. 

Износот на приходот на сметката од оваа Наредба, 
што со пропис на републиката е расчленет на пот-
сметки, му одговара на збирот на приходите на тие 
потсметки. 

26. Под уплатители на приходи од стопанството, 
односно нестопанството, во смисла на оваа Наредба се 
подразбираат правните лица распоредени според Одлу-
ката за единствена класификација на дејностите. 
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„Службен лист на СФРЈ“ број 34/76; 62/77; 72/80; 77/82; 
71/83; 68/84; 76/85; 28/86; 72/86; 78/87; 63/88; 6/89; 29/90 и 
47/90) 

Под уплатители на приходи од граѓани и од граѓан-
ски правни лица се подразбираат граѓаните и граѓан-
ските правни лица што се занимаваат со стопанска деј-
ност (земјоделство, шумарство, градежништво, сообра-
ќај, трговија и угостителство, занаетчиство и сл.), гра-
ѓаните и граѓанските правни лица што вршат нестопан-
ска дејност, а се обврзници на даноци и придонеси по 
кој и да било основ, како и граѓаните што не се врабо-
тени, а остваруваат приходи по кој и да било основ и се 
обврзници на даноци и придонеси. 

27. Обврзниците за уплата на даноци, придонеси, 
такси и други приходи од оваа Наредба ги уплатуваат 
тие приходи во корист на пропишаните сметки по опш-
тините кај надлежната служба на општественото кни-
говодство. 

28. Со средствата од сметките на оваа Наредба, 
како и од сметките отворени со пропис на Републиката 
не може да се располага пред нивниот пренос на жиро-
сметката на буџетите, фондовите и на другите корис-
ници. 

Преносот на средствата од сметката од оваа На-
редба го врши надлежната Служба на општественото 
книговодство. 

Поврат на повеќе уплатените, односно погрешно 
уплатените приходи се врши преку вирмански налог на 
правните лица со кои повеќе, односно погрешно упла-
тените приходи се насочени на сметките определени со 
оваа Наредба на буџетите, фондовите и другите корис-
ници на кои им припаѓаат тие приходи, односно на 
начинот определен со Закон или со друг пропис на 
Републиката. 

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 

29. Уплатените приходи на буџетите, фондовите и 
другите корисници се распоредуваат според определени 
инструменти (стапки) и според тоа на кој буџет, фонд 
или друг корисник и припаѓаат. 

Распоредувањето на приходите на буџетите, фон-
довите и на другите корисници се врши секој работен 
ден. 

30. Со цел фондовите за здравствено осигурување, 
пензиско осигурување и Заводот за вработување да мо-
жат да располагаат со потребната документација за 
уплата на придонесите, надлежната служба на опште-
свеното книговодство е должна редовно да доставува 
изводи за промените на уплатните сметки на односниот 
корисник со комплетната документација за уплатата на 
придонесите (по уплатителите). 

31. Надлежната Служба за општественото книго-
водство, согласно точка 25 од оваа Наредба, ќе води 
евиденција за извршените уплати и за распоредувањето 
на приходите на буџетите, фондовите и на другите ко-
рисници по секоја сметка отворена со оваа Наредба, а 
ако надлежниот републички орган во смисла на точка 
20 од оваа Наредба, одделните сметки предвидени со 
оваа Наредба ги расчленил на потсметки и по секоја 
потсметка. 

32. Надлежната Служба за општественото книго-
водство за уплатите и за распоредувањето на приходите 
ќе ги известува надлежните органи во општината и 
републиката, на образецот и извештајот за уплата и 
распоредување на приходите на буџетите, фондовите и 
другите корисници (образец „Б-2"). 

Надлежната Служба на општественото книговод-
ство во извештајот од став 1 на оваа точка, на образе-
цот „Б-2", ќе даде податоци по секоја сметка, и тоа: 

1) за приходите на буџетите на Републиката и опш-
тините и за бруто наплатата и распоред на приходите 
на: 

- буџет на републиката, 
- буџет на оштината, 
- фондови, 
- други корисници на општествени средства, и 
- нераспоредените износи на приходите. 
2) За приходите на социјалните фондови, за бруто 

наплата и за распоред на приходите на: 
- фондови основани на територијата на повеќе 

општини, 
- фондови основани на територијата на општи-

ната, 
- други корисници на општествени средства, и за 
- нераспоредените износи на приходите. 
3) За приходите на другите фондови, за бруто на-

плата и распоред на приходите на: 
- носители на општествени средства на ниво на 

Република, 
- носители на општествени средства на ниво на 

повеќе општини, 
- носители на општествени средства на ниво на 

општина, 
- други корисници на општествени средства, и за 
- нераспоредените износи на приходите. 
Службата на општественото книговодство на Ма-

кедонија во смисла на став 2 од оваа точка, ќе го даде 
образецот „Б-2" и ќе го приспособи за АОП обработка. 

Извештајот од став 2 на оваа точка, на образецот 
„Б-2" надлежната Служба на општественото книговод-
ство ќе го достави до 8-ми во месецот до надлежните 
органи, организации, заедници и фондови - корисници 
на приходи од оваа Наредба за изминатиот период. 

Ако надлежниот републички орган во смисла на 
точка 20 од оваа Наредба, одделни сметки предвидени 
со оваа Наредба ги расчленил на потсметки, надлеж-
ната Служба на општественото книговодство во над-
лежните органи во општините и републиката, заедно со 
извештајот од алинеја 1 и 2, на став 4 од оваа точка, ќе 
доставува и извештај за уплатата и распорсдувањето на 
приходите на потсметки со тоа што податоците во за-
главјето на тој извештај мораат да му одговараат на 
образецот „Б-2" од оваа наредба. 

33. Доколку Републиката донесе пропис со кој ја 
продолжува буџетската година, при уплатата на прихо-
дите, уплатителите на приходите се должни на нало-
зите во горниот десен агол да назначат дека приходите 
се однесуваат за претходната година. 

34. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба, престануваат да важат Наредбата за пропишу-
вана на потсметки, уплатните сметки, како и за утврду-
вана на збирни стапки за уплатување на придонесите од 
личниот доход на збирни стапки и уплатуван^ на придо-
несите од личниот доход на работниците и од доходот 
(„Службен весник на РМ“, број 32/89 и 40/89) и Н^ре^ 
бата за данок на промет на производи и услуги (^Служ-
бен весник на РМ“, број 34/92 и 74/92), а Наредбата за 
сметките за уплатата на приходите На о^плтествено-
политичките заедници и нивните фондови, на самоу-
правните интересни заедници и на други самоуправни 
оранизации и заедници и за начинот на уплатување на 
тие приходи и за начинот на известувана на корисни-
ците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, број 19/ 
84; 67/84; 5/85; 72/85; 23/86; 70/86; 49/87; 85/87; 1/88; 19/ 
88; 56/88; 76/88; 45/89; 55/89; 88/89; 9/90; 19/90; 29/90; бб/ 
90; 83/90; 8/90; 13/91), престанува да се применува на 
територијата на Република Македонија. 

35. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вуван,ото во „Службен весник на Република Македони-
ја4', а ќе се применува од 1 јануари 1993 година. 

Број 09-9943/1 
25 декември 1992 година 

Скопје Министер з а финансии, 
Џевдет Хај ред иии, с.р. 
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СПИСОК 
на општините со нивните ознаки во Република Македонија и со надлежните служби на општественото книговод-

ство 

Служба на општественото книговодство Операти- Ознака 
Филијала Експозитура Деловница Испостава вен број Назив на опш- на опш-

на СОК тината тината 

1 2 3 4 5 6 7 

РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
Битола 40300 Битола 002 

Кичево 40320 Кичево 010 
Ресен 40310 Росен 021 

Демир Хисар 40301 Демир Хисар 006 
Кочани 40400 Кочани 011 

Берово 40410 Берово 001 
Делчево 40420 Делчево 005 

Виница 40401 Виница 032 
Куманово 40900 Куманово 015 

Крива Паланка 40910 Крива Паланка 013 
Кратово 40901 Кратово 012 

Охрид 41000 Охрид 017 
Дебар 41030 Дебар 004 
Струга 41020 Струга 025 

Прилеп 41100 Прилеп 018 
Крушево 41110 Крушево 014 

Македонски 41101 Македонски 
Брод Брод 003 

Скопје 40100 Центар 033 
40100 Чаир 034 

Гази Баба 40110 Гази Баба 035 
Карпош 40120 Карпош 036 

40100 Кисела Вода 037 
Струмица 41300 Струмица 026 

Радовиш 41310 Радовиш 020 
Валандово 41301 Валандово 031 

Штип 41400 Штип 028 
Свети Николе 41420 Свети Николе 027 

Пробиштип 41401 Пробиштип 019 
Тетово 41500 Тетово 029 

Гостивар 41510 Гостивар 008 
Титов Велес 41600 Титов Велес 030 

Гевгелија 41610 Гевгелија 007 Кавадарци 41620 Кавадарци 009 Неготино 41630 Неготино 016 

1619. 
Брзанова на член 39-д и 39-е од Законот за опш-

тествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81; 40/87; 17/91 и 38/91), Министерот за труд и 
социјална политика донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИТЕ НА 
УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА ВО ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И 

ЗАБАВИПГГАТА 

Член 1 
Во Правилникот за цените на услугите за престој 

на деца во организациите за згрижување и воспитување 
на децата од предучилишна возраст и забавиштата 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/92; 43/92; 54/92 и 69/ 
92 г.) во членот 2 точка 1 алинеја 1 и 2 бројот 
„49.371,10" се заменува со бројот „74.056,65", а во точ-
ката 2 алинеја 1 бројот „34.478,20" се заменува со бро-
јот „51.717,30" и во алинеја 2 бројот „37.078,20" се заме-
нува со бројот „55.617,30". 

Во точката 3 на овој член бројот „700,00" се заме-
нува со бројот „1.050,00". 

Член 2 
Во член 3 став 1 точка 1 алинеја 1 и 2 бројот 

„17.200,00" се заменува со бројот „24.000,00", а во точ-
ката 2 алинеја 1 бројот „6.900,00" се заменува со бројот 
„9.600,00", и во алинеја 2 бројот „9.500,00" се заменува 
со бројот „13.000,00" и во точката 3 бројот „700,00" се 
заменува со бројот „1.000,00": 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

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

Број 11-1565/5 
29 декември 1992 година 

Скопје 
Министер 

за труд и социјална 
политика? 

Илјаз Сабриу ,с. р. 
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О П Ш Т И АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА 
92. 

Врз основа на член ?9 од Законот за патишта 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 15/80,26/80, 28/82,13/86, 
28/88, 7/89,10/90 и 11/91), чл. 7 од Општествениот дого-
вор за изворите на средства за одржуваа, реконструк-
ција и изградба на патиштата („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 41/89) и член 18 од Статутот на Републичката СИЗ 
за патишта, Собранието на РСИЗ за патишта, на седни-
цата одржана на 26.III. 1992 година, донесе Одлука за 
која Владата на Република Македонија даде согласност 
на седницата од 28.XII.1992 год., под бр. 23-1115/1. Од-
луката гласи: 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИ-
НОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ 
ПЛАЌААТ ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОР-

НИТЕ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Член 1 

За моторни и приклучни возила се плаќа надомест 
за употреба на патот (во понатамошен текст:надомсст) 
за време од 12 месеци. 
Надоместот се утврдува врз основа на малопродажната 
цена на литар гориво МБ-98, а се наплатува во денари 
во зависност од видот на возилото и тоа: 

1. Патнички возила: 
- 900 см3 10,00 литри 

- 901 - 1350 см3 19,20 „ 
- 1351 - 1800 см3 28,40 „ 
- 1801 - 2500 см3 56,00 „ 
- 2501 - 3150 см3 83,60 „ 
- 3 1 5 0 - . см3 111,20 44 

la. Патничките возила кои се преуредени за погон на 
плин, освен надоместокот од оваа точка, плаќаат до-
полнителен надомест во висина од 23,5 литри, а такси-
возилата 4- 67 литра. 

2. Моторцикли: 
- 125 см3 3,50 литри 

- 126 - 250 см3 6,30 „ , 
- 251 - 500 см3 8,20 „ 
- 501- 1000 см3 11,80 „ 
- 1001 - см3 14,40 „ 

3. Товарни возела: 
Камиони, камионети и комби-возила со носивост: 

- 10KN( - 1,0 т.) 25,60 литри 
- И - 20 KN ( 1,1 - 2,0 т.) 50,40 „ 
- 21 - 30 KN ( 2,1 - 3,0 т.) 75,20 „ 
- 31 - 40 KN ( 3,1 - 4,0 т.) 109,30 „ 
- 41 - 50 KN ( 4,1 - 5,0 т.) 143,40 „ 
- 51 - 60 KN ( 5,1 - 6,0 т.) 177,40 „ 
- 61 - 70 KN ( 6,1 - 7,0 т.) 211,50 „ 
- 71 - 80 KN ( 7,1 - 8,0 т,) 251,70 „ 
- 81 - 90 KN ( 8,1 - 9,0 т.) 291,90 „ 
- 91 - 100 KN ( 9,1 - 10,0 т.) 332,00 „ 
- 101 - 110 KN (10,1-П,ОТ.) 387,20 „ 
- 111 - 120 KN (11,1- 12,0 т.) 442,40 „ , 
- 121 - 130 KN (12,1 - 13,0 т.) 497,60 „ 
- 131 - 140 KN (13,1 - 14,0 т.) 552,80 „ 
- 141 - 150 KN (14,1 - 15,0 т.) 608,80 „ 
- За секои 10 KN (l,Ot. преку 
150 KN (15,0 т.) -Н 55,20 „ 
4. Автобуси, комби буев: 
Број на седишта: 
- 9 ссдиигга 33,90 литри 
- 30 „ 111,20 „ 

- 45 „ 166,40 „ 
- по седиште 3,70 

5. Работни возила: 
- по возило 8,30 литри 

6. Приклучни возила: 
а) товарни приколки со носивост: 
- - 10KN (до - 1,0 т.) 16,60 литри 
-И- 20 KN (1,1- 2,0 т.) 33,10 44 

-21- 30 KN (2,1- 3,0 т.) 49,70 44 

-31- 40 KN (3,1- 4,0 т.) 72,80 44 

-41- 50 KN (4,1- 5,0 т.) 96,00 44 

-51- 60 KN (5,1- 6,0 т.) 119,20 44 

-61- 70 KN (6,1- 7,0 т.) 142,40 44 

-71- 80 KN (7,1- 8,0 т.) 167,80 44 

-81- 90 KN (8,1- 9,0 т.) 193,20 44 

-91-100 KN (9,1-10,0 т.) 218,60 44 

- за секои 10 KN (10,0 т.) преку 100 KN 
(10,0 т.) 25,40 44 

б) Автобуски приколки, број на седишта: 
- 9 седишта 25,90 литри 
- 30 44 86,40 44 

- 45 44 129,60 44 

- по седиште 2,90 44 

в) Работни приколки 4,8 литри 
7. Влечни возила: 
а) Трактори: 
- -20 KW (27,2 КЅ) 10,00 литри 
- 21 - 30 KW (28,6 - 40,8 КЅ) 12,80 44 

- 31 - 47 KW (42,1 - 63,9 КЅ) 15,50 44 

- преку 47 KW (63,9 КЅ) 19,20 44 

б) Теглачи: 
“ 7 ? ,П 208,00 литри - 71 - 80 KW (96,5 - 108,8 КЅ) 222 30" 
“ - ?О KW (110,1-122,4 КЅ) 236,60" 
- 91-100 KW (123,7- 136,0 КЅ) 251 00" , 
- 101 - НО KW (137,3 - 149 6 КЅ) 278 60 
-111-120 KW (150,9- 163 2 КЅ “ 
-121 -130 KW (164,5 - 176,8 КЅ) 333 80 “ 
-131 -140 KW (178,1 - 190 3 КЅ 361 40 “ 
- 141 -150 KW (191,7 - 203 9 КЅ 389 00 “ 
-151 -160 KW (205,3 - 217 5 КЅ 420,30 “ 
- 161 -170 KW (218,9 - 231,1 КЅ) 451 60 “ 
- 171 -180 KW (232,5 - 244,7 КЅ) 482 90 “ 
- 181 -490 KW (246,1 - 258 3 КЅ) 514 20 “ 
- 191 - 200 KW (259,7 - 271 9 КЅ М540 “ 
-20 - 210 KW (273,3 - 285,5 КЅ 580,40 “ 
- 211 - 220 KW (286,9 - 299,1 КЅ 615 40 “ 
- 221 - 230 KW (300,5 - 312 7 КЅ) ^ п лп -
- 231 - 240 KW 314 1 - Ѕ з к ! g ' Ј Ј Г 
“ % ' Ш KW (327'7 - 339 9 КЅ) 720W “ 
- 251 - 260 KW (341,3 - 353 5 КЅ) 755 20 “ 
- за секои 1-10 KW (1,4 -13,6 КЅ) 

преку 260 KW (353,5 КЅ) 35,00" 
о. Ја специјални возила: 

за секое возило 99,60 литри 
9. Комбинирани возила: 
- за секои 10 KN (1,0 т.) носивост по 25,60 литри 
“ з а секое патничко седиште уште по 3,70 44 

Член 2 
Висината на надоместот за период од 12 месеци се 

пресметува во денари со множена на количините од 
член 1 со малопродажната цена на литар гориво МБ -
98, а усогласува!LCTO се врши најдоцна во рок од 5 
работни дена по промена на малопродажната цена на 
горивото. 
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Член 3 
При пресметување на износите на надоместокот се 

врши заокружување на износите од 1,00 до 4,99 денари 
на О,ОО денари и износите од 5,00 до 9,99 денари на 
10,000 денари. 

Член 4 
Усогласувањето на надоместокот со малопродаж-

ната Цена на горивото се ,овластува да ја врши Струч-
ната служба на РСИЗ за патишта, за што се поднесува 
Извештај до Собранието на РСИЗ за патишта. 

Член 5 
Средствата од надоместот од член 1 се уплатуваат 

на збирна сметка во Службата за општествено книго-
водство во седиштето на имателот на возилото. Имате-
лите на моторните и приклучни возила надоместокот 
можат да го уплатат вирмански во Службата за опште-
ствено книговодство или готовински во организации 
овластени за вршење технички преглед , кои вршат 
наплата на овој надоместок. 

Член 6 
Имателите на моторните и приклучните возила 

плаќаат надоместок пред поднесување барање за реги-
страција, односно за продолжување на важноста на ре-
гистрацијата во еднократен износ однапред за 12 ме-
сеци, опфаќајќи го месецот во кој се врши регистраци-
јата, односно продолжување на важење на регистраци-
јата. 
По исклучок транспортните претпријатија доколку 
обезбедат инструмент за обезбедување на плаќањата, 
можат надоместот да го плаќаат во рати секои 3 месеци 
однапред во износ од една четвртина од надоместокот. 

Член 7 
Имателите на моторни возила кои привремено ги 

регистрираат возилата за време покусо од 12 месеци, 
плаќаат сразмерен дел од надоместокот. 

Член 8 
Ако имателот на регистрирано моторно или при-

клучно возило го одјави возилото кај надлежен орган за 
регистрација на возилото пред истекот на време од 12 
месеци, има право во рок од 3 месеци да бара враќање 
на уплатениот износ од денот на одјавување на вози-
лото. 
Враќана на уплатен надомест имателите на моторни и 
приклучни возила имаат право и во случаи: 
- кога ќе уплатат надомест во поголем износ од пропи-
шаниот и тоа за износот што с повеќе уплатен. 
- кога надоместокот с неосновано уплатен и во други 
слични ситуации. 
Враќање на уплатен надомест во случаите утврдени со 
овој член се врши со приложен доказ во местото на 
уплата и тоа: 
- кај Службата за општествено книговодство од збир-
ната сметка, 
- кај овластената организација за вршење на технички 
преглед на возилата во која с извршена уплатата на 
надоместот. Член 9 

Претпријатијата од јавниот патен сообраќај за ре-
гистрирано моторно и приклучно возило што врши ме-
ѓународен сообраќај, имаат право да бараат враќање на 
уплатениот износ сразмерно за времето што моторното 
и приклучното возило го поминало во странство. Вра-
ќаното на уплатениот надоместок од ст.1 на овој член, 
се врши по утврдената методологија врз основа на до-
ставено барање со приложен доказ за времето што мо-
торното и приклучното возило го поминало во стран-
ство и доказ за уплатениот надомест за патишта. 
Бараното се доставува до РСИЗ за патишта најмногу 4 
(четири) пати годишно по утврдена методологија на 
посебен образец. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува 

да важи Одлуката за определување на висината и начи-
нот на плаќање на надоместоците за употреба на јав-
ните патишта што се плаќаат при регистрација на мо-
торните и приклучните возила („Службен весник на 
СРМ“ бр. 5/92). 

Член И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објаву-

вањето во „Службен весник на РМ“ 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води поетика по тужбата на тужи-
тел ите Муча Џиљи и Муча Бајрам од Скопје, против 
тужените Хазири Мемед и Мемет Демир, со непознато 
место на живеење, за утврдување право на сопственост. 

За привремен застапник на тужените е поставен 
адв. Злата Стамболиска со решение на овој суд П.бр. 
3436/91 од 31. VII 1.1992 година, која ќе ги застапува ту-
жените до нивното јавување во судот. 

Од општинскиот суд Скопје I - Скопје II, П.бр. 
3436/91 (356) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје с пове-
дена постапка за развод на брак по тужбата на тужите-
лот Роберт Мсхмсд од Скопје, ул. „Славеј Планина“ 
бр. 139, против Ѓула Мсхмсд Мустафова, сега со непоз-
нато престојувалиште. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави 
во судот или да назначи свој полномошник. Во спро-
тивно, судот ќе и постави привремен застапник кој во 
оваа постапка ќе ги ип;ити нејзините интереси. 

Од Општинскиот^суд Скопје II - Скопје, VII. П, 
бр.2691/92 и?,м (347) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани е поднесена 
тужба за зголемување на издршка од малолетната ту-
жители Валентина Андонова, застапувана од закон-
ската застапничка Драга Андонова од с. Полаки, Ко-
чани, против тужениот Миле Андонов од с. Полаки, 
сега со непозната адреса., 

Се повикува тужениот Миле Андонов да се јави 
пред овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или да си постави полномошник. Доколку тоа 
не го стори во определениот рок, ќе му биде поставен 
привремен застапник кој ќе ги застапува неговите инте-
реси. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 580/92. 
(352) 

Пред Општинскиот суд во Кочани е поднесена 
тужба за развод на брак од тужителот Шезаил Рашидов 

Бр. 23-1115/1 
26 март 1992 година 

Скопје 
. Претседател, 

Никола Танески, с.р. 
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од Кочани, ул. „Стив Наумов“ бр. 82, против тужената 
Фемије Рашидова од Кочани, ул. „Гроздан Трифунов" 
бр. 8, сега во Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужената Фемије Рашидова да се јави 
пред овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или да си постави полномошник. Доколку тоа 
не го стори во определениот рок, ќе и биде поставен 
привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините ин-
тереси. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 569/92. 
(354) 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води по-
стапка по тужбата на малолетната Даниела Ѓоргиева од 
с. Цера, застапенана од нејзината мајка Вида Стоиме-
нова од с. Цера, заради зголемување допринос за издр-
жување, вредност 1.000 денари, против Душко Ѓоргиев 
од нас. Оризари. 

Се повикува тужениот Душко Ѓоргиев со непоз-
ната адреса во Германија, да се јави во Општинскиот 
суд во Кочани во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или да одреди свој полномошник. По истекот 
на рокот од 30 дена, судот на истиот до окончувањето 
на спорот ќе му постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 427/92. 
(358) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО 
Општинскиот суд во Крушево го повикува лицето 

Милан Гарески, роден 1908 година оп с. Бучин, кој 
наводно загинал во борбите кај „Ѓавато“ на ден 
21.V. 1941 година, да се јави во рок од три месеци од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на Република Македонија“, затоа што се води по-
стапка за докажување на смртта. 

Се повикуваат лида кои што знаат нешто за смртта 
на покојниот да се јават во Општинскиот суд во Кру-
шево во рок од три месеци по објавувањето на овој 
оглас. 

Од Општинскиот суд во Крушево, Р. бр. 25/92. 
. (353) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води постапка за сопственост по 

тужбата на тужителите Петрушевски Трајко, Киприја-
новски Видоја, Кипријановски Добре, Кипријановски 
Мирослав и Гиевска Мара, против тужениот Киприја-
новски Стојан. “ 

Тужителот Кипријановски Мирослав е на привре-
мена работа во Франција со непозната адреса, па за 
привремен застапник на овој тужител му се поставува 
ЈБубомир Ѓорѓевиќ, стручен соработник при Општин-
скиот суд во Куманово кој ќе го застапува тужителот 
Мирослав до неговото јавување во судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1805/92. 
(345) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
Се повикува лицето Ава Азизоска од с. Дебреште 

да се јави во Општинскиот суд во Прилеп како и секој 
што знае за нејзиниот живот да му јави на овој суд во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на Република Македонија“ бидејќи во овој суд се 
води постапка за докажување на смртта. По истекот на 
овој рок, лицето Ава Азизоска ќе се прогласи за 
умрено. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 746/92. (343) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред овој суд с поведена постапка по тужбата на 

тужителот Јованов Илија од с. Баница, против туже-
ната Јованова Иванка од Титов Велес, ул. „Ѕл. Нечев“ 
бр. 47, сега со непозната адреса. 

Се повикува Јованова Иванка од Титов Велес да се 
јави во Општинскиот суд во Струмица или, пак, да 
достави точна адреса на живеење во рок од 15 дена. 
Доколку не се јави во одредениот рок или не достави 
точна адреса на живеење, истата ќе биде застапуваа од 
Лидија Аризанова од Струмица, ул. „Ленинова“ бр. 62, 
стручен соработник во Општинскиот суд во Струмица, 
се додека не се јави или, пак, не определи свој полно-
мошник кој ќе ја застапува во спорот. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П.бр. 1620/91. 
(344) 

Пред Општинскиот суд во Струмица е заведен 
спор за развод на брак од тужителот Трендов Душко од 
с. Ангелци, против тужената Танка Ѓрендова, родена 
Трајчева од с. Ораовица, со последно место на живеење 
на брачните другари во Струмица, на ул. „Жртви на 
фашизмот“ бр. 32, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Танка Трендова од Стру-
мица да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
адреса нц/ живеење. Доколку не се јави во одредениот 
рок, ќе и биде назначен привремен застапник согласно 
чл. 84 од ЗПП, кој ќе ја застапува до правосилното 
завршувана на постапката по тој предмет. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П.бр.1554/92. 
.(357) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор по 
тужбата на тужителот Маринковски Атанас од с. Одри, 
против тужениот Милошевски Богоја од с. Одри, сега 
со непозната адреса во САД, за отповикувана на дого-
вор за подарок. Вредност 100.000 денари. 

Се повикува тужениот Милошевски Богоја од с. 
Одри, сега со непозната адреса во САД, во рок од 15 
дена да се јави пред овој суд, да ја достави својата 
сегашна адреса или, пак, да постави свој полномошник. 
Во спротивно, по истекот на овој рок, судот на истиот 
ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за 
неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1676/92 (346) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Муртс-
зани Ривајет од с. Доброште - Тетовско, против туже-
ниот Муртезани Сефедин од с. Теарце - Тетовско, сега 
со непозната адреса. Вредност 5.000 денари. 

Бидејќи Муртсзани Сефедин с со непозната адреса 
на живеење, се повикува во рок од 15 дена да се јави во 
судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно, 
по истекот на рокот, од страна на судот ќе му биде 
поставен времен старател, кој ќе ги застапува неговите 
интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1543/92. 
(350) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по туж-
бата на тужителот Стаматовски Перо и Петра од Те-
тово, против тужениот Трпчевски Коста, сега со непоз-
ната адреса во Бугарија. 

Се повикува тужениот Трпчсвски Коста од Тетово 
да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 
дена по објавуван,ото на огласот, да достави своја 
адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, 
судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги 
штити неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1778/92. (351) 
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Пред Општинскиот суд во Тетово се води брако-
разводсн спор по тужбата на Муамстемин Халили од 
Тетово, ул. „Љуботенска“ бр. 35, против Муниба Ха-
лили родена Мхамутови од Тетово, а сега со непозната 
адреса во Босна и Херцеговина. 

Се повикува тужената Муниба Халили да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово или да одреди полномош-
ник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во 
спротивно, ќе и биде одреден привремен застапник кој 
ќе ја застапува до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1672/92. 
(359) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Битола, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватната сопственост за трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз „ТРОЈКА“, п.о , ул. „Наум Божинов-
ски“ бр. 24, Ресен. Основач е Пеце Саламовски. Основачки влог од 
2.000,00 денари. 

Дејности: 011949, 011941, 012321, 012322, 012421, 020201, 030003. 
050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 080114, 080119, 080121, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090121, 090129, 090140, 090150, 090179, 090172, 
110304, 110309, 110402, 110403, 110404, 110903, 110905, 110909, 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, 070310, 070320. 

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

Саламовски, директор со неограничени овластувања, во рамките на 
запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, (2016) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Претпријатието во општествена 
сопственост „Треска,- 30 Август“ ул. „Маршал Тито“ бр. 114, Виница 

Дејности- 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121. 
070122, 070126, 070127, 070128, 07013, 070132, 070140, 0702, 07021. 
070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070250, 070260, 0703 надворешна 
трговија, 070310 надворешна трговија со прехранбени и р о ш вод и, 
070320 надворешна трговија со непрехранбени производи, работа на 
извоз и увоз на стоки и ,услуги во малограничниот промет со H P 
Бугарија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2153) 

Окружниот стопански суд во Скопје, го запиша во судскиот реги-
стар организирањето на Холдинг компанијата „Солун“, П.О., Акци-
онерско друштво во приватна сопственсот, ул. „Маршал Тито“ бб, 
Гевгелија. Холдинг ,комапнијата е основана со статусни промени на 
Друштвото со ограничена одговорност „Солун“ ДОО, со одлука бр. 02-
974/7. 

Дејности управување на Д О О во состав на холдингот; надзор на 
работата на Д О О во состав на холдингот, именување членови на управ-
ниот одбор на ДОО, именување на членови на собранието на Д О О , ако 
такви се основаат, одлучување за развојот, основање, продажба и купу-
вање претпријатија, одлучување за преобразба на друштвото во други 
облици; одлучување за е исин на хартии од вредност; давање солгасност 
на сатутите на друштвата завршните сметки и договори за кои ќе сс 
бара и оцени дека тоа с потребно 

Лице овластено за застапување на холдингот еТрсндафил ' к л у -
нов, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (2210) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало. извози 
увоз. „ВИЗ" П.О ,ул „Енгелсова" бр. 5/4 Штип Основач е Верица 
А рова, со л.к бр 95372 и МБ 0901958495010, УВР - Штип 

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. 080190. 
070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува но 
свое име и за ceoja сметка, со неограничени овластувања, а за своите 
обврски одговара со сите свои средства, со потполна одговорност. 

Верица Арова, директор, во внатрешниот и надворешниот про-
мет со неограничени овластувања во застанувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, (2249) 

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот реги-
стар повлекувањето на делот од основачкиот влог на Производното, 
трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „Тара“ н.о , ул. 
„Кузман Јосифов" бр П , Штип 

Повлекување на дел од основачкиот влог, основни средства во 
износ од 50.000,00 денари. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, (2250) 

Окружниот стопански суд во Gconje, со решението Срег. бр. 
6676/91, на регистарска влошка бр, 1-136-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот промет и проме-
ната на лицето овластено за застапување на Средношколскиот дом 
„ Т О М Е С Т Е Ф А Н О В С К И -СЕНИЌ“, Д . О , бул „Едвард Кардељ“ бр, 
22. Скопје. 

Дејности во внатрешниот промет се проширува со 013021, 
020110, 020140, 070U1, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070250, 080111, 080113, 080119, 080121, 080122, 080123 , 080129, 080201, 
080202, 090171, 090179, 090202, 100399, 110301, 110909, 

Се брише досегашниот застапник Тодоровски Константин, ди-
ректор. без ограничување, а се запишува новиот застапник Цветанов-
ски Димче, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6676/91 (2999) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 
1932/92. на регистарска влошка бр. 1- 5626, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „Маринче-комерц", увоз-извоз, н о , ул „Борис Кидрич" бб, 
Охрид. Основач е Маринческа Ратка, „Булевар на Револуција“ бр 85-3/ 
2 со л.к бр. 69510 и М Б Ш1946435007, СВР- Охрид 

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, 07010, 070320, 070240, 070250, 
070260, 060501, 060502, 110309, 110909, 110903, 011724 , 011729, 011741, 
011749, 011941, 011949, 012512, 012513, 012514 , 012515 , 012516, 012611, 
012612, 012613, 012614, 012615, 012622, 012621, 012623, 013121, 013112, 
013111, 013113, 013903, 050209; малограничен промет; застапување на 
странски фирми и реекспорт, 050301, 080112, 080114 , 080121, 080122, 
080129, 080190, 080201,090132-

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1932/92 (3000) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Мешовитото претпријатие за производство промет 
и деловни услуги 
„Агроцентар-Мак", друштво со ограничена одговорност, П .О , ул 
„Стевка Тасева“ бр. 6 Кочани. Основачи се Претпријатието во при-
ватна сопственост за производство, трговија на големо и мало „Агро-
центар-Кочани" извоз-увоз. со П.О. , ул „Стевка Гасева“ бр 6, Кочани 
и „Агроцентар-Срем". Д . О . О . , ул. „Васа Стојиќ“ бр 6, Нови Сад 
Основачкиот влог е 100.000,00 денари. 

Дејности: 0130 , 01301, 013010 , 01302, 013021, 013022, 01303, 
013030, 0201. 02011, 020110, 02012, 020120, 02014 , 020140 0202, 02020, 
020201, 020202. 0605, 06050, 060501, 060502, 0701 07011, 070111, 070112, 
070114 . 07012, 070Ј21. 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. 070229. 07023, 070230, 07024, 070240, 
07025. 070250, 07026.070260.0801, 08019,09,0901, 09017, 090171, 090172, 
090179, надворешна трговија 070310- надворешна трговија со прехран-
бени производи 070320 - надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Бугарија застапување и посредување во 
надворешно-трговското работење; застапување на странски правни и 
физички л иде. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
В.д. директор и застапник во надворешно-трговскиот промет е 

Каров Илија, без ограничување; 4 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (4001) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
6195/92, во регистарска влошка бр. 2-1062-0-0-0 го запиша усогласува-
њето на задругата и запишувањето право на работење во надворешен 
промет на Казанџиската занаетчиска задруга „Бакар“, Д.О. - Скопје, 
ул. „Казанџиска'' бр. 37, Скопје. 

Од задругата истапуваат основачите: Костовски Борис Раде, Ни-
коловски Ристо Спасе. Петровски Апостол Раде, Алексовски Гуро 
Киро и Николов Петар Ристо од Скопје со одлука за истапување од 
7. V. 1992 година. 

Дејности: 011390, 0И419, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223. 070224 , 070225, 070226, 
070229. 070230, 070240, 070250, 070260, 090124 , 090129, 110309, 110909, 
090123. 

Дејност во надворешен промет: 070310 , 070320; посредување и 
застапување во областа на прометот; реекспорт. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност со сите сред-
ства на задругите емчат за секоја поединечна обврска на задругата до 
износот од 5.000,00 денари. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен 
трговски промет е Милан Милошевски, е.д. директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6195/91. (5427) 

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за производство, услуги и промет 
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на големо и мало „Агро-Компас" увоз-извоз со Л О - Свети Николе , 
ул „Вељко Влаховиќ" бр 119. 

Основач е Андреја Д а н а и л о в а ! од с Д Гуганци - Свети Николе 

Дејности 020110, 020120, 020130, 020140, 020201, 070111, 070112, 
070113 , 070114 , 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226 , 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320 

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограни-
чени овластувања и истапува во свое име и за своја сметка. З а обвр-
ските на претпријатието основачот не одговара, а за своите обврски 
претпријатието одговара со целиот СВОЈ имот, П О 

Андреј Д а н а и л о в а ^ директор со неограничени овластувања во 
застапувањето Директорот е овластено лице за застапување на фир-
мата во надворешно трговското работење со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5428) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
8749/92, на регистарска влошка бр 1-24922-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на приватното претпријатие под фирма. П У Т 
„ И Г Е Л " увоз-извоз, Д . О , Крива Паланка , ул. „М. Тито“ бр 205. 

Основач на претпријатието е Лазо СТОЈКОВСКИ ОД Крива Паланка 
со акт за основање од 1.У11.1992 година. 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070160, 070211, 070212, 070213, 070124, 070129, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 011219, 
011232, 011299, 012201, 012310, 012322, 012421, 012429, 012521, 012522, 
012691, 013021, 013041, 013042, 013050, 013112, 030004, 080190, 020140, 
060501, 060502, 060503, 050301, 050302, 090121, 090130, 090209, 011092, 
надворешно трговско работење: 070310 070320; малограничен промет 
со Грција, Бугарија и Албанија . 

Претпријатието има СВОЈСТВО на правно лице и во правниот про-
мет истапува во свое име и за своЈа сметка За обврските кон трети лица 
одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ Директор на претпријатието е Л а з о 
СТОЈКОВСКИ КОЈ ќе го застапува претпријатието без ограничување во 
надворешно-трговскиот промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег. бр. 8749/91. (4964) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег бр 
15617/92, на регистарска влошка бр 1-27803-0-0-0, го заниша во судт 
скиот регистар основањето на Консултативно трговско услужно прет-
пријатие „Декат" Д О О , експорт-импорт, Скопје , ул „Ра јко Жинзи-
фов“ 50/1-19 Скопје 

Основачи /(раган АбЈаниќ од СКОИЈС, ул. „П Октомври“ 8/4, 
л к бр 1030347, мат бр 0705953450023 и Катица Трајковска од С к о ш е , 
л к 1108196 и мат бр 2004951455086 

Дејности 011724, 011749 , 011920, 011941, 011949, 012421, 012820, 
060502, 080190, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124 , 070125 , 070126, 070129, 070127 , 070131, 070132 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221 070222 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110302, 110902, 110909, 120311, 120331, 120349, 110309 

Претпријатието ќе се занимава со надворешно-трговско рабо-
тење и тоа 070310, 070320, консигнациона продажба, застапување на 
странски фирми, посредување и реекспорт, малограничен промет со 
Албанија, Бугарија и ГрциЈа Претпријатието во правниот промет с о 
трети лица истапува во свое име и за своЈа сметка З а обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
сите свои средства З л а т к о Трајковски од СкоиЈе се именува за дирек-
тор на претпријатието и како овластено лице со неограничено овласту-
вање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 15617/92 (5130) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег бр 
6787/92, на регистарска влошка бр. 1-20522-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет „ Ц В Е Т А -
Н О В “ , увоз-извоз, Д О . О . , бул Ј Н А “ бр. 18 Скопје Претпријати-
ето е основано со акт за основање 01/92 од 3 VI. 1992 година, а основач с 
Константин Цветанов. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320, 110302, ИОЗОЗ„ 110309, 110905, 110909; услуги 
на надворешно-трговскиот промет , застапување на странски фирми, 
посредување во меѓународен промет со стоки и услуги; комисиони 
работи, компензации и сл. 

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

промет е Константин Цветанов, директор, со неограничени овласту-
вања. 

О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег . бр. 6787/92 (4006) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр 
6170/92, на регистарска влошка бр 1-20981-0-0-0 , го запиша во суд-
скиот регистар основањето на здравствената организациЈа-аптека 
„О РМ Е1ГГАЛ-Л Е К “ , П О , ул. „Страшо Пинџур" бб, Кавадарци 
Скратен назив: Аптека „ О Р И Е Н Т А Л - Л Е К " , П. О . , Кавадарци. Осно-
вач е Васко Димков од Скопје , со акт за основање од 25.V 1992 година 

Дејности 13016, 130160 - аптеки - промет на лекови на мало и 
поединечна изработка на лекови по рецептура, санитетски материјални 
средства и лековити супстанци; средства за детска и диетална исхрана, 
ортопедски помагала , нрибори и медицински инструменти; средства за 
лична хигиена; дрогериска стока; чаеви 

Во правниот промет со трети лица здравствената организација 
истапува во свое име и за своЈа сметка, а за Обврските кон трети лица 
одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ, П О. 

Лице овластено за застапување е Васко Димков , директор, без 
ограничувања 

О д О к р у ж н и о т стопански суд во Скопје , Срег. бр 6170/92 (4007) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр 
'4064/92, на регистарска влошка бр. 1-18782-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешна и надво-
решна трговија и услуги „ В А Л - К О М Е Р Ц " , Ц, О . , експорт-импорт, 
Куманово Скратен назив: П П Т У „ В А Л - К О М Е Р Ц " , Д . О . , експорт-
импорт, Куманово. Претпријатието е основано со акт за основање бр 
01-01 од 1.1У.1992 година, а основачи се. Поповска Валентина и Илиев-
ски Среќко . 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070131,070132, 07014,070140,0702, 07021, 070211, 070212,070213, 
070214 , 070219, 07022, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225, 070226, 
070229, 07023, 070230, 07025, 070250, 07026, 070260, 0801, 08012, 080121, 
080122, 080123, 080129, 08019, 080190. 0802, 08020, 080201, 080ДО, 0901, 
030003, 09012, 090121, 110903; дејности во надворешно-трговскиот про-
мет 070310-надворешна трговија со прехранбени произвоци. 070320 -
надворешна трговија со непрехранбени производи 

I ̂ о г р а н и ч е н и овластувања целосна одговорност со сите средства 
со кои располага претпријатието 

Лицето овластено за застанување во внатрешниот и во надво-
решно-трговскиот промет с Поповска Светлана, директор, со неогра-
ничено овластување. 

О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег. бр. 4064/92. (4008) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр. 
8325/92, на регистарска влошка бр. 1-19987-0-0-0 , ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето на Друштвото со ограничена 
одговорност за трговија на големо и мало „ Б О С Н А “ , увоз - извоз, Д . 
О О „ ул „106-а" бр. 27, Скопје . 

Се менува досегашното седиште и гласи. Друштво со ограничена 
одговорност за трговија на големо и мало „ Б О С Н А “ , увоз-извоз, Д О 
О , ул „Борис Кидрич" бр. 86, Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр. 8325/92. (4009) 

Окружниот стопански суд во СкоиЈе, со решението Срег бр 
6239/92, на регистарска влошка б р 1 21100-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за изведба на градежни 
работи „ Н Е И М АР“ , увоз-извоз, Д . О О , ул „Социјалистичка Зора“ 
бр 46, О?ОПЈС. Скратен назив- ГГ1 „ Н Е И М А Р " , увоз-извоз, Д О О . , 
Скопје Основачи се Верка Чубриноска, Веска Чубриноска и Душан 
Чубриноски 

Дејности- 012130, 012142, 012201, 050100, 050201, 050203, 050209, 
05030, 050301, 050302, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 
07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 
070213; 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 11040, 110401, 110402, 
110403, 110404, 110405, 110909, 0703, 070310, 070320 

I ^ограничени овластувања. Друштвото одговара со целокупниот 
СВОЈ ИМОТ. 

Лице овластено за застапување с Душан Чубрнноски, в. д. дирек-
т о р , со неограничени овластувања во надворешниот и внатрешниот 
трговски промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр. 6239/92 (4010) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС. СО решението Срег. бр. 
5479/92, на регистарска влошка бр 1-20664-0-0-0 , го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Здравствената организација аптека „КЕ-
Н А Н Ф А Р М А Ц И Ј А “ , и о , ул „Иво Лола Рибар“ бр 39, Гостивр 
Скратен назив А П Т Е К А „ К Е Н А Н Ф А Р М А Ц И Ј А “ , и. о . , Гостивар 
Основач е Кенан Селими, со акт за основање од 30.IV 1992 година 

Д е ј н о с т и 13016, 130160-аитеки промет на лекови на мало и по-
единечна изработка на лекови по рецептура, санитетски материјални 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр 
10187/92, на регистарска влошка бр 1-23016-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешен и надворе-
шен промет „ К О Н И М Е К С К О М Е Р Ц “ извоз-увоз, д о о. СКОПЈе, ул . , 
„50 Дивизија“ бр. 6 б. Претпријатието с основано со акт за основање од 
19 VIII 1992 год , а основач е Коловски Павле 

Дејности 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129; 070132, 070150, 110302, 
110303, 110903, 110905, 110404, 110620, 080201, 080202, 080190, 060501, 
060502, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во 
надворешно-трговски промет, туристички услуги со странство. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своЈа сметка, а за обврските одговара со целокупниот СВОЈ 
имот Лице овластено за застанување во внатрешен и надворсшно-
трговски промет е Коловски Павле , директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 10187/92. 
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средства и лековити супстанци, средства за детска и диетална исхрана; 
ортопедски помагала, прибери и медицински инструменти, средства за 
лична хигиена, дрогериска стока, чаеви 

Но правниот промет со трети лица здравствената организација 
истапува во свое име и за СВОЈЗ сметка, а за обврските во правниот 
промет со трети лица одговара со целокупниот СВОЈ имот и. о 

Лице овластено за застапување на здравствената организација е 
Кенан Селими, директор, без ограничување. 1 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 5479/92 (4011) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег бр 
2675/92, на регистарска влошка бр 1-6189, го запиша вр судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за промет и услуги, увоз-извоз 
„ М А Х И П Р И Н Т " , и. о , ул „7-ми Ноември“ бр 58, Охрид Основач е 
Лилјана Велјаноска. 

Дејности' 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124,'070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131. 070132, 070140, 
070150,,070211, 070213, 070214, (ШГЧ9, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250 , 070260 , 070310, 070320, 
000000, 060501, 060502, 060601, 080190, 080201, 090131, 090132, 110302, 
110309, 110905, 110909; програмирање, одржување и поправка на комп-
јутери, рспарирањс на траки за компјутери и машини за пишување, 
организирање на забавни игри 

Полни овластувања, полна одговорност 
Лилјана Вслјаноска. директор со неограничени овластувања во 

рамките на запишаните дејности. 
Од Окружниот стопански суд во Битола , Срег бр 2675/92 (4012) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег бр. 
10349/91. на регистарска влошка бр. 1-19235-0-0-0 , го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за обработка на украсен 
камен и мермер, трговија на големо и мало „ М Е Р И С Г Е М - Т О Б И " , 
извоз-увоз, Ц. О . , ул. „Едвард Кардељ“ бр. 6-1/17, Кавадарци 

Дејности: 0126. 012611, 012612, 012613, 01262, 012621, 012622, 
0130, 0131, 0135, 01350, 013500, 0201, 02011, 020110, 02012, 020121, 
050201, 0503, 05030, 050301, 050302, 0606, 06060, (ХИ601, 060602, 07011, 
070114, 07012, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 
070150,0702,07021.070211,070219, 07022, 070221, 070229,07023,070230, 
07024 , 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 0703, 07031, 070310, 07032, 
070320, 080, 0801, 08011,080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080112, 
080121, 080122, 080123, 080129, 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 
080202, 1002, 10020, 100200, 1003, 10031, 10039, 100310, 100399, 1101. 
11010, 110102, 110109, 1103, ПОЗО, 110301, 110309, 1104, 11040, 110401, 
110406, 1105, 11050, 110500, 1109, 11090, 11901, 110909, 09, 0901, 
09011,090110, 09012. 090129,09013, 090139, 09014. 090140, 09015, 090150, 
09016, 090160, 09017 , 090179, 09018 , 090189, 10, 1001, 10010, 100101, 
100103, 0111, О П И . 011113, 011119, 0112, 0120, 01200, 612001, 012002, 
0121, 01211, 012112, 01212, 012120, 01213 , 012130, 01214, 012143, 0203, 
02030, 020302, 0501, 05010, 050100, 050201, 050202, 050203. 0503, 05030, 
050301,050302 

Во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во земјата и во надворешниот 
промет е Постолов Тони, директор , без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег. бр , 10349/91 (4013) 

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија на големо и мало, автопревоз , увоз-извоз, „ Б О К И " , со и, о . , ул. 
„Велко Влаховиќ" бр. 107, Пробиштип, основано со вкупно вложени 
средства од 12000 денари од основачот Владо Јованчев, л к, бр 22444 и 
М Б 1702964494000 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 
070130, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070223, 070224, 070225. 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 
030003, 06050. 060502, 070310, 070320, 110302, 10303, 110309, 110404, 
110620, 110909; надворешен трговски промет: 070310 - надворешна 
трговија со прехранбени производи; 070320 - надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Софче Јованчева, директор и застапник и во надворешно-тргов-

скиот промет, без ограничување. 
О д Окружниот стопански суд во Штип. (4014) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег бр. 7953/ 
92, на регистарска влошка бр 1-21627-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија на големо и мало „ Д А Н И Е Л А - К О М Е Р Ц - М А Р К Е Т И Н Г “ , 
Д . О . , увоз-извоз ул „Ла^ар Димитров“ бр 16-6, Скопје 

Дејности: 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012624, 012830, 
050209, 050301, 050302, 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, 
070310, 070320, 090131, 090132, 090133, 090139, 090150, 110302, 110303, 
110309, 110404, 110902, 110909. 

Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува со 
целосна одговорност, во свое име и за своЈа сметка . З а обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со 
целиот СВОЈ имот. 

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот 
трговски промет е Даниела Костовска, директор , без ограничување 

О д Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег бр 7953/92. (4016) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег .бр . 7100/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-20960-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија , услуги и произ-
водство „А Л Е К “ , извоз-увоз , Д.О.О , ул „Пушкинова" бр 4/2-5, 
Скопје Претпријатието е основано со акт за основање од 5 VI. 1992 
година, а основач е Н и к о л а Аврамовски 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 
110309, 110905, 110909, 110404, 012613, 012622, 012820; надвореишо-тр-
говски промет: 070310, 070320; консигнациона продажба 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своЈа сметка. З а обврските преземени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со целокупниот СВОЈ имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Никола Аврамовски, директор, без ограничување. 

О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег . бр. 7100/92. ^ (4017) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег .бр 
2955/92, на регистарска влошка бр. 1-115, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејностите на Акционерското друштво во ме-
шовита сопственост за вработување на инвалиди „ М А К Е Д О Н И Ј А 
С Т А К Л О “ , со и о , ул. „Индустриска“ бб, Битола , со: 060502, 070111, 
070112,070113,070114, 070211, 070212, 070213, 070124, 070219, проширу-
вање на дејностите во надворешно-трговскиот промет со услуги на 
меѓународниот транспорт на стоки; малограничен промет 

Од Окружниот стопански суд во Битола , Срег . бр . 2955/92 (4018) 

Окружниот стопански суд во СКОНЈС, СО решението Срег бр 8193/ 
92, на регистарска влошка бр 1-21552-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за угостителство и 
трговија на големо и мало „ В Л А Т К О - К О М Е Р Ц “ , увоз - извоз, Ц О , 
с. Ранковци, Крива Паланка . Претпријатието е основано со одлука од 
2 УП 1992 година, а основач е Младеновски Љ у б е н 

Дејности 080190, 070113, (У70114, 070123 , 070124, 070126, 070127, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219; 
откуп на земјоделски производи; 070222,070223, 070224,070225,070226, 
070250; надворешно-трговско работење- 070310, 070320; малограничен 
промет со Грција, Албанија и Бугарија 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка , а за обврските сторени кон трети лица во 
правниот промет, одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот промет е Младеновски ЈБубен, директор , без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр. 8193/92 (4019) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег .бр 
3096/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието 
за градежништво и трговија на големо и мало , со увоз-извоз „КО-
ДУ Н" , п .о . , бул. „ Ј Н А “ бр . 26-а, Струга, Основач е Дуни Никола , со 
акт бр. 03-1/92 од 10.УП1. Ј992 година. 

Дејности: 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502 060503, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230. 070250, 080121/, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 
090132, 090201, 090181, 090183, 090209, 011315 , 013021, 013400, 110309, 
110404, 110909, 070310, 070320. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот с Дуни 

Никола. 
О д Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр . 3096/92 (4015) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег бр 9407/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-22030-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското услужно претпријатие „ Х И Д Р О -
- М А К " , Д . О О . , експорт - импорт, ул. „Веле Марков“ бр 25, СКОПЈС 
Претпријатието е основано со акт за основање од 31 VII. 1992 година, а 
основачи се- Живко Трајковски и Христо Христов 

Дејности 090129, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240., 070250, 070260, 
надворсшно-трговски дејности - 070310, 070320. 

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

промет е Живко Трајковски, директор, без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 9407/92 (4020) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег бр И81/ 
92, на регистарска влошка бр 1-798-0, го запиша во судскиот Регистар 
пропишувањето на дејноста на Акционерското друштво „ А Л К А Л О -
И Д " , Берово , со. 060502 - превоз на стоки во друмскиот сообрака ј , 
110302 - услуги на реклама и економска пропаганда. 110^09 - неспом-
нати услуги во прометот /11УЧЧ 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Срег бр 1481/9. (40.1) 
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Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег бр. 
3149/92, го заниша во судскиот регистар основањето на Приватното 
претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и м а л о ' 
„КЕЛ" , 
увоз-извоз, со П . О , ул „Јорго Османо" бр. 36, Битола 

Дејности: 011311, 011313, 011315, 011316, 011319, 011420, 011430, 
011721, 011724, 012322, 030003, 050301, 060501, 060502, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260; 080201, 080202, 080190, 090122, 090123, 090124, 
090129, 090131, 090139, 110403, 110404, 070310, 070320. 

Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Димитровска Елена . 
Од Окружниот стопански суд во Битола , Срег . бр 3149/92. (4022) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег .бр 5382/ 
92, на регистарска влошка бр 1-21506-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Здравствената организација - Аптека „ Б И О -
М Е Д И К А “ , п.о , ул „Иво Лола Рибар“ бб, Гостивар. Скратен назив 
Аптека „Био - Медика“, п.о , Г“остивар Основач е Ука Бедрије , од с 
Беловиште , Гостивар, со акт за основање од 6.У. 1992 година 

Дејности. 13016, ПО 160 - аптеки промет на мало на лекови и 
поединечна изработка на лекови по рецеитура; санитетски материјални 
средства и лековити супстанци, средства за детска и диетална исхрана; 
ортопедски помагала, прибори и медицински инструменти; средства за 
лична хигиена; дрогериска стока, чаеви 

Во правниот промет со трети лица здравствената организација 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот 
промет одговара со целокупниот СВОЈ имот, п о. 

Лице овластено за застапување на здравствената организација е 
Ука Бедрије, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 5382/92 (4023) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег .бр 9000/ 
92, на регистарска влошка бр. 1 -21987-0-0-0 , го запиша во судскиот 
регистар основањето на Здравствената организација Аптека „ХИГИ-
Ј А “ , П . О . , ул „Иво Лола Рибар“ бр, 51, Гостивар. Скратен назив. 
Аптека „ Х И Г И Ј А " , П . О , Гостивар. Здравствената организација е ос-
нована со акт за основање бр. 01/92 од 20 VII . 1992 година, а основач е 
Луан Агаи. 

Дејност: 130160 аптека. 
Во приватниот лромет здравствената организација истапува во 

свое име и за своја сметка. З а обврските кон трети лица, здравствената 
организација одговара со сите свои средства, л о. 

Лице овластено за застапување е Сака Милосављевиќ, директор, 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег.бр.9000/92. (4024) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег .бр 6429/ 
92, на регистарска влошка бр. 1 -21720-0-0-0 , го запиша во судскиот 
регистар основањето на Здравствената организација Аптека „ Х У М А -
Н А “ , П . О . , ул. , ,Мајор Чеде Филиповски“ бр 248, Гостивар. Скратен 
назив- Аптека „ Х У М А Н А “ , п .о . . Гостивар. Здравствената организа-
ција е основана со акт за основање бр 01/92 од 25 У.1992 година, а 
основач е Алаедин Нуредини, с. Долна Бањица , Гостивар 

Дејност: 130160. 
Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување на здравствената организација е 

Себаедин Нуредини, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег .бр 6429/92. (4025) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег .бр 8578/ 
92, на регистарска влошка бр. 1 -22099-0-0-0 , го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за инженеринг, производство 
и промет „ Е К О Т Е Х Н И К А " , извоз-увоз, д.о о . , ул „Пуншикова" бр 
4/1-27, СкоиЈе Претпријатието е основано со акт за основање од 
10 VII 1992 година, а основач е Даринка Ефтимова 

Дејности 011314, 011319, 011320, 011390, 011741, 011941, 012321, 
0112820, 013909, 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080114 , 080190, 080202, 090123, 090160, 090181, 100320, 110301, 110302, 
110303, 110304, 110309, 110403, 110404, 110611, 110620, 110903, 110905, 
110909, откуп на земјоделски, сточарски и шумски производи (освен 
лековити билки); работи во надворешно-трговски промет: 070310, 
07320, консигнациона продажба на стоки; посредување и застапување 
во прометот со ,стоки и услуги; реекспорт; малограничен промет со 
Грција, Бугарија и Албанија . 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет 

, со трети лица претпријатието одговара со целокупниот СВОЈ имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-

но-трговскиот промет е Даринка Ефтимова , директор, без ограничу-
вање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 8578/92 (4026) 

Претпријатието ја проширува следната дејност: 110109. 
О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег.бр.8081/91. (4027) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр. 
3831/92, на регистарска влошка бр. 2 -1315-0-0-0 , ја запиша во судскиот 
регистар промената на статусот на Занатско-стакларската услужна 
производна задруга „Македонија стакло“ , п .о . , ул „Сава Ковачевиќ 
13" бр 9, Скопје , поради организирање во Акционерско друштво за 
завршни и занаетчиски работи во градежништво, трговија на мало и 
големо, извоз-увоз „Македонија стакло“ , п .о . , у л . „ Ш Македонска бри-
гада“ бр. 47, Скопје. 

О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег.бр.3831/91. (4028) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег бр.3325/ 
92, Ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и основа-
чите на Приватното услужно и трговско претпријатие, увоз-извоз 
„ Т И П “ , со Ц О . , ул „Солунска“ бр 23, Битола 

Им престануваат о в л а с т у в а њ а т а ^ застапување на претпријати-
ето и во надворешно-трговскиот промет на основачите Димовски Бо-
рис и Гореловски Томе , а се запишува ДОЈЧИНОВСКИ Михајло, директор, 
со полни овластувања. 

О д Окружниот стопански суд во Битола , Срег .бр 3325/92. (4029) 

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за производство и трговија , уво-
з -извоз „ Е В Р О 
Д ЕЛ “ ,П . О . , ул. „М.М Брицо“ бр. 4, Делчево . Претпријатието е осно-
вано со акт за основање бр. 1/92 од 14. VII . 1992 година, а основач е Нада 
Дамјановска . 

Дејности. 012322, 030003, 060502, 0701, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128,070129, 070132, 070140, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070228, 070229, 070230, 
070250, 070260, 0703, 070310, 070320, 080190, 090123, 090124, 090131, 
110303, 110309. 

Неограничени овластувања, потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување и претставување на претпријати-

ето и во надворешно-трговскиот промет е Нада ДамЈановска, дирек-
тор , без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Штип (4030) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег .бр 9755/ 
92, на регистарска влошка бр 1-22596-0-0-0 , го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и промет на 
мало и големо „ Ј Б И Б Е Р Т А К О М " , П , О . , увоз-извоз , с Стримница, 
Гетово. Претпријатието е основано со акт за основање, а основач е 
Ислами МУЈДИн, л .к . бр 278673/91 и М Б 3001962470049. 

Де јности/ 07011, 070111, 070112, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126 , 070127 , 070128, 070129, 07013 , 070131, 070132, 
070140 , 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214/ 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 09012, 090212, 090150, 01030, 130151, 08012, 
080190, 08020, 080201, 080202, 0703, 070310, 070320, 060502 

Претпријатието истапува во свое име и за своЈа сметка во прав-
ниот промет со трети лица со неограничено овластување и одговара со 
целиот имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет е Ислами Мујдин, директор, без 
ограничување-. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр.9755/92. (4031) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за производство и трговија „ДАЈ1-
К О " . увоз-извоз , П . О , ул ^Енгелсова" бр 6, Штип Основачи се 
бачевски Ацо , Митевски Славчо и Митевска Стеванка 

Дејности. 013099, 011941, 011949, 012310, 012322. 012324, 012613, 
012699, 012820, 012830, 013021, 013022, 013121, 0134, 01340, 0135, 01350, 
02011, 020110, 020121, 02014, 020140, 050302, 09012, 090140, 090181, 
07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 07021, 
070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110309, 110909, 
070310, 070320. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност 
Директор и застапник во надворешно-трговскиот промет е Ми-

тевска Стеванка , без ограничувања. ' 
О д Окружниот стопански суд во Штип (4032) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр 8943/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-22211-0-0-0 , го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „ В А Р Г А ! 1" - комерц, експорт-импорт , Д О . О , ул „Анкарска" 
бр . 18, Скопје Скратен назив „ВАРТАН“-комИ“рц, експорт-импорт , 
Д О О , Скопје . Основач е СурмеЈан Виолета , со одлука за основање од 
20 VII 1992 година ' 

Дејности 011311, 011312, 011314, 011390, 011721, 011724, 011729, 
011810 , 011920, 011930, 011941, 011949, 012130, 012201, 012310, 012321, 
012322, 012410, 012421, 012429, 012611, 012612 , 012613, 012614, 012621, 
012622 , 012623 , 012810, 013010, 013021, 013041, 013042 , 013050, 013071, 
013072, 013074 , 013121, 020129, 050100, 050201, 050301, 050302, 060502, 
060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 060501, 070121, 070122, 070123. 
070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 0 7 0 2 П . 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег бр 8081/ 
92, на регистарска влошка бр. 1 -9678-0-0-0 , ја запиша во судскиот реги-
стар промената на Акционерското друштво за производство на предиво 
и конец „Ветекс", ул. „Вардарска“ бр. 50, Титов Велес. 
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070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080119, 080121, 080129, 
080190, 080201, 090110, 090121, 090122, 090123 , 090124 , 090131, 090132, 
080202, 090140, 090150, 090160, 090171,, 090171, 090172, 090179, 090181, 
090183, 090189, 110101, 110301, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 
110404, 110903, 110909; дејности во надворешно-трговскиот промет: 
070310, 070320; реекспорт; застапување странски фирми; превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај 

Неограничени овластувања; друштво со ограничена одговорност 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
но-трговскиот промет е Сурмејан Виолета , директор, со неограничени 
овластувања 

О д Окружниот стопански суд во Скопеје , Срег. бр. 8943/92. (4033) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр. 
8547/92, на регистарска влошка бр. 1-21887-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
во внатрешен)и надворешен промет „ Д Е Л И - Ј У " , д .о .о . , ул. „ П е т а р 
Ацев“ бр. 27/11-11, Скопје . Основано со одлука од 12.УП. 1992 година од 
основачот Д а м ј а н о в а ^ Дејан. 

Дејноста: 070111, 070112", 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070126, 070132, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070227,070250,070240,110309, 110303,070310,070320; царински продав-
ници. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во земјата и странство е Дамја-

новски Дејан, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег . бр. 8547/92. (4034) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег . бр. 
3027/92, на регистарска влошка бр. 1-1925, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие на големо 
и мало, увоз-извоз „САМОИЛ 4 4 , ул. „Наум Н . Борче“ бр. 28, Битола . 

Проширување на дејноста: 070150, 070240,070260, 070227,110109, 
012421,012429, 013021,013121, 013122, 060601, 060602. 

Од Окружниот стопански суд во Битола , Срег . бр 3027/92. (4035) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег бр 
2193/92, го ,запиша во судскиот регистар основањето на Приватното 
претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало 
„Широко“, увоз-извоз, П . О . ул „10-та" бр 3, Битола Основач е Пали-
гора Ристо. 

Дејности- 060501, 060502, 060602, 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, 070260, 080190, 
080202, 090121, 090209, 110309, 110909, 090171, 013010, 013021, 013022, 
050100, 110404 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Палигора Ристо 
Од Окружниот стопански суд во Битола , Срег. бр. 2193/92. (4036) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег. бр. 
3200/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Акционерското друштво во мешовита сопственост за производство, 
откуп, обработка и промет на тутун „Југотутун - Слога“, со П . О . , 
Кривогаштани, ул. „М. Тито“ бб. 

Проширување на дејностите со: 070250, 070240, 070212, 070213, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070310, 070320; 
земјоделска аптека. 

Од Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег. бр. 
3200/92 - (4037) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег бр 
28Ш92, на регистарска влошка бр. 1-2531, го заниша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Прои зводното прометно претприја-
тие „ЈУГО П Р О Д У К Т “ , експорт-импорт, Д . О . О , П О . , Прилеп 

Проширување на дејностите со. 013071, 013072, 013073, 013074, во 
надворешен трго век А промет- застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги; продажба на стоки од слободни царински продав-
ници; малофаничен промет; продажба на стоки од консигнациони 

складови за странски стоки; реекспорт. 
Од Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег бр. 

2816/92 (4038) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег . бр. 
7927/92, на регистарска влошка бр. 1-10749-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на А Д „Национал поте д“, Д . О . О . , Шпедиција, 
1Д О. , бул „Кочо Рацин“ бб, Скопје 

Од претпријатието истапува досегашниот основач А Д „Нацо-
налшпед", Скопје , а пристапуваат новите основачи Спасовски Боро , 
Ристовска Душица, Иљази Рамадан, Галев Богдан, Стојановски Бојан , 
Костовски Благоја , Митиќ Мимоза, Бешковска Марија , Јанакиев Сте-
фан, Гурчевски Сашо, Јовановска Благица, Алексова Гана, Марковска 
Јаворка, Ковачевиќ Милан, Спирковска Лидија, Ангелески Славе , 
Манчев Киро, Стефановска Кети , Андонова Соња, Манчсва Сава , 
Димитровски Владимир, Алили Буран, Маниќ Владимир, Цветков Па-
вел, Митев Здравко, Јанкуловски Методија , СтоЈменовски Ристо, Сто-
јановски Киро, Патлиџанковски Владимир, Јосимовска Нада, Богда-
новски Стојанчо, Николиќ Марија, Апостоловска Мирјана, Шеќерниов 
Х р и с т , Симеонов Илија, С т а м е н о в с к и Миле, Гасев Горѓи, Пешкоски 
Сашо, Трневска Елица, Стефановска Велика , Кадиовска Вера, Ликов-

ска Снежана , Ангеловиќ Мирјана, Пандевски Иван, Јосиговска Мо-
мица, Ивановски Томислав, Христова Ирена , Митевски Добри, Нико-
лоска Жаклина , И л и ќ Константин и Димитровска Елена , со одлука од 
28 VIII . 1991 година 

О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег . бр 7927/92. (4039) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр 
8251/92, на регистарска влошка бр. 1-21254-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за електроинсталатерски и 
занатски работи, производство, трговија и услуги „ О М " , ДО.О., ул 
„Шуто Оризари“ бб, Скопје Претпријатието е основано со одлука од 
З.УИ 1992 година, а основач е Лековски Спиро 

Дејности: 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 
070221, 070222/070223, 070224, 070225, 070226, 070227 , 070229, 070230, 
070240, 076250; 070260, откуп на стоки и живина; откуп на земјоделски 
производи, откуп на шумски плодови, 090131, 090132 , 090133, 090139, 
110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110404, 110909, надворешно-
трговско работење- 070310, 070320; застапување и посредување во про-
метот со стоки и услуги; консигнација, реекспорт, изведување на инве-
стициони работи во странство. 

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

трговско работење е Лековски Спиро, директор , без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег. бр 8251/92 (4040) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег бр 
10081/92, на регистарска влошка бр 1-22729-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Приватната здравствена организација 

- Аптека „ Ф а р м а к о в , Ц О , ул. „ И в о Рибар Лола“ бр 72-6, лок . 3, ( 

СКОПЈС. Основач е Ангеловски Ангел , ул. „Анкарска" бр 31/5-18, 
СКОПЈС. Основачки влог 8 000,00 денари 

Дејност: 130160 
Здравствената организација настапува без ограничување, а во 

правниот промет одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ. 
Ангеловски Ангел , директор, без ограничување 
О д Окружниот стопански суд во Ско,пје, Срег бр 10081 /92 (4041) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег бр 
7010/92, на регистарска влошка бр 1-20715-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало, 
и-звоз-у воз и услуги „ А Л Т О В А “ , д о о , ул „Народен фронт“ бр 9/28, 
Скопје Претпријатието е основано со договор за основање од 
10 VI. 1992 година, а основачи се Белдсдовска Кристина и Белдедонска 
Нада 

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, 080201, 080202, 110309, 110909. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 

работење е Белдедовска Кристина , директор, без огрничувања. 
О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег . бр 7010/92 (4042) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег бр. 
6430/92, на регистарска влошка бр . 1-9039-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето на Претпријатието за туризам „АР-
Б У С И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л “ , Д . О . О , ул. „Даме Груев“ бр. 14, деловна 
зграда на „Интекс" бр. 16/17, Скопје 

Во внатрешно-трговсќиот промет се прошируваат следните деј-
ности, 070111, 070112, 070113, 070114, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 
070131, 070140, 070150, 070214, 070224, 070225, 070229, 070260, 080121, 
080122, 080123, 080129, 080190 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег . бр 6430/92 (4043) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег бр 
8451/92, на регистарска влошка б р 1-21961 -0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало и 
услуги „АС“ , Д О О , со П . О , експорт-импорт, ул. „Владимир Комаров“ 
б р 14/2-14, Скопје Претпријатието е основано со акт за основање од 8 
VII. 1992 година, а основач е Драгиша Алексиќ 

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, 080190, 
080201, 080202, 090171, 090172, 090179, 110309, 110302, 110903, 110909; 
надворешно-трговски промет 070310, 070320, посредување, консигна-
ција, малограничен промет со Албанија , Грција, Бугарија и Србија 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. З а обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ И сред-
ства 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Катерина Јаневска, директор , без ограничување, со 
неограничени овластувања 

О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 8451/92 (4044) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег . бр 
2834/92, на регистарска влошка бр. 1-980, го запиша во судскиот реги-
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стар основањето на Приватното претпријатие за производство и трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз „ С О Л У Н “ , со П . О . , бул. „1-ви МаЈ" 
бр 222, Битола Основач е Благој Христовски 

Дејности- 012130, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 013500, 
020110, 020121, 020131, 020140 020201, 050301, 050302, 060501, 060502. 
060503 , 060601, 060602, 080111, 080112, 080113 , 080114 , 080119, 080121, 
080122 , 080123 , 080190, 080201, 080202, 090121, 090123 , 090124, 090129, 
090131,090140, 090171,090172,090179, 110303, 110309, 110903, 110909 

Од Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег. бр 
1904/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното 
претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало 
„ДА1ЏЈИ-КОМЕРЦ" , увоз-извоз, П О ул „Арон Ароести" бр 51, 
Битола Основач е Милановски Чедо 

Дејности 060501, 060502, 060602, 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, 070260, 080190, 
080202, 090121, 090209, 110309, 110909, 110303 

Полни овластувања, полна одговорност 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот с Мила-

новски Чедо ^ 
О д Окружниот стопански суд во Битола , Срег бр 1904/92 (404од 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег бр 
3222/92, на регистарска влошка бр 1-6689, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„ Х Р И С Т И Ј А Н X А П С Е Н ' С К О М Е Р Ц “ , Д О , О , П О , ул. „Партизан-
ска“ бр 45/7, Битола 

Дејности. 013050, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127 , 070129, 070132, 070140, 070111, 070112 , 070113 , 070114, 070211, 
070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229 , 070230, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110402, 
110403, 110404, 110611, 110620, 110902, 110905, 110909, 070310,070320 

Полно овластување, полна одговорност 
Лозаноска Зора , директор 
О д Окружниот стопански суд во Битола , Срег бр 3222/92 (4047) 

Окружниот стопански суд во Штип го 'запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за прера-
ботка на дрво, металонреработувачка дејност, трговија на големо и 
мало, увоз-извоз, угостителска дејност „Ане“ , со П О , Берово Осно-
вач е Румена Псчинска 

Дејности 012310, 012321, 012322, 012323, 0113, 011315, 011319, 
0605, 060501, 060502, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070230, 
070240, 070250, 070260, 0703, 070310, 070320, 0801, 080111, 080112, 
080114, 080119, 08012, 080121, 080129, 080201, 080202 

Неограничени овластувања; потполна одговорност 
Директор и застапник е Румена Печинска , без ограничувања 
Од Окружниот стопански суд во Штип ( (4048) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег бр 
10200/92, на регистарска влошка бр 1-22735-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешна и надво-
решна трговија на големо и мало и услужни дејности „ Е У Р О - Т Р Е Р ' , 
експорт-импорт, Ц О , с. Равен, Гостивар Претпријатието е основано 
со акт за основање бр 01-01/1 од 21.VIII 1992 година, а основач е 
Демири Иасут 

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, 080112, 
080121, 080129 , 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110304, 
110309, 110903, 110909, 060501, 060502, 060601, надворешно-трговско 
работење 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка З а сторените обврски во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства, со целосна 
одговорност 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Демири Насут, директор, со неограничени овласту-
вања ^ 

О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 10200/92 (4049) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр 
8236/92, на регистарска влошка бр. 1-22330-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на т р г о в с к о т о претпријатие „ Ф И Д А - К О М Е Р Ц " 
за промет со мешовити стоки на мало и големо, извоз-увоз, ц о , Дебар , 
ул „Амди Леши“ бр 27 Основач е Аргтим Фида, М Б 2201963432014, 
основано со ' акт за основање бр. 03-1 од 30 VI 1992 година 

Дејности 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070132, 07014, 070140, 07015,070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 07(122 , 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225 , 070226, 
070227,070229,07023. 070230, 07025, 070250, 0802, 08020,080201,080202, 
дејности во надворсшно-трговски промет 0703, 07031, 070310, 07032, 
070320, вршење на работи на извоз и увоз на стоки на малограничниот 
промет на сите видови трговски стоки со Албанија , Грција и Б у г а р к а , 
вршење на туристички работи со странство, угостителски услуги, орга-
низирање на туристички, агсшџиски услуги, организирање на патувања 
и и-злети во земјата и во странство и други 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка 'За сите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Аргтим Фида, директор , со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во С КНОЈС. Срег бр 8236/92 (4050) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег. бр 
8362/92, на регистарска влошка бр 1-2313-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво за 
производство, сервис и услуга внатрешна и надворешна трговија „МЕ-
П О С " , ул „ Ш и т к а “ бб, Кавадарци 

Дејности 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110403. 110404 
Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 8362/92 (4051) 

Окружниот-стопански суд во Битола , со решението Срег бр 
2038/92, на регистарска влошка бр 1-5713, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Услужното прометно претпријатие „В и П“, и о , 
ул „Мирче Ацев“ зг 1:2/10, Охрид Основачи се Никола Размовски и 
Владимир Стрезоски, со одлука од 7 V 1992 година 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221. 070222, 070223, 070224, 

070225 , 070226, 070229, 070250, 070240, 070230, 080114 , 080119, 080121, 
080129, 080201, 080202, 090209, 110309, 070310, 070320 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Никола Размовски и Владимир Сгрезоски 
О д Окружниот стопански суд во Битола , Срег бр 2038/92 (4052) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр 
6990/92, на регистарска влошка бр 1-4048-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Приватното претпријатие за 
производство, услуги и трговија на големо и мало „ В Е Т Е Р И Н А Р “ , 
Ц О , експорт-импорт, Гевгелија, со: 07012, 07013, 070227, 130160 -
аптека , промет на лекови на мало и поединечна изработка на лекови по 
рецепти. 

О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 6990/92 (4053) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението С рег бр 411/ 
92, на регистарска влошка бр 1-3391-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за производство и промет на големо и 
мало „ П Р О Ф О " , во приватна сопственост, со П О , с. Лозово , Св. 
Николе Основач на претпријатието е ВОЈО Спасовски, л к бр 24095, 
О В Р - С в Николе 

Дејности 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126. 070127, 070128, 070129, 
07013, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214 , 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 
070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 0113, 
011314, 011312, 01132, 011320, 05030, 050302, 06050, 060502, 01305, 
013050, 08019, 080190, 0802, 08(120, 080201, 080202, 0703, 07031, 070310, 
07032, 070320 

За обврските направени во правниот промет приватното прет-
пријатие одговара со сите свои средства, со потполна одговорност 
Приватното претпријатие џо правниот промет со трети лица настапува 
во свое име и за своЈа сметка , неограничено 

Лице овластено за застапување на претпријатието е ВОЈО Спасов-
ски, директор, без ограничување 

О д Окружниот стопански суд во Штип, Срег бр 411/92 (4054) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег бр 
2624/92, Ја запиша во судскиот регистар Работната организација Основ-
ното училиште „Добре Јованоски“, ул „ П Октомври“ бр 145, Прилеп 

Дејност 120111 -основно образование од општ тип. 
Полно овластување, полна одговорност 
Застапник е Хаџи Илиоска Милка , директор , без ограничување 
О д Окружниот стопански суд во Битола , Срег бр 2624/92 (4055) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег бр 
9676/92, на регистарска влошка бр 1-22524-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Зибен-Комерц" , увоз-извоз, ц о , с Требош, Тетово Основачи се 
Зибери Алија и Енвер Алија 

Дејности 011315, 011941, 0 П 949, 012001, 012002, 012130, 012142, 
012201, 012321, 012421, 012429, 013010, 013021, 013022, 013050, 013121, 
013200, 013500, (120110, 020121, (120201, 020202 , 050100, 050201, 050202, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124 , 070125 , 070126 , 070127 , 070128, 070129, 
070132, 070140 , 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 07(1225, 070226, 070230, 070250, 070260, 080190, 
080201, 080202, 090140, 090150, 110309, 110909; надворешно-трговско 
работење 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет с о трети лица истапува во 
с ное име и за своја сметка За обврските преземени во правниот промет 
со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застанување во внатрешното и надворсшно-
трговското работење е З и б е р Алија , директор , со неограничени овла-
стувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 9676/92 (4056) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9396/92, на регистарска влошка бр. 1-1060-0-0-0, го запиша во судскиот 
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регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за градежниш-
тво и тргвовија на големо и мало „ПОБЕДА“, експорт-импорт, А Д , 
Ц О , Скопје 

Проширување на дејноста со: 110309, 110909, надворешен тргов-
ски промет- 070310,070320; изведување на градежни и градежно-занает-
чиски работи во странство, посредништво; застапништво; консигнаци-
они складишта, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и 
Србија, реекспорт. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 9396/92 (4057) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
9125/92, на регистарска влошка бр. 1-22557-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет, услуги и производ-
ство „БИБИ-КОМЕРЦ", експорт-импорт, ц.о., бул ,',Јане Сандански“ 
бр. 20/4, Скопје. Претпријатието е основано со акт од 27.VII. 1992 
година, Д основач е Костиќ Бранка. 

Дејноста: 07011, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123, 07)0124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070250, 070260, 080129, 
080190, 013041, 013099, 110304, 110309, 110903, 110909, 130112, 020110, 
020120, 020130, 020140, 020200, 020201, 020202, 060501, 060502, 013200, 
дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310-надворешна трго-
вија со прехранбени производи; 070320-надворешна трговија со непре-
хранбени производи; посредување и застапување во областа на проме-
тот со стоки и услуги; реекспорт; шпедиција; консигнација 

Неограничено овластување; целосна одговорност 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-

трговскиот промет е Костиќ Бранка, директор, со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 9125/92 (4058) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
8316/92, на регистарска влошка бр. 1-22700-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „МАК-
МОНТЕ", увоз-извоз, Д.О О., ул „Братфордска" бр 1,вл 1/6, Скопје 
Претпријатието е основано со договор од 7. VII 1992 година, а основачи 
се. Велибор Золак-Будеа, Драгослав Јоксимовиќ од Будеа, Капор Мла-
ден од Сараево и Асенчо Тодоровски од Скопје. 

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, 070260, 070250, 
070310, 070320, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090131, 090132, 090139, 
110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110404, 110620, 110903, 110902, 
110905, 110909, 120311, 120312, 120341 

Во правниот промет се трети лица истапува во свое име и за своЈа 
сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица прет-
пријатието одговара со сите свои средства 

Цанцевска Јулијана, директор, без ограничување во надвореш-
ниот и внатрешниот промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 8316/92 (4059) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
8500/92, на регистарска влошка бр. 1-22078-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ПЕКОМ", д.о.о., увоз-извоз, Скопје, ул. „Миле Поп Јорданова бр. 72/ 
14 

Дејноста 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, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309. 

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

промет е Петре Петровски, директор, без ограничувања 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8500/92 (4060) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
8653/92, на регистарска влошка бр 1-1249-0-0-0, ја заниша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапување на Акционер-
ското друштво за производство, внатрешен и надворешен промет „Ин-
дустрија промет“, Ц О , бул „ЈНА“ бр 15, Скопје 

Се брише Јовановски Драган , директор со неограничени овла-
стувања, а се запишува Смилевски'Кирил, е.д ^директор, со неограни-
чени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 8653/92 (4061) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
9986/92, на регистарска влошка бр. 1-22853-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „САИИКО", извоз-увоз, Д.О.О. Основачи се Душан Сараѓинов 
и Маја Николовска 

Дејности 011315 , 011319, 01194, 011941, 011949, 01232, 012321, 
01242, 012421, 012429, 0126, 012623, 012699, 01350, 02011, 02012, 030003, 
05030, 050301, 050302, 06050, 060502, 060503, 07, 0701, 07011, 070111, 
070112, 070113, 070114 , 07012, 070121, 070122 , 070123, 070124 , 070125, 
070126, 070127, 070128 , 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 
0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227 , 070229, 070230,- 070240, 
070250, 070260, 0703, 070310, 070320, 08019, 09016, 090183, 090189, 
110302, 110303, 110309, 110909 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка Во правниот промет се трети лица претпри-
јатието за своите обврски одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување, како и во надворешно-тргов-
скиот промет е Душан Сараѓинов, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 9986/92 (4062) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег, бр 
10378/92, на регистарска влошка бр 1-2690-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапување на Претприја-
тието за трговија на големо и мало „Градинар-промет", извоз-увоз, 
ц о , ул „Првомајска“ бб, СКОПЈС 

Се брише досегашното лице овластено за застапување Ангел 
Стефановски, в.д директор, без ограничување, а се запишува Алифета 
Селими, директор, без ограничување во внатрешното и надворешното 
трговско работење / 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 10378/92 (4063) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
8240/92, на регистарска влошка бр. 1-9711-0-0-0, ги запиша во судскиот 
регистар лицата овластени за'застанување на Акционерското друиггво 
за производство на хартија и амбалажа „Комуна“, ПО, СКОПЈС 

Се утврдуваат следните лица овластени за застапување Ристов-
ски Воислав, генерален директор на друштвото, застапник, без ограни-
чување на внатрешниот и во надворешно-трговскиот промет 

Муцински Слободан, заменик генерален директор, застапник, 
без ограничување во надворешно-трговскиот промет, и 

Антовски Саздо, директор на комерцијален сектор, застапник, 
без ограничување во надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр 8240/92 (4064) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
2095/92, на регистарска влошка бр. 1-5755, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното Претпријатие за трговија на големо и 
мало „ХРОНОС", увоз-извоз, со П.О. , ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 19, 
Охрид. Основач е Маркоски Григориј. 

Дејности: 013030, 013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 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, 070260,080201, 080202. 

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

ски Григориј. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2095/92. (4065) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
11392/92, на регистарска влошка бр. 1-24216-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Мешовитото претпријатие за надво-
решна и внатрешна трговија „ЗМАЈ-ЛУКС", Д О.О , ул. „Маџари" 
бб, Скопје. Скратен назив на фирмата: „ЗМАЈ-Ј1УКС", Д.О.О , 
Скопје. Основачи се: АД „ЖИТО ЛУКС“, П,.О., Скопје и АД НИМ 
„ЗМАЈ" Земун, Београд. 

Дејности 070210, 070211, 070212, 070213,,070214, 070219, 070220, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 
070260, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122 
070123 , 070124, 070125 , 070127,-070128, 070129, 07013 , 070131, 070140 
110901, 110903, 110909, 090122, 060502, 080501, 060601, 060603, надво-
решно-трговски промет- 070310, 070320 

Субјектот на уписот во правниот промет со трети лица настанува 
со целосна одговорност и неограничено овластување 

Горги Герасцмов, в.д. директор, без офаничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 11392/92 

(4066) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег бр 2708/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-5300-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Трговското претпријатие во приватна сопственост, уво-
з-извоз ,Далас" П .О , ул „Мирче Ацев“ бр. 15, Струмица. Основач е 
Ристо Митев. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070140, 070150, 070211. 070212 
070213, 070221, 070223, 070224, 070225, 070230, 070240, 070250, 070260, 
060502, 080190, 110309 - неспомнати услуги во областа на прометот 

Претпријатието истапува во свое име н за своЈа сметка без огра-
ничување За обврските одговара со сите свои средства, со потполна 
одговорност Основачот не одговара за обврските на претпријатието 

Во домашниот и надворешно-трговскиот промет претпријатието 
го 'застапува Ристо Митев, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр 2708/92 (4067) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег бр 2707/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-5299-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Трговското претпријатие во приватна сопственост, уво-
з-извоз „ОГРАЖДЕН", ул. „Кукја" бр. 119, с. Дрвош, Струмичко. 
Основач е Митко Горгиев. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070221, 070223 , 070224, 070225, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320, малограничен промет со Бугарија и Грција; 030003, 060502, 
080190, 110309-неспомнати услуги во областа на прометот. у 

Претпријатието истапува во свое име и за своЈа сметка без огра-
ничување. За обврските кон трети лица п^тпријатисто одговара со 
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сите свои средства, со потполна одговорност. 
Во домашниот и надворешно-трговскиот промет претпријатието 

го застапува Митко Горгиев, директор, без обраничување. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр 2707/92. (4068) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег. бр. 
8506/92, на регистарска влошка бр 1-22079-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и промет на 
големо и мало „ Р И М А К С " , експорт-импорт, д.о.о. , ул „Гуро Ѓако-
виќ“ бр. 6, Кавадарци. Основачи се: Јованов Ристо, л .к . 73435 и Јованов 
Марјан, со л к. 74775, и-здадени од С В Р Кавадарци 

Дејности: 011430, 011710, 011723, 011724, 011729, 011741, 011742, 
011743, 011749, 011791, 011941, 012201, 012321, 012421, 012429, 013030, 
013050, 013113, 013114, 013400, 013903, 020131, 020139, 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, 080190', 080201, 080202, 
090131, 090133 , 090139, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 
110905, 110909, 110403, 130403, 130140, 110904; надворешно-трговско 
работење: 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, консигнација; реекспорт; малограничен промет со Бу-
гарија, Грција и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување е Јованов Ристе, работоводен 
органа на претпријатието, со неограничени овластувања. 

Во надворешно-трговското работење претпријатието ќе го за-
стапува Јованов Марјан, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8506/92. (4069) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11712/92, на регистарска влошка бр. 1-24389-0-0-0, го заниша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „ К О Д Е К С “ , д о о , експорт-импорт, ул. „РазлоВечко Востание“ 
бр 18/34, Скопје 070111,070112, 070113, 070114,070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 080201, 080202, 090132, 090139, 110309, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието и во надвореш-
но-трговскиот промет е Сашо Момироски, директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11712/92. 
(4070) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
' 11901/92, на регистарска влошка бр. 1-24690-0-0-0, го запиша во суд-

скиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и 
мало, увоз-извоз „РОТРИНГ" , Д . О . , ул. „Горѓи Сугаре" бр. 8/3-5, 
Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 001 од 
21.IX. 1992 година, а основач е Снежана Ристовска. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013 , 070132, 070140, 0702, 07021, 0 7 0 2 Ш 070212, 070213 , 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230,070250,070260,06050060502,11090,110909,110309,080202,0703, 
070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Снежана Ристовска, директор, без ограничување. 

О д Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11901/92 (4121) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9937/92, на регистарска влошка бр. 1-23695-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги 
и трговија на големо и мало „ТОТО“, увоз-извоз, Д О , ул. „Фредерик 
Шопен“ бр. 3, СкопЈе. 

' Дејности- 013021, 013022, 013060, 013099, 020110, 020121, 020131 
020140, 030003, 060502, 060503, 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, 090123 , 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140 
090150, 090160, 090181, 090183, 090189, 110301, 110303, 110304, 110309 
надворешна трговија- 070310 надворешна трговија со прехранбени про 
изводи; 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи 
услуги во областа на прометот; посредување и застапување во проме 
тот на стоки и услуги; промет и застапување на стоки од к о н о т а ц и ј а 
промет на стоки со реекспорт; малограничен промет со Грција, Бута 
рија, Албанија , Романија, Унгарија, Австрија, Италија и СР Југосла 
ВИЈ а 

Тодор Тодоровски, директор, без ограничување во рамките на 
дејноста и средствата со кои располага претпријатието. 

О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег. бр. 9937/92 (4122) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр. 
11472/92, на регистарска влошка бр. 1-24267-0-0-0 , го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет 
и услуги „ В И З А - К О М Е Р Ц 92", д .о .о . , Скопје. Претпријатието е осно-
вано с о одлука на основачот Вера Ќоќоровска од 10.1Х.1992 година. 

Дејноста: 012611, 012612, 012613, 012623, 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, 090121, 090122, 090123; 
реекспорт; малограничен промет со Албанија , Бугарија, Грција, Рома-
нија, Унгарија, Австрија, Италија и Србија. 

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

Лице овластено за застапување е Вера Ќоќоровска , директор, без 
ограничувања. 

О д Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11472/92 (4123) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег. бр . 
3495/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Акционерското друштво во мешовита сопственост „Апарати за дома-
ќинство“, п .о . , Битола . 

Проширување на дејноста со: 011313, 011730, 011742, 090123, 
090124, 110303, 110309, 110109; надворешно-трговски промет: изведу-
вање на инвестициони работи во странство и отстапување на инвести-
циони работи на странско лице во Македонија; меѓународна шпедиција; 
меѓународен транспорт на стоки и патници во меѓународниот друмски 
сообраќај ; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; 
продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки; 
продажба на стоки од слободни царински продавници; малограничен 
промет; агенциски услуги во транспортот; услуги на истражување и 
давање н користење на информации и знаења во стопанството и на-
уката; услуги на атестирање; финансиски инженеринг и други услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3495/92 (4124) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2086/ 
92, на регистарска влошка бр. 1^4772-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на 
големо и мало, увоз-извоз „ТРАЈ Н И К “ , п.о. , с. Вејславци, Радовиш, 
основано од Трајан Ристов. 

Дејноста: 110309, 110902, 110909, 060502, 060503, 090189, 110905, 
110302, 120363, 080201, 080202, 080119, 0701, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 
070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 030003, 
020110, 020121, 020140, 080190, 0703, 070310, 070320. 

В о севкупниот надворешен и внатрешен трговски и правен про-
мет претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, без ограни-
чување. З а обврските кон трети лица претпријатието одговара со сите 
свои средства, со потполна одговорност. 

Во правниот промет претпријатието го претставува, застапува и 
потпишува Трајан Ристов, директор на претпријатието, без ограничу-
вање. 

О д Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр.2086/92. (4125) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег.бр. 10719/92, на регистарска влошка бр. 1-3125-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за 
услуги и трговија на големо и мало „ Ш У М А К О М Е Р Ц " , Д . О . , експор-
т-импорт , Валандово. 

Во внатрешниот промет се прошируваат следните дејноста: соби-, 
рање на шумски производи (шумско семе, шумски плодови, смоли, 
лековити билки и сл.) 070150, 070227, 070240, 080190, 080201, 110301, 
110302, 110305, 110309, 110909. 

Во надворешно-трговскиот промет се прошируваат следните деј-
ности: посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; 
продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки; реек-
спорт; превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај ; малогра-
ничен промет со прехранбени и непрехранбени производи со Грција, 
Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

О д Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10719/92 (4126) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија на големо и мало, извоз-увоз „ С У П И “ , со П . О . , с Зрновци, Ко-
чани. Основач на претпријатието е Душан Иванов, со л.к бр. 57565 и 
М Б 2104954403005, У В Р Кочани. Основачот не одговара за обврските 
на претпријатието. 

Дејноста: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 
07026, 070260, 08019, 080190, 060501, 060502, 110309, 02011, 020110, 
02014, 020140, 07031, 07032, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обвр-
ските одговара со сите свои средства, со потполна одговорност. 
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Директор на претпријатието е Душан Иванов, кој со неограни-
чени овластувања ќе го застапува и претставува претпријатието во 
внатрешниот и надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (4127) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 
10198/92, на регистарска влошка бр. 1-22650-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Производно-трговското претпријатие 
„РАДКОПРОМ", п.о., увоз-извоз, с. Пепе л иште, Неготино. Основач 
е Анка Ангелова, со акт за основање бр. 01-01 од 20. VIII. 1992 година. 

Дејноста: 020121, 020131, 020139, 020201, 070111, 070112, 070113, 
070114, 0131В, 013114, 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, 080121, 080122, 
080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 110909; 080122, 
080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 110909Гнадво-
решно-^грговскн дејности: 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 сиот свој имот. 

Ангелов Јорданче, директор, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег.бр. 10198/92 

(4128) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр.3401/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-2874, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Општественото претпријатие за профе-
сионално оспособување и вработување на инвалиди „ЛИМПРОМЕТ", 
д.о.о., п.о. , ул. „Крушевски пат“ бб, Прилеп. 

Проширување на дејноста: 060501,060502,110309,110903,110905, 
110109. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр.3401/92 
(4129) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги 
„Пиком", д.о.о., експорт-импорт, ул. „Скопска“ бр. 9, Кочани. Прет-
пријатието е основано со договор за основање од 19.VIII. 1992 година, а 
основачи се Јорданов Бранко и Јорданов Тодор. 

Дејности: 011721, 011723, 011724, 011729, 011741, 011749, 011791, 
011810, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 
080202, 110309, 110404,110909, 110302, 070310, 070320, 011722. 

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

трговски промет е Јорданов Бранко, директор, без ограничувања. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (4130) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1506/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4319-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Производственото, трговско, услужно претпријатие за 
трговија на големо и мало и увоз-извоз, во приватна сопственост „СИ-
МОНА-КОМЕРЦ", П . О . , с. Ораовица, Радовишко. Основач е Василев 

Дејноста: 012201, 012310, 012321, 013010, 013021, 013041, 013050, 
013113, 013115, 013903, 020110, 020120, 020130, 020140, 030003, 050302, 
060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212,,070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090121, 110309, 
110903, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и ед своја вметка, со неограничени овластувања. За преземе-
ните обврски во правниот промет со трети лица претпријатието одго-
вара со сите средства со кои располага, со потполна одговорност. 

Во надворешно-трговското работење претпријатието ќе го заста-
пува и претставува Василев Јован, директор, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1506/92 (4131) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението, Срег. бр. 
3384/92, на регистарска влошка бр. 1-6764, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за производство, трго-
вија на големо и мало, сообраќај, услуги и увоз-извоз, „ФАЈТ" , со 
П.О. , ул. „Таше Милошевски“ бр. 23, Ресен. Основач е Јово З е т о в -
ски. 

Дејноста: 020,121, 020129, 020131, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070230, 070240, 070250, 070260, 090121, 110309, 
110909, 120363, 070310, 070320. 

Полна одговорност, полни овластувања; 
Јово З е т о в с к и , директор, КОЈ ќе го претставува претпријатието 

и во надворешно-трговскиот промет 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3384/92. (4132) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10123/92, на регистарска влошка бр. 1-23007-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар регистрирањето на Претпријатието за производство и 
промет на мало и големо, „ Н И Т И К О М " , Ц . О . , увоз-извоз, ул. „И. Р. 
Лола“ бб, Тетово, основано со акт за основање, а основач е Шабани 
Љатив, со л.к. бр. 202358/85 и М Б 0803954470062. 

Дејноста: 07011, 070111, 070112, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 
070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 08011, 080111, 080119, 090190, 080201, 080202, 
011311, 011313, 0И315, 011920, 011941, 011949, 012142, 012322, 013010, 
013021, 013022, 013904, 013121, 013400, 013041, 060502, 060503, 060601, 
060602, 120190, 090212, 090123, 090139, 090140, 050100, 050302, 100101, 
100200,0703,070310,070320. . 

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка во прав-
ниот промет со трети лица, со неограничено овластување и одговара со 
целосна имовина. 

Овластен потписник и застапник на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет е Шабани Љатиф, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10123/92. (4133) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9081/92, на регистарска влошка бр. 1-22243-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Трговското претпријатие „МАГА", ц.о. , 
експорт-импорт, ул. „Д.Г. Кара“ бр. 23, Тетово. Основач е Пустина 
Улбер. 

Дејноста: 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, 070250, 070260, 060501, 
060502Г060503, 080190, 080201, 080202,090209, 110301, 110309, 110903, 
110909; надворешна трговска дејност: 070310, 070320 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Пустина Улбер, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9081/92 (4134) 

Окружниот стопански суд во Скогце, со решението Срег. бр. 
10601/92, на регистарска влошка бр. 1-2203-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за про-
изводство на теписи, конфекција и сервис „Македонец фолклор“ , 
Д .О . , А.Д. , бул. „Југославија“ бр. 8, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 07013, 070131, 070140, 
070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 110302, 110303, 
110309, 110909, 012429, 013903 , 013909; надворешен промет. 070310; 
застапување и посредување во прометот на стоки и услуги; реекспорт; 
меѓународна шпедиција; консигнација; малограничен промет со Буга-
рија, Албанија и Грција; комисиони складови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10601/92 (4135) 

Од Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за 
производство, промет на големо и мало и увоз-извоз „РИВА-ПРО-
МЕТ", П,О. , ул. „М. Тито“ фр. 18^/7, Струмица. Основач е Митевска 
Валентина 

Дејноста: 0701, 07011, ' 070111, 070112, 070113 , 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070132,07014,070140, 07015,070150, 0702,07021,070211, 070213,070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 
07023, 070230, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 
110909, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320, 0801, 08011, 080111, 080112, 
080119,08012,080121, 080122,080123,080129,08019,080190,0802, 08020, 
080201, 080202. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограни-
чени овластувања за дејностите кои ги врши. Претпријатието во прав-
ниот промет одговара со сите свои средства, со потполна одговорност. 

Директор на претпријатието е Митевска Валентина, со М Б 
170-7973465007, кој во застапувањето има неограничени овластувања. 

Директорот ќе го застапува претпријатието во надворешниот 
промет, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (4136) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар Производното, трговско претпријатие на големо и мало, увоз-
извоз, со услужни дејности „Гравиз", со П . О . , Св. Николе 

Дејности: 012623, 013099, 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, 070260, 110303, 110404, 
070310, 070320, 012421, 012429, 013400. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка, со неограничени овластувања, а за своите 
обврски одговара со сите свои средства, со потполна одговорност 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (4137) 
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Окружниот стопански суд во СкоиЈе, со решението Срег. бр. 
4867/92, на регистарска ,влошка бр . 1-20680-0-0-0 , го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за надворешна и вна-
трешна трговија и застапување на странски фирми „ К О М Е Р Ц - Д Т \ 
Д . О . О . , извоз-увоз, ул. „Микола Вапцаров“ бр. 2-АИУ, СкопЈе. Скра-
тен назив: „ К О М Е Р Ц - Д Т " , Д . О . О , извоз-увоз, Скопје Основачи се: 
Странско правно лице, „Комерц“ , ул. „ЕинспиелерЈева" 6, Љ у б л л н а , 
Тиквешански Александар; ул „ И в о Рибар Лола“ б р 149 1У/2, СКОИЈС и 
Димески Благоја , бул. „Партизански одреди“ 266-12, СКОПЈС. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110302, 
ПОЗОЗ, 110304, 110309, 110909, 110611, 110620,070310,070320 

Неограничени овластувања; претпријатието одговара со цело-
купниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријати-
ето е Димески Благоја , е.д. директор , со неограничени овластувања во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег. бр. 4867/92 (4138) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег . бр. 
9325/92, на регистарска влошка бр. 1-21984-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за внатрешен, надворешен 
промет и застапнипггва „ Ф . А . Ќ . Г О Р Д О Н У Н И В Е Р З А Л " , Д . О . О . , 
бул. „ А В Н О Ј “ 70/12, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за 
основање од 27.VII. 1992 година, а основачи се О в ч а р о в Коста и Овча-
ров Филип од Скопје. 

Дејности: 050100, 050201, 050203, 050301, 050302, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110109, 110500, 
110909; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; 
застапување на странски фирми; меѓународна шпедиција, изведување 
на инвестициони работи во странство; бесцарински продавници. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице за застапување во внатрешен и надворешен трговски про-

мет е Овчарев Коста , директор, со неограничени овластувања. 
О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег . бр. 9325/92 (4139) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег. бр. 
1711/91, на регистарска влошка бр. 1-3101, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Услужното, прометно претпријатие на големо и 
мало „ДАР О - П Л А С Т “ , со П . О . , Охрид. Основач е Пројчески Дарко . 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 
070213 , 070215 , 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 050302, 050501, 
080190, 080201, 080202,110903; малограничен промет; 070310, 070320. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Пројчески Дарко , директор. 
О д Окружниот стопански суд во Битола , Срег . бр . 1711/91 (4140) 

Окружниот стопански суд во Скопје , ' со“решението Срег . бр. 
9494/92, на регистарска влошка бр. 1-23050-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на 
големо и мало „ М А К С - К О М " , ц .о . , увоз-извоз, ул. „Киро Антевски“ 
бр. 3, Куманово. Претпријатието д 'основано со одлука за основање од 
31-VII. 1992 година, а основач е Марјан Николовски од Куманово. 

Дејноста: 011311, 011313,011315, 011319, 011320, 011390, 011730, 
011741, 011742, 011743, 011749, 011791 т ,011ДО, 011832, 011920, 011930, 
0119414 011949, 012201, 012321, 012323. 012421, 012810, 012820, 
012830, 013010, 013021, 013022, Р13041 , ;0Ш42, 013050, 013099, 013113, 
013114, 013112, 013115, 013119, 013121, 613122, 020110, 020121, 020140, 
020201, 030003, 050301, 050302, 060501, 060502; 060503, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140', 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250 070260, 080119, 080121, 080122, 
060190, 080201, 090121, 090123, 090124, 090129, 090160, 090171, 090172, 
090179, 090202, 090209, 110109. 110301. 110303, 110304, 110309, 110909; 
надворешно-трговско работење: 070310, 070320; застапништво и по-
средништво; реекспорт; консигнациона продажба; меѓународен тран-
спорт на стоки и патници; малограничен промет со Албанија , Грција , 
Бугарија , Романија, Унгарија , А в с т р и ј а ^ Италија ; слободни царински 
продавници: ѕ ' 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Марјан Николовски, директор , без ограничувања. 

О д Окружниот стопански суд во Скопје , Срег. бр. 9494/92 (4142) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег . бр . 
1894/92, на регистарска влошка бр. 1-5597, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за производство, услуги, надворе-
шен и внатрешен промет на големо и мало „ Г И Н О - М А К " , Д О О , п .о . , 
ул. „Марко Цепенков“ бр. 80, Охрид. Основач е Гиноска Бранислава . 

Дејности: 110303, 110309, 070111, 070112, 070113, СУ70114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128. 070129, 070131. 
070132, 070140. 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070216, 070222, 

070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260. 
Полни овластувања; полна одговорност. 
Гиноска Бранислава , директор!, со неограничени овластувања во 

рамките на запишаните дејности. 
О д Окружниот стопански суд во Битола , Срег . бр . 1894/92 (4143) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег. бр. 
3572/92, на регистарска влошка бр . 1-577, Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лицето овластено за застапување на Трговското 
претпријатие „Центропромет" , акционерско друштво во мешовита соп-
ственост, П . О . Прилеп . 

Му престанува овластувањето за застапување на Мирчески 
Мирко , а лицето овластено за застапување на акционерското друштво е 
Неда Поп-Димитриоска , е.д. генерален директор . 

О д Окружниот стопански суд во Б и т о л а , Срег . бр . 3572/92 (4144) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег . бр. 
3009/92, на регистарска влошка бр. 1-6449, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Производното, трговско, приватно претпријатие на 
големо и мало „ Д У Н А - Л Е К С “ , увоз-извоз, со п .о . , Прилеп. Основач е 
Цуцулески Јованче. 

Дејности: 01262, 070121, 090150, 070122, 070123, 070132, 070221, 
070222, 070250, 070260, 030003. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Цуцулески Јованче, директор, со неограничени овластувања. 
О д Окружниот стопански суд во Б и т о л а , бр . 3009/92. (4145) . 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр. 
8993/92, на регистарска влошка бр. 1-23189-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за одржување моторни во-
зила , внатрешен и надворешен промет „ Џ И В Г А " , ц ,о . , с. Поро ј , Те-
тово . Скратен назив: Претпријатие Д 1 И Г В А " , ц .о . , Тетово. Основач е 
Нади Вејсели, со одлука за основање од 26.VI. 1992 година. 

Дејноста: 011313, 011941, 012142, 012201, 012321, 012322, 012613, 
012621, 012622, 012623, 013041, 013050, 013121, 013200, 013400, 013500, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 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, 080121, 080190, 080201, 
080202, 090121. 110303, 110309, 120190. 

В о правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка , а за обврските одговара со целиот свој имот. 

В о внатрешен и надворешен промет претпријатието ќе го заста-
пува Нади Вејсели, директор, без ограничувања. 

О д окружниот стопански суд во Скопје , Срег . бр . 8993/92 (4146) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр. 
8248/92, нарегнстарска влошка бр. 1-22563-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието „ Б А З А Р “ , ц .о . , увоз-извоз, 
ул. „Кумановска“ бр. 42, Тетово. Скратен назив: Претпријатие „ Б А -
З А Р “ , ц .о . , Тетово. Основач е Емини Кадри, со одлука за основање од 
26.VI. 1992 година. 

Дејноста: 011313, 011941, 011949, 012142, 012201, 01232Ј, 012322, 
012613, 012621, 012622, 012623, 013041, 013050, 013121, 013200, 013400, 
013500, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503 , 060601, 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. 080121. 080190, 
080201, 080202, 090121, 110303. 110309, 120190. 

В о правниот промет со трети лица претпријатието истапува в о 
свое име и за своја сметка , а за обврските одговара со целиот свој имот . 

В о внатрешен и надворешен промет претпријатието ќе го заста-
пува Емини Кадри, директор , без ограничувања. 

О д окружниот стопански суд во Скопје , Срег . бр. 8248/92 (4147) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
С т бр. 191/90 од К) XII. 1992 година о.твори стечајна постапка над Опш-
тественото претпријатие „Бистренско Поле“ од с Бистренци, Него- ' 
тино. 

З а стечаен судија се именува Бранко Орданоски, судија на ОВОЈ 
суд. З а стечаен управник се определува БОЈКОВ КОСТО, вработен во ' 
„ Н е к о спорт“ од Неготино. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена но 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 одагање. Се закажува рочиште 
за испитување на пријавените нббарувања на доверителите на стечај-
ниот должник за ден 16.11.1993 година во 9,30 ч во соба броЈ 81 на ОВОЈ 
суд. 

О д Окружниот суд во Скопје (5398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр.234/90 од 10.XI1.1992 година Ја заклучи стечајната постапка над 
стечајниот должник 3 . 3 . „Идеал“ , с Тремник , Неготино. П о пр^восил-
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наста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на 
претпријатијата при ОВОЈ суд. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (5399) 

жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку ОВОЈ Суд до Стопанскиот 
суд на Македонија 

О д Окружниот стопански суд во Штип, (5407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр.205/90 од 29 IX. 1992 година Ја заклучува стечајната постапка над 
Претпријатието „ Н О С Н Е К О С П О Р Т “ во стечај од Неготино П о 
правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од реги-
старот на претпријатијата при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (5400) 

Стечајната постапка над 11ЛС „Елен комерц“ с. Габревци - Радо-
виш се заклучува поради немање на имот По правосилноста на реше-
нието Ст.бр. 122/91 од 23 Х.1992 година ќе се брише од регистарот на 
претпријатијата Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена 
од објавувањето преку ОВОЈ суд до Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5401) 

С о решението Ст. бр. 54/92 од 25 XI. 1992 година е заклучена 
стечајната постапка над С З „Мој дом“ - Струмица поради немање на 
имот 11о правосилноста на решението С З „МОЈ ДОМ“ - Струмица ќе се 
брише од судскиот регистар. Решението можат да го напаѓаат довери-
телите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија преку ОВОЈ суд во 
рок од 15 дена од објавувањето на огласот. 

О д Окружниот стопански суд во Штип (5408) 

Стечајната постапка над П П С „Триглав" с. Дабнле - Струмица се 
заклучува поради немање на имот. По правосилноста на решението Ст 
бр 118/91 од 29 VI. 1992 година, ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата Доверителите имаат право на желба во рок од 15 дена од 
об јавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија. 

О д Окружниот стопански суд во Штип. (5409) 

Стечајната постапка над П П С „Пеликан-комерц" - Виница се 
заклучува поради немање имот на должникот По правосилноста на 
решението Ст бр 193/91 од 14 X11 1992 година Л И С „ П е л и к а н - К о -
мерц" - Виница ќе се брише од судскиот регистар. Доверителите имаат 
право на жалба во рок од 8 дена од објавувањето до Стопанскиот суд на 
Македонија 

Од Окружниот стопански суд во Штип (5401-а) 

Стечајната постапка над С З „Кале“ - Виница се заклучува по-
ради немање на имот на должникот . По првосилноста на решението Ст 
бр 74/92 од И).XII 1992 година, ќе се брише од регистарот на задругите 
Доверителите нмат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето 
преку ОВОЈ суд до Стопанскиот суд на Македонија - СКОПЈСЧ 

О д Окружниот стопански суд во Штип (5410) 

Со решението Ст .бр 139/91 од 16 IX 1992 година е заклучена сте-
чајната остапка над Т У П „Орбис Комерц“ - Штип 

По правосилноста на решението Т У П „Орбис Комерц“ - Штип д а , 
се брише од регистарот на претпрИЈата 

Решението да се огласи на огласната табла на судот. 
Од Окружниот стопански суд во Штип (5402) 

Се отвора стечајна постапка над С З „ Н о в дом“ - Свети Николе , 
но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот и се 
з а к л у ч у в а . , н о правосилноста на решението Ст. бр. 70/92 од 4.1Х.1992 
година ќе се брише од регистарот на задругите. Доверителите имаат 
право на жалба во рок од 15 дена од об јавувањето на огласот преку овој 
суд д о Стопанскиот суд на Македонија. 

О д Окружниот стопански суд во Штип. (5411) 

Стечајната постапка над С З „Напредок“ - Пробиштип се заклу-
чува поради немање имот на должникот. По правосилноста на решени-
ето Ст бр 66/92 од 17 IX 1992 година ќе се брише од регистарот на 
задругите Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од 
објавувањето преку ОВОЈ суд до Стопанскиот суд на Македонија 

Од Окружниот стопански суд во Штип (5403) 

Стечајната постапка над 3 3 „Репром" с Радичево - Струмица се 
заклучува поради немање имот на должникот По правилноста на ре-
шението Ст бр 110/91 од 17 IX 1992 година, ќе се брише од регистарот 
на задругите Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена 
преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија 

Од Окружниот стопански суд во Штип (5404) 

Со решението С т . б р 4/92 од 23 VI. 1992 година е заклучена стечај-
ната постапка над П П С „Вест“ - Струмица 

По правосилноста на решението III1С „Вест“ - Струмица да се 
брише од регистарот на претпријатието 

Решението можат да го напаѓаат доверителите до Стопанскиот 
суд на Македонија во рок од 15 дена по огласувањето на огласот на 
судската табла 

Огласот е објавен на огласната табла на 23 VI 1992 година 
4 Од Окружниот стопански суд во Штип (5405) 

Стечајната постапка над 3 3 „Агроилод" - Струмица се заклу-
чува Побарувањето на 3 3 „Лгроплод" - Струмица према ПП „Уни-
тед" - Лесковац за кос стечејниот должник има поднесено тужба заве-
дена под И бр 1720/92 кај ОВОЈ суд за долг во износ од 127.250 денари се 
пренесува дел на Л Д М С З И К „Струмица“ - Струмица, во и-знос од 
1 850 денари се камата, сметано од 15 IX. 1990 година до исплатата, а 
разликата од 125 400 денари заедно со каматата се преотстапува на 
задругарите Васил Патаров од Струмица, Јован Петревски од Стру-
мица и Киро Неделковски од Скопје Но правосилноста на решението 
Ст бр 66/91 од 23 Х.1992 година 3 3 „Лгроплод" - Струмица ќе се 
брише од судскиот регистар на задругите Доверителите имаат право на 
жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку ОВОЈ суд до Стопанскиот 
суд на Македонија 

Од Окружниот стопански суд во Штип (5406) 

Стечајната постапка над МИС „Космос“ - с Трсино - Виница се 
заклоучува поради немање имот на должникот П о правосилноста на 
решението Сд б р 211/91 од 25 V. 1992 година Н П С „Космос“ с Трсино 
- Виница ќе се брише од регистарот на претпријатијата Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од об јавувањето преку ОВОЈ суд 
до С.“топанскиот суд на Македонија. 

О д Окружниот стопански суд во Штип. (5413) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС објавува дека со решението 
Ст бр 1640/91 од 17 XII 1992 година Ја заклучи стечајната постапка над 
Трговското производно приватно претпријатие „Сонот Комерц“ од с 

Сопот - Кавадарци I ^ ,правосилноста на решението , стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд 

О д Окружниот стопански суд во Скопје (5416) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст б р 429/91 од 9 XII 1992 година се заклучува стечајната постапка над 
стечајниот должник З С З „Возарчанка" , с. Возарци - Кавадарци По 
правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од реги-
старот на претпријатијата при ОВОЈ суд 

О д Окру жниот стопански суд во Скопје (5417) 

Стечајната постапка против должникот ПП , ,Виолета“ о д о . Вел-
гошти, Охридско, се заклучува. 

О д Окружниот стопански суд во Битола. (5418) 

С о решение Ст . б р , 93/92 од 14.Х11.1992 година на Окружниот 
стопански суд во Битола , стечајната постапка кон д о л ж н и к о т Т Ш „Ли-
“го" од Битола е заклучена 

О д Окружниот стопански суд во Битола. (5419) 

С о решението Ст . бр . 162/92 од 17.XII. 1992 година на Окружниот 
стопански суд во Битола стечајната постапка кон должникот П П „Југо-
имлекс" од Битола е запрена. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (5420) 

Стечајната постапка над должникот Л И С Л у л а в “ , с Куклиш -
Струмица се заклучува поради немање имот на должникот. П о право-
силноста на решението Ст бр. 202/91 од 24 XII 1992 година, ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата Доверителите имаат право на 

Се отвора стечајна постапка кон должникот Н Т „Сандра44 од 
Охрид, но не се спроведува и се заклучува. 

О д Окружниот стопански суд во Битола. (5421) 
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Стечајниот совет ири Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 152/91 од 18-ХИ.1992 година ја заклучи 
стечајната постапка над П П С „Тргомал" - Струмица 

Решението можат да го напаѓаат доверителите со жалба во рок 
од 8 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд 
на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип (5422) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр . 176/91 од 18.XI 1.1992 година Ја заклучи 
стечајната постапка над МК „Герас Цунев“ Д О О „Кооперација“ -
Струмица. 

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба преку 
ОВОЈ суд до Стопанскиот суд на Македонија во рок од 8 дена по објавува-
њето на огласот во „службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5423) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст . бр 28/90 од 18.XII. 1992 година Ја заклучи стечај-
ната постапка над П П С „Гари Комерц“ - Струмица. 

Решението можат да го напаѓаат доверителите со жалба во рок 
од 8 дена од објавувањето на огласот преку ОВОЈ суд до Стопанскиот суд 
на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5424) 

Со решението Ст. бр. 148/91 од 23.X. 1992 година е заклучена 
стечајната постапка над Н О С „Транс Експрес“ - Берово . П о правосил-
носта на решението, Л О С „Транс Експрес“ - Берово ќе се брише од 
регистарот на стопанските организации. 

Доверителите можат да го напаѓаат ова решение во рок од 8 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ со жалба преку 
ОВОЈ суд до С.топанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (5425) 

Со решението Ст бр 144/92 од 14 XII. 199? година на Окружниот 
стопански суд- Битола стечајната постапка кон должникот П П „Меди 
коме?рц“ од Охрид се заклучува. 

Од Окружниот стопшански суд во Битола (5429) 

Со речкението Ст бр 29/91 од 14 XI. 1991 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот 3 3 „Разловчанка" с Разловци- Делчево 

З а стечаен судија е определена Рушка Цапарова З а стечаен 
управник е поставен Ванчо Димитровски, економист од Делчево 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват побарувањата во рок од 30 дена од о б а в у в а њ е т о на огласот во 
„Службен весник на РМ“ со пријава со докази во по два примероф! и 
вирмански уплатници за платена судска такса во износ од 2 ООО денари 
на жиро сметка 4100-840-033-3338 - Републички буџет 

З а испитување на побарувањата се закажува рочиште за ден 
29 11993 година во П часот во просториите на судот 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги ме платат своите 
долгови. 

Од Окружниот стопански суд во Штип (5430) 

Со решението Ст бр 237/91 од 29 XII 1992 година с заклучена 
стечајната постапка над 3 3 „Единство“ с Робово. П о правосилноста на 
решението 3 3 „Единство“ с Робово да се брише од регистарот на 
претпријатијата. 

Рок за жалба е 15 дена по објавувањето на огласот 
Од Окружниот стопански суд во Штип . (5431) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Со решението Л бр 16/92 од 25 XI 1992 година е заклучена 
ликвидационата постапка над МИС „Југоекспорт" - Штип 116 право-
силноста на решението, Л И С „Југос ^.спорт“ - Штип ќе се брише од 
регистарот на претпријатијата. Решението можат да го напаѓаат дове-
рителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија преку ОВОЈ суд во 
рок од 15 дена од објавувањето на огласот 

Од Окружниот стопански суд во Штип (5412) 

Со решението Л б р 21/92 од 18 XII 1992 година ликвидациониот 
совет ја заклучи ликвидационата постапка над Н И С „Клрач" - Штип 

По правосилноста на решението , III1С „ К а р а ч " - Штип ќе се брише од 
регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во 
рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку ОВОЈ суд до Стопан-
скиот суд на Македонија 

Од Окружниот стопански суд во Штип (5414) 

Ликвидациониот совет на Окружниот стопански суд во Штип 
објавување дека со решението Ј1 Бр. 14/92 од 28 X 1992 година Ј а за-
клучи ликвидационата постапка над 1П1С „Ивма" - Штип 11о правосил-
носта на решението П П С „Ивма" - Штип ќе се брише од регистарот на 
претпријатијата Решението можат да го напаѓаат доверителите со 
жалба до Стопанскиот суд на Македонија преку овој суд во рок од 15 
дена. 

О д Окружниот стопански суд во Штип. (5415) 
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