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1474. 
Врз основа на член 3, став 2 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 22/92), а во врска 
со член 41, став 2 од Законот за системот на финансира-
њето на општите општествени и заеднички потреби 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.36/91, 
55/91 и 21/92), Владата на Република Македонија, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈА-
НАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на Репу-
блика Македонија се дава позајмица во износ од 
38.300.000,00 денари на собранијата на општините: 

- Свети Николе 7.800.000 
-Виница - 3.400.000 
- Македонски Брод 7.300.000 
-Крива Паланка 3.800.000 
-Ресен 4.100.000 
-Демир Хисар 1.600.000 
-Берово 2.500.000 
-Штип 5.000.000 
-Радовиш 2.800.000 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со 
рок на враќање до 31.12.1992 година. 

3. За користењето и враќањето на позајмицата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу 
собранијата на општините на кои им е дадена позајмица 
и министерот за финансии. 

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

ЈА ' Бр. 23-3569/1 
- 7 декември 1992 година Претседател на Владата, 

Скоп је Бранко Црвенковски, с.р. 

1475. 
Врз основа на член 45 став 2 од Законот за преми-

нување на државната граница и за движен,е во гранич-
ниот појас („Службен весник на РМ“, бр. 36/92), мини-
стерот за внатрешни работи, во согласност со министе-
рот за одбрана и министерот за односи со странство, 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО И РЕШАВА-
ЊЕТО НА ГРАНИЧНИ ИНЦИДЕНТИ И ДРУГИ 

ПОВРЕДИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува: начинот на утвр-

дувањето и решавањето на гранични инциденти и други 
повреди на државната граница, водењето евиденција за 
граничните инциденти и за другите повреди на држав-
ната граница и известувањето за нив. 

Член 2 

Утврдувањето на гранични инциденти и други по-
вреди на државната граница врши Министерството за 
внатрешни работи во соработка со Министерството за 
одбрана (во натамошниот текст: органите за утврду-
вање на гранични инциденти), ако со меѓународен дого-
вор не е определено поинаку. 

Решавање на гранични инциденти и на други по-
вреди на државната граница вршат мешовитите коми-
сии предвидени со меѓународен договор и Министер-
ството за односи со странство. 

Ако постојат мешовити комисии, органите за 
утврдување на гранични инциденти соработуваат со ма-
кедонските претставници во тие комисии. 

Член 3 

Мешовитите комисии за решавање на гранични 
инциденти и на други повреди на државната граница (во 
натамошниот текст: мешовитите комисии) се локални 
и главни. 

Претставниците на Република Македонија во ло-
“ калнитс мешовити комисии ги именува министерот за 

внатрешни работи во согласност со министерот за од-
брана. 

Претставниците на Република Македонија во глав-
ните мешовити комисии ги именува министерот за од-
носи со странство, по предлог на министерот за одбрана 
и на министерот за внатрешни работи. 

Член 4 

Органите за утврдување на гранични инциденти, 
при утврдувањето и решавањето на гранични инци-
денти и на други повреди на државната граница, можат 
да користат стручњаци од други државни органи и прет-
пријатија. 

Член 5 
Под граничен инцидент или друга повреда на 

државната граница, во смисла на овој правилник, се 
подразбира повреда на државната граница на Репу-
блика Македонија, а, особено неовластено премину-
вање на лица надвор од местото определено за преми-
нување на државната граница, пукање со огнено оружје 
преку државната граница или земање на нишан припад-
ник на органот за обезбедување на државната граница 
или граѓанин од соседната држава, повреда на воздушен 
простор, повреда на граничните води на езерата, сни-
мање на земјиште и објекти на територијата на сосед-
ната држава, загадување на територијата на соседната 
држава со биолошки, хемиски и други штетни и за 
здравјето опасни материи, навредување на официјални 
органи или претставници, односно граѓани на соседната 
држава, осветлување на територијата на соседната 
држава, предизвикување пожар на државната граница 
или негово намерно ширење од територијата на една 
држава на територијата на друга држава, оштетување 
или уништување на граничните ознаки. 

Член 6 
Постапката за утврдување на гранични инциденти 

или на други повреди на државната граница се презема 
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Член 10 

Подрачната организациона единица на Министер-
ството за внатрешни работи на чие подрачје с извр-
шено дејствие што претставува граничен инцидент или 
друга повреда на државната граница, веднаш по при-
емот на известувањето или ако на друг начин дознае за 
извршеното дејствие, стапува во врска со надлежната 
гранична единица на Армијата на Република Македо-
нија и во соработка со нив, врши увид и присобира 
докази потребни за утврдување на граничниот инци-
дент или на друга повреда на границата и на последи-
ците што настапиле со тоа. 

Увид задоложително се врши кога со граничен' ин-
цидент или со друга повреда на државната граница ќе 
настапи смрт или телесна повреда на лице, или кога 
позначително е оштетен државниот имот или имотот 
на граѓаните. 

Член И 

со цел да се утврдат околностите и причините поради 
кои дошло до граничен инцидент или до друга повреда 
на државната граница и последиците што настапиле со 
тоа. 

Постапката за утврдување на гранични инциденти 
или на други повреди на државната граница опфаќа: 
излегување на местото на кос се случил граничен инци-
дент или друга повреда на државната граница, обезбе-
дување на траги и други материјални докази од значење 
за утврдување на постоењето на граничен инцидент или 
на друга повреда на државната граница^ составување на 
записник за увидот и преземање на други мерки по-
требни за утврдување на фактичката состојба. 

Член 7 

Работниците на Министерството за внатрешни ра-
боти и припадниците на граничните единици на Арми-
јата на Република Македонија, штом ќе забележат или 
дознаат дека е извршено некое од дејствијата што прет-

. стапуваат граничен инцидент или друга повреда на 
државната граница го известуваат органот за утврду-
вање на гранични инциденти на чие подрачје дејствието 
с извршено и преземаат мерки потребни , за обезбеду-
вање на траги и други материјални докази за изврше-
ното дејствие. 

Член 8 

Известувањето за дознавањето дека е извршено 
дејствие кое претставува граничен инцидент или друга 
повреда на државната граница содржи: датум и час на 
извршувањето на дејствието, податоци за извршителот, 
начинот, средствата и местото на извршувањето, пода-
тоци за последиците што настапиле со извршувањето 
на дејствието и други забележувања од значење за утвр-
д у п њ е на граничен инцидент или на друга повреда на 
државната граница. 

Ако е извршена повреда на воздушниот простор на 
Република Македонија во известувањето, покрај пода-
тоците од став 1 на овој член, се наведуваат и податоци 
за: уочениот вид и ознака на воздухопловот со кој е 

, извршена повредата, правецот и височината на летот, 
длабочината и широчината на повредата на воздушнио/т 
простор, метеоролошките прилики, местото од кое е 
уочена извршената повреда и времето и правецот во кој 
воздухопловот го нарушил воздушниот простор на Ре-
публика Македонија. 

Ако дејствието што претставува граничен инци-
дент или друга повреда на државната граница е извр-
шено во граничните води на езерата покрај државната 
граница, во известувањето, покрај податоците од став 1 
на овој член, се наведуваат и податоци за: видот на 
пловниот објект, позицијата и движењето на пловниот 
објект и метеоролошките прилики. 1 

Член 9 

Ако повреда на воздушниот простор на Република 
Македонија е извршена со скршнување на воздухопло-
вот од определениот воздушен пат или граничен кори-
дор, органот на управата надлежен за контрола на ле-
тањето и за водење на воздухоплови, веднаш по дозна-
вањето дека е извршена повреда, ги утврдува фактите 
во врска со повредата на воздушниот простор и за тоа 
го известува Министерството за внатрешни работи. 

Ако повреда на воздушниот простор на Република 
Македонија е извршена на друг начин, освен со скршну-
вање на воздухопловот од определениот воздушен пат 
или граничен коридор, надлежниот воен орган, веднаш 
по дознавањето дека е /извршена повреда, ги утврдува 
фактите во врска со повредата на воздушниот простор, 
и за тоа го известува Министерството за внатрешни 
работи. 

За извршениот увид заради утврдување на грани-
чен инцидент или на друга повреда на државната гра-
ница, се составува записник на увидот, а ако се врши 
реконструкција на настанот и записник за реконструк-
ција на настанот, се изработува скица на самото место и 
се фотографираат објектите на самото место, се присо-
бираат изјави на сведоците, наоди и мислења на вешта-
ците и предметите најдени на самото место што можат 
да бидат од значење за утврдување на граничен инци-
дент или на друга повреда на државната граница. 

Член 12 

Во записникот за увидот се внесуваат сите факти 
во врска со извршениот инцидент или друга повреда на 
државната граница и околностите под кои се извршени. 

Записникот за увид се состои од уводен и описен 
дел. 

Уводниот дел на записникот за увид содржи: назив 
на органот, имиња на службените лица што вршат 
увид, податок за местото и датумот на вршењето на 
увидот и податок за видот на граничниот инцидент или 
на друга повреда на државната граница. 

Описниот дел на записникот за увид содржи: исцр-
пен опис на граничниот инцидент или на друга повреда 

'на државната граница; податок за положбата и местото 
на кои с извршен граничен инцидент или друга повреда 
на државната граница; податоци за начинот и времето 
на извршувањето; опис на предметите со кои е извршен 
Граничен инцидент или друга повреда, на државната гра-
ница; податоци за распоредот и положбата на објектот 
врз кои е извршен граничен инцидент или друга по-
вреда на државната граница; податоци за лицата што 
учествувале во извршување Ца граничен инцидент или 
друга повреда на државната граница и назначување на 
последиците што настапиле. 1 

Ако како последица на граничен инцидент или на 
друга повреда на државната граница настапила смрт 
или телесна повреда на лице, во записникот се внесу-
ваат и следните податоци: 

1. кога ќе настапи смрт: причина за смртта, по-
ложба на лешот и опис на раните на него, опис на 
облеката и обувките на убиениот, место од каде с отво-
рен оган, кога настапила смртта, дали лицето можело 
да остане во живот ако навремено му била укажана 
лекарска помош, дали повредите на лешот дополни-
телно се нанесени и опис на предметите најдени кај 
убиениот; 

2. кога ќе настапи тешка телесна повреда: лока-
ција на раната, во каква состојба се наоѓа ранетото 
лице, каде с упатено ранетото лице, степенот на опас-
носта по живот и рокот потребен за лекување. 

Записникот за увидот го потпишува службеното 
лице што раководи со увидот. 
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Ако увидот е извршен со учество на македонскиот 
претставник во мешовитата комисија, 'записникот за 
увидот го потпишува и претставникот на таа комисија. 

Член 13 

Ако местото на кое е извршен граничен инцидент 
или друга повреда на државната граница треба да биде 
фотографирано, фотографирањето треба да се изврши 
така што фотографијата да дава што поверна претстава 
за објектот и за предметите што содржат траги и други 
докази во врска со извршениот граничен инцидент или 
друга повреда на државната граница. 

Скицата или цртежот на местото на кос е извршен 
граничен инцидент или друга повреда на државната гра-
ница, треба да содржи: приказ и опис на објектот и 
предметите, назив на скицираниот простор, ознаки на 
страните на светот, размер на скицата односно црте-
жот, легенда, податок за местото и датумот на изработ-
ката на скидата односно цртежот и потпис на лицето 
што ја изработило скицата односно цртежот. 

Член 14 

Ако е потребно дополнително да се утврдат од-
делни факти и околности под кои е извршен граничен 
инцидент или друга повреда на државната граница, или 
ако тоа го бара претставникот на странската држава во 
мешовитата комисија, може да се изврши реконструк-
ција на граничниот инцидент или на друга повреда на 
државната граница. 

Записникот за реконструкција на настанот ги 
содржи податоците и околностите под кои с извршен 
граничен инцидент или друга повреда на државната гра-
ница. Записникот го потпишува службеното лице што 
раководи со реконструкција на настанот. 

Член 15 

При вршење увид заради утврдување на граничен 
инцидент или друга повреда на државната граница, 
службеното лице утврдува дали со тој инцидент или 
друга повреда на државната граница е причинета мате-
ријална штета на државниот имот или на имотот на 
граѓаните. 

Процена на материјалната штета врши комисија 
од стручњаци чии членови се именуваат од Министер-
ството за внатрешни работи. 

Член 16 

Ако странски пловен објект стори граничен инци-
дент или друга повреда на државната граница во гра-

.ничните води на езерата на Република Македонија, ор-
ганот за утврдување на гранични инциденти го утврдува 
карактерот на повредата и идентитетот на странскиот 
пловен објект, врши преглед на пловниот објект и еки-
пажот и за тоа составува записник. 

Записникот за прегледот на пловниот објект и еки-
пажот на странскиот пловен објект содржи: назив и 
податок за припадноста на пловниот објект, име и пре-
зиме на заповедникот на пловниот објект, број и список 
на членовите на екипажот, податоци за точните пози-
ции на кои пловниот објект е забележан и запрен, при-
чините и начинот на запирањето, податоци за метеоро-
лошките прилики под кои с вршена пловидба и други 
околности од значење за утврдување на повредата на 
граничните води на езерата на Република Македонија, 
Кон записникот се прилагаат: извод од дневникот на 
патролниот чамец и извод од езерски карти со точно 
вцртани позиции на пресретнувањето и запирањето на 
пловниот објект. 

Записникот од став 2 на овој член го потпишуваат 
заповедникот на патролниот чамец и заповедникот на 
странскиот пловен објект. Ако заповедникот на стран-
скиот пловен објект одбие да го потпише записникот, 

заповедникот на патролниот чамец составува за' тоа 
забелешка и ја прилага кон записникот. 

Член 17 

Ако странски воен пловен објект или пловен об-
јект во јавната служба изврши повреда на пропишаниот 
режим на граничните води на езерата на Република 
Македонија, а неговото минување се смета за опасно 
заповедникот на патролниот чамец ќе го предупреди 
таквиот пловен објект да ги напушти граничните води 
на езерата на Република Македонија. 

Во случај од став 1 на овој член, заповедникот на 
патролниот чамец составува записник кој ги содржи 
следните податоци: време на впловувањето на стран-
скиот пловен објект во граничните води на езерата на 
Република Македонија, географската позиција, катего-
рија и државна припадност на странскиот пловен об-
јект, правец на движењето, сигналите што на стран-
скиот пловен објект му ги упатил патролниот чамец и 
одговорите што ги добил, време на задржувана на 
странскиот пловен објект во граничните води на езе-
рата на Република Македонија и други околности од 
значење за утврдуваа повреда на границата. Кон за-
писникот се прилага изводот од дневникот на патрол-
ниот чамец. 

Член 18 

Ако претставниците на соседната држава најават 
дека е извршен граничен инцидент или друга повреда на 
границата на соседната држава или на друг начин се 
дознае за таков инцидент или повреда, органот надле-
жен за утврдување на гранични инциценти, во сора-
ботка со надлсжната гранична единица на Армијата на 
Република Македонија и со македонските претставници 
во локалната мешовита комисија, откако ќе го провери 
добиеното известување или сознание, ќе постапи спо-
ред одредбата на член 24 став 1 од овој правилник. 

Ако с извршена повреда на државната граница на 
Република Македонија или с извршена друга повреда 
на државната граница, органот за утврдување на гра-
нични инциденти ќе го најави извршувањето на грани-

ч е н инцидент или на друга повреда на државната гра-
ница до органот на соседната држава, дури откако за 
тоа ќе добие одобрение од Министерството за вна-
трешни работи. 

Член 19 

Ако при собирањето на докази се утврди дека гра-
ничниот инцидент или друга повреда на границата има 
и обележје на кривично дело што се гони по службена 
должност, органот за утврдувал,е на гранични инци-
денти ќе постапи според одредбите на Законот за кри-
вичната постапка. 

Член 20 

Ако се утврди дека фактичката состојба во врска 
со извршениот граничен инцидент или друга повреда на 
државната граница не с во доволна мера утврдена и 
дека се потребни дополнителни разјаснувања, Мини-
стерството за внатрешни работи може да побара од 
органот што ја спроведува постапката за утврдување на 
граничниот инцидент или на друга повреда на држав-
ната граница, повторно да ја испита фактичката со-
стојба и да присобере нови докази. 

Член 21 . 

Мешовитите комисии ги решаваат граничните ин-
циденти и други повреди на државната граница на начи-
нот определен со меѓународен договор за утврдување и 
решавање на гранични инциденти и други повреди на 
државната граница. 
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Ако со меѓународен договор не е предвидено по-
стоење на мешовита комисија, граничните инциденти, 
по дипломатски пат, ги решава Министерството за од-
носи со странство, по предлог од Министерството за 
внатрешни работи. За резултатот на решавањето на 
граничниот инцидент, Министерството за односи со 
странство го известува Министерството за внатрешни 
работи и Министерството за одбрана. 

Член 22 
Ако со граничниот инцидент или со друга повреда 

на државната граница е сторена материјална штета, 
височината на материјалната штета и обештетувањето 
се утврдуваат на начин предвиден со меѓународен дого-
вор. 

Ако со меѓународен договор не е предвиден начи-
нот за утврдување на височината на материјалната 
штета и обештетувањето, документацијата која се од-
несува на утврдување на височината на материјалната 
штета и обештетувањето се доставува преку Министер-
ството за внатрешни работи до Министерството за од-
носи со странство заради регулирање на обештетува-
њето по дипломатски пат. 

Член 23 
Евиденцијата што ја води Министерството за вна-

трешни работи за граничните инциденти и за другите 
повреди на државната граница, содржи: датум, час и 
податок за местото на извршувањето на дејствието што 
претставува граничен инцидент или друга повреда на 
државната граница и податок за видот на граничниот 
инцидент или на друга повреда на државната граница, 
податок за извршителот на граничниот инцидент или на 
друга повреда на државната граница, податоци за на-
станатите последици и за начинот на решавањето на 
граничниот инцидент или на друга повреда на држав-
ната граница. 

Член 24 
Подрачните организациони единици на Министер-

ството за внатрешни работи односно на Министер-
ството за одбрана на чие подрачје е извршен граничен 
инцидент или друга повреда на државната граница, за 
тоа без одлагање, го известува Министерството за вна-
трешни работи. 

Пријавуваното на граничен инцидент или на друга 
повреда на државната граница до надлежниот орган на 
соседната држава го врши локалната мешовита коми-
сија по прибавена согласност од Министерството за 
внатрешни работи. 

Член 25 
Ако со меѓународен договор не е предвидено фор-

м и р а а на мешовита комисија за решавање на гра-
нични инциденти и други повреди на државната гра-
ница, органот што ја водел постапката за утврдување 
на фани чинот инцидент или на друга повреда на држав-
ната граница, целата документација што ја собрал во 
постапката ќе му ја достави на Министерството за вна-
трешни работи. 

Министерството за внатрешни работи документа-
цијата од став 1 на овој член ќе му ја достави на Мини-
стерството за односи со странство, за понатамошна по-
стапка. 

Член 26 

Ако со меѓународен договор е предвидено форми-
рање на мешовита комисија за решавање на гранични 
инциденти и други повреди на државната граница, орга-

нот од член 25 на овој правилник документацијата што 
Ја собрал при воденото на постапката за утврдување на 

граничниот инцидент или на друга повреда на држав-
ната граница ,ја доставува во Министерството за 

внатрешни работи 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 121 - 40709/1 
9 ноември 1992 година 

Скопје 
Министер 

за внатрешни работи, 
д-р Љубомир Фрчкоски, с.р. 

Министер за одбрана, Министер 
д-р Владо Поповски, с.р. за односи со странство, 

д-р Денко Малески, с.р. 

1476. 

Врз основа на член 64 од Законот за преминување 
на државната граница и за движењ?е во граничниот по-
јас („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
36/92), министерот за внатрешни работи во согласност 
со министерот за одбрана донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДВИЖЕЊЕ, ПРЕСТОЈ, НАСЕЛУВАЊЕ И РЕ-
ЖИМОТ НА ЛОВОТ И РИБОЛОВОТ ВО ГРАНИ-

ЧИНОТ ПОЈАС 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат: движењето и 
престојот во граничниот појас, населувањето во гра-
ничниот појас и режимот на ловот и риболовот во гра-
ничниот појас. 

I. Движење и престој во граничниот појас 
Член 2 

Дозвола за движење и престој во граничниот појас 
се издава на писмено барање на странката. 

Дозволата за движење и престој во граничниот 
појас ја издава Министерството за внатрешни работи 
според подрачјето на кое државјанинот на Република 
Македонија односно постојано населениот странец што 
бара издавање на дозвола, има живеалиште. 

По исклучок на одредбата од став 2 на овој член 
дозвола за движење и престој во граничниот појас може 
да издаде Министерството за внатрешни работи и спо-
ред подрачјето на кое се наоѓа граничниот појас. 

Барањето за издавање дозвола за движење и пре-
стој во граничниот појас ги содржи следните податоци: 
презиме и име датум и место на раѓањето, државјан-
ство, занимање, живеалиште и адреса на станот на под-
носителот на бараното, причина за заминување во гра-
ничниот појас и место и време на задржувањето во 
граничниот појас. 

Член 3 

Привремена дозвола за движење и престој во гра-
ничниот појас може да му се издаде и на малолетно 
лице. 

Ако малолетното лице оди во граничниот појас во 
придружба на родителот или на старателот, тоа не е 
должно да има дозвола за движење и престој во гранич-
ниот појас, туку неговите лични податоци се внесуваат 
во привремената дозвола за движење и престој во гра-
ничниот појас на лицето со кое патува. 

Член 4 

Државјаните на Република Македонија што не се 
должни да имаат дозвола за движење и престој во гра-
ничниот појас го докажуваат својот идентитет со лична 
исправа која му ја покажуваат на службеното лице кое 
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врши контрола на движењето и престојот во гранич-
ниот појас, на негово барање. 

Како лична исправа за утврдувана на идентитетот 
на државјаните на Република Македонија од став 1 на 
овој член се смета: 

1. за државјани на Република Македонија посто-
јано населени во граничниот појас - лична карта; 

2. за работници на Министерството за внатрешни 
работи, на царинската служба и за воени лица, што 
вршат служба во граничниот појас - службената леги-
тимација односно друга исправа со која тие лица се 
овластуваат да вршат служба на определено подрачје 
во граничниот појас; 

3. за работници на државните органи, на претпри-
јатија (здравствена служба, противпожарна служба, 
ПТТ служба, електростопанска служба, спасувачка 
екипа), кога во итни случаи или поради виша сила до-
аѓаат во граничниот појас - личната карта и наредбата 
на старешината на органот, односно на одговорното 
лице од претпријатието или само пријавата до најбли-

ската гранична единица на Армијата на Република Ма-
кедонија. 

Член 5 

Странците кои не се должни да имаат дозвола за 
движена и престој во граничниот појас го докажуваат 
својот идентитет со лична исправа и тоа: 

1. странци постојано населени во граничниот појас 
- со лична карта за странци; 

2. странци што привремено престојуваат во Репу-
блика Македонија врз основа на договор за пограничен 
сообраќај - со исправата за пограничен сообраќај изда-
дена според одредбите од тој меѓународен договор; 

3. странци што во граничниот појас доаѓаат врз 
основа на друг меѓународен договор (одржување и об-
новување на граничната линија, решавање на гранични 
инциденти и други повреди на границата, регулирање 
на прашања на водостопанство или електростопанство, 
заедничка изградба на објекти, ПТТ) - со исправа пред-
видена со меѓународниот договор. 

II. Населување во граничниот ној ас 
Член 6 

Одобрение за населување во граничниот појас се 
издава по барање од странката. 

Бараното за издавање на одобрението од став 1 на 
овој член се поднесува писмено и содржи: презиме и 
име, датум и место на раѓањето, занимање, живе-
алиште и адреса на станот на подносителот на бара-
њето, место во кое има намера да се насели и причини 
поради кои бара населување. 

III. Лов во граничниот појас 
Член 7 

Во граничниот појас можат да ловат само држав-
јани на Република Македонија. 

Државјанин на Република Македонија кој лови во 
граничниот појас мора да има дозвола за движење и 
престој во граничниот појас и дозвола за лов издадена 
според општите прописи. 

Член 8 

За одржување на заеднички лов (хајка) во гранич-
ниот појас е потребно одобрение. Одобрението се из-
дава само за еден лов и важи исклучиво за определено 
подрачје на граничниот појас. 

Bapaibe за одобрување на заеднички лов се подне-
сува до Министерството за внатрешни работи според 
подрачјето на кое се има намера да се врши заеднички 
лов. 

Барањето од став 2 на овој член ги содржи след-
ните податоци: назив на ловечката организација, број 
на ловците и хајкачите што ќе учествуваат во ловот, 
време на вршењето на ловот и подрачје во граничниот 
појас на кое групниот лов ќе се врши. 

Член 9 

Хајкачите што учествуваат во заеднички лов во 
граничниот појас мораат да имаат дозвола за движење и 
престој во граничниот појас. 

Член 10 

Заеднички лов во граничниот појас можат да орга-
низираат само ловечки организации. 

Ловечкитс организации по добиеното одобрение 
за заеднички лов ја известуваат за заедничкиот лов 
најблиската гранична единица на Армијата на Репу-
блика Македонија и тоа најмалку 24 часа пред почето-
кот на ловот. 

IV. Риболов во граничниот појас 
Член 11 

Во граничниот појас можат да риболоват само 
државјани на Република Македонија. 

Државјаните на Република Македонија што се дви-
жат или престојуваат во граничниот појас заради рибо-
лов на езеро, покрај дозволата за риболов издадена 
според општите прописи за риболовот, мораат да имаат 
и дозвола за движење и престој во граничниот појас. 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 121-41627/1 
16 ноември 1992 год. Министер 

С к о п ј е з а внатрешни работи, 
д-р Љубомир Фрчковски, с.р. 

Министер за одбрана, 
д-р Владо Поновски, с.р. 

1477. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 
6/81, 40/87, 17/91 и министерот за труд и соци-
јална политика донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, УСЛОВИТЕ И НА-
ЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДОДАТО-

ЦИТЕ НА ДЕЦА 
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на висината, усло-
вите, начинот на остварувањето на додатоците на деца 
(„Службен весник на РМ“ број 38/92 и 46/92) во член 25 
бројот „17.600,00" се заменува со бројот „31.700,00". 

Член 2 

Износот утврден во член 1 на овој правилник се 
применува од 1.10.1992 година. 

1 Член 3 

Овој правилник влегува во сила од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја4': 

Број 11-4770/1 
4 декември 1992 година Министер 

Скопје за труд и социјална политика, 
Илјаз Сабриу, с.р. 
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1478. 
Врз основа на член 39-е од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 6/81, 
40/87, 17/91 и 38/91), министерот за труд и социјална 
политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА УСЛУГИТЕ 
З А ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА ВО ДЕТСКИТЕ ОДМОРА-

ЛИШТА - ЗИМА 1993 ГОДИНА 

Член 1 

Со овој правилник се утврдува цената на услугите 
за престој на децата во детските одморалишта во Репу-
блика Македонија што паѓаат на товар на родителот -
зима 1993 година. 

. Ш е н 2 

Износот на надоместокот на трошоците за престој 
на деца во детските одморалишта за седумдневен пре-
стој се утврдува во износ од 40.000,00 денари. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, согласно 
стандардните услови за престој во детското одмора-
лиште, може да се определи и понизок износ од утврде-
ниот, доколку со тој износ се обезбеди престојот на 
децата по утврдените нормативи. 

Разликата за пониско определениот износ од став 1 
на овој член паѓа на товар на одморалиштето. 

Член 3 

Организацијата за одмор и рекреација може да 
дава и поединечни услуги за кои цените на услугите се 
утврдуваат за: 

- еднодневен престој 7.000,00 денари 
- ноќевање со доручек 6.000,00 денари 
Поединечна цена за еден оброк ја утврдува самото 

одморалиште. 
Член 4 

Цената на услугите од член 2 став 1 на овој правил-
ник не ги содржи трошоците за превоз на децата до и од 
одморалиштата. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила од денот на објаву-

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

Број 11-7733 
8 декември 1992 година Министер 

Скопје з а ТРУД и социјална политика, 
Илјаз Сабриу, с.р. 

1479. 

Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/ 
92), Советот на Народната банка на Македонија, на 
својата VI-та седница одржана на 10 декември 1992 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА З А УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛО-
ВИТЕ З А РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ 
ШТО БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КО-
РИСНИЦИ З А ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ 
НА ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 
РОДОТ НА 1992 ГОДИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 1992/93 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на износот и усло-
вите за рефинансирање на кредитите што банките им 
ги дале на крајните корисници за финансирање на зали-

хите на одредени земјоделски производи од родот на 
1992 година и производство на пченица од родот 1992/93 
година („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 61/92) после ставот 1 на точката 4) се додава нов 
став кој гласи: 

„По исклучок од претходниот став, основа за утвр-
дување на вредноста на кредитираните залихи на оризо-
вата арпа-ориз, е откупната цена на оризовата арпа-
ориз, а најмногу до 450 денари за 1 килограм“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

О.бр. 02-15/VI-3/92 Претседател на 
10 декември 1992 година С о в е т н а Народната банка 

Скопје н а Македонија 
Гувернер 

М-р Борко Станоевски, с.р. 

1480. 
Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од 

Законот за народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/ 
92), Советот на Народната банка на Македонија на 
својата VI-та седница одржана на 10 ноември 1992 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РЕФИ-
НАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО БАНКИТЕ 
ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ З А 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ГОЕЊЕ НА ДОБИТОК, 
РИБИ, ЖИВИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕКО 

1. Во Одлуката за утврдување на износот и усло-
вите за рефинансирање на кредитите што банките им 
ги дале на крајните корисници за финансирање на го-
ење на добиток, риби, живина и производство на млеко 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 45/92 
и 61/92) насловот се менува и гласи: „Одлука за утврду-
вање на износот и условите за рефинансирање на кре-
дитите што банките им ги дале на крајните корисници 
за финансирање на гоење на добиток, расен приплоден 
добиток, риби, живина и производство на млеко“. 

2. Во точка 1, точката се брише и се додаваат 
зборовите: „и за гоење на расен приплоден добиток 
(говеда, свињи и овци)". 

3. Во точка 6 точката се брише и се додаваат збо-
ровите „и за гоење на расен приплоден добиток 15 месе-
ци“. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе биде објавена во ̂ Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

О.бр. 02-15/VI-4/92 Претседател на 
10 декември 1992 година Совет на народната банка 

Скопје н а Македонија 
Гувернер 

м-р Борко Станоевски, с. р. 
1481. 

Врз основа на член 10 и 11, член 70 став 1 точка 7 
од Законот за Народната банка на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
26/92), Советот на Народната банка на Македонија на 
својата У-та седница одржана на 19 ноември 1992 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
З А ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОД-
НАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Л. Во Одлуката за задолжителната резерва на бан-
ките кај Народната банка на Република Македонија 



15 декември 1992 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Б̂ р. 78 - Стр. 1463 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 27/ 
92, 38/92 и 40/90), во точката 2 одредба под 1), стапката 
22% се менува и изнесува 15%. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 
и со влегување во сила на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката за измена и дбполна на Одлуката за 
задолжителна резерва на банките кај Народната банка 
на Македонија објавена во „Службен весник на Репбу-
лика Македонија“, бр. 63/92). 

O.6p.02-15/V-l/92 Претседател на 
19 ноември 1992 година Совет на Народната банка 

Скопје н а Македонија 
Гувернер 

м-р Борко Станоевски, с.р. 
1482. 

Врз основа на член 70 точка 19 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.26/92), Советот 
на народната банка на Македонија на својата VI-та сед-
ница одржана на 10 ноември 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КОНКУРС З А ИДЕЈНИ ЛИ-
КОВНИ РЕШЕНИЈА З А КНИЖНИТЕ ПАРИ - ДЕ-

НАРИ 

Член 1 
Се објавува Конкурс за идејни ликовни решенија 

за книжните пари - денари. 

Член. 2 
Условите за Конкурсот да бидат објавени во дне-

виот печат и Службен весник на Република Македо-
нија. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

О. бр. 02-15/VI-1/92 Претседател на 
10 декември 1992 година Совет на Народната банка 

Скопје на Македонија 
- Гувернер 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

Советот на Народната банка на Македонија 
распишува 

КОНКУРС 
ЗА ИДЕЈНИ ЛИКОВНИ РЕШЕНИЈА З А 

КНИЖНИТЕ ПАРИ-ДЕНАРИ 

1. Цел и предмет на конкурсот е да се добијат 
идејни ликовни решенија за основните белези на лицето 
(аверс) и опачината (реверс) на шест апоени на книжни 
пари со номинална вреденост од: 10, 20, 50, 100, 500 и 
1.000 денари. 

2. Идејните решенија треба да се изработат во две 
серии од по 6 апоени и тоа: 1 

а) Серија од шест апоени кои како основен белег 
ќе содржат ликови од историското и културното ми-
нато на Република Македонија и мотиви сврзани за 
животот и делото на тие личности; 

б) Серија од шест апоени во кои треба да бидат 
содржани изразите на државноста, историските тради-
ции и културното наследство на Република Македонија, 
нејзините природни, стопански и архитектонски бе-
лези, флората и фауната што живее на нејзиното по-
драчје, современиот техничко-технолошки развој, 
стремежот за социјален и духовен напредок и совреме-

ните стремежи за демократско општество и интегра-
ција во светот. 

Основните обележја за секој апоен, поодделно, ав-
торите треба да ги опишат и во текстуална форма. 

Решенијата кој нема да бидат дадени во две серии, 
нема да бидат земени во разгледување. 

3. На аверсот, односно на реверсот на книжните 
пари треба на соодветен начин и место да бидат забеле-
жани следните елементи: 

- текст „Народна банка на Република Македони-
ја“; 

- сериски број на банкнотата кој треба да содржи 
6 бројки и 2 букви и да биде запишан на 2 места; 

- текст: „заменик на гувернерот“ и „гувернер“, со 
место за нивните потписи; 

- Датум и место (Скопје) на издавање на парите; 
- на 2 до 5 места на едната и на другата страна на 

парите со бројки да биде означена номиналната вред-
ност на апоенот при што, едната ознака треба да биде 
изработена со впечатливо големи бројки, а на едно 
место од двете страни од апоенот износот и името на 
паричната единица да бидат означени со зборови. 

4. Предлог решенијата треба да бидат изработени 
во боја како што би требало да изгледаат оригиналните 
решенија. 

Предлог решенијата треба да бидат изработени во 
димензии 290мм х 154мм. По еден примерок од предлог 
решенијата, за двете, серии, со помош на соодветна 
техника (ксерокс), треба да биде изработен и доставен 
во димензии 145мм х 77мм. 

5. Конкурсот е јавен и анонимен. 
Предлозите со идејните решенија се доставуваат 

под шифра (со бројки или зборови). Авторството се 
докажува со копие на идејното решение. 

6. Советот на Народната б^нка на Македонија ќе 
формира жири комисија, како повремено работно 
тело, која ќе изврши рецензија на добиените идејни 
решенија и на Советот на Народната банка на Македо-
нија ќе му поднесе извештај со предлог за избор. 

7. Најдобрите идејни ликовни решенија ,ќе бидат 
хонорирани во денарска противвредност на герман-
ската марка пресметана по официјалниот курс на денот 
на донесувавте на Одлуката на Советот на Народната , 
банка на Македонија и тоа; ? 

- I награда - 9.000 ДЕМ 
- II награда - 6:000 ДЕМ 
- III награда - 4.000 ДЕМ 
Покрај наградите од претходниот став, ќе бидат 

доделени уште 3 откупни награди од по 1.500 ДЕМ, во 
денарска противвредност пресметана по официјалниот 
курс на денот на донесувањето на Одлуката на Советот 
на Народната банка на Македонија. 

Наградените идејни решенија остануваат во соп-
ственост на Народната банка на Македонија. 

Авторските права на учесниците по конкурсот чии 
решенија ќе бидат прифатени и наградени и припаѓаат 
на Народната банка на Македонија. 

Со авторите на наградените решенија ќе бидат 
склучени договори за изработка на дефинитивните 
идејни решенија. 

8. Конкурсот почнува да тече од 15.12.1992 го-
дина. 

Рокот за предавање на идејните решенија е до 
15.04.1993 година. 

За идејните решенија испратени по пошта важи 
датумот и часот на пратката. 

Испратените идејни решенија по пошта треба да се 
најават телеграфски на денот на испраќањето со ознака 
на бројот на поштенската пратка. 

Предлозите на идејните решенија, учесниците на 
конкурсот треба да ги доставуваат до архивата на На-
родната банка на Македонија. 
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1484 Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/ 
92), Советот на Народната банка на Македонија, на 
14.XII. 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛО-
ВИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ 
ШТО БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КО-
РИСНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ 
НА ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 
РОДОТ НА 1992 ГОДИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 1992/93 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на износот и усло-
вите за рефинансирање на кредитите што банките им 
ги дале на крајнтие корисници за финансираа на зали-
хите на одредени земјоделски производи од родот на 
1992 година и производство на пченица од родот на 
1992/93 година („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 61/92) после ставот 2 на точката 4) се до-
дава нов став 3 кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на точка 4, основа за утвр-
дување на вредноста на кредитираните залихи на тутун 
е откупната цена на тутунот, а најмногу до 3.120 денари 
по 1 килограм“. 

2. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесу 
BaibCTO, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

О. бр. 02-15/39 
14 декември 1992 година ^ Претседател на 

Скопје Советот на народната банка 
на Македонија 

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

Број 23-3350/1 
26 ноември 1992 година 

Скопје 
Од Владата на 

Република Македонија 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за утврдување право 
на сопственост на недвижен имот по тужбата на тужи-
телот Брезовска Даница против тужените Брезовска 
Рајна и Брезовски Љупчо, и двајцата од Скопје, кои од 

месец јануари 1992 година се со непознато место на 
живеење и престојување. 

Се повикуваат тужените Брезовска Рајна и Бре-
зовски Љупчо од Скопје да се јават во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во овој суд или во истиот рок 
да ја достават својата точна сегашна адреса на живеење 
или престојување. Доколку тужените не се јават во 
законскиот рок од 30 дена, ќе бидат застапувани од 
привремен старател кој ќе ги штити нивните интереси. 

Од Општинскиот суд во Скопје И - Скопје IX П. 
бр. 2748/92. 

Пред овој суд сс води постапка за присилно извр-
шување по предлог на доверителот Зоран Додевски од 
Скопје преку полномошникот Драган Симоновски, ад-
вокат од Скопје, против должникот Искра Божинов-
ска, со непозната .адреса на живеење, за присилно извр-
шување на судско порамнување на Општинскиот суд 
Скопје I - Скопје, Р. бр. 20/92 од 22.1.1992 година, со 
продажба на недвижен имот сопственост на хипотекар-
ниот должник Игор Савинов од Скопје, монтажен стан 
што се наоѓа во нас. Водно во Скопје, на ул. "954" бр. 
20, со површина од 70,53 м2, а по ново на ул. „Капиш-
тсц" бр. 23. 

Во смисла на чл. 14 од ЗИП, в.в. со чл. 84 од ЗПП, 
на должникот Искра Божиновска во постапката и се 
назначува за привремен застапник Мите Михајловски, 
адвокат од Скопје, кој ќе се појави во оваа постапка се 
до нејзиното окончување или додека должникот не се 
појави пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, И. бр. 
5136/92. ' (322) 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување 
на височината на паричниот износ на средства на почет-
ниот фонд на сигурноста потребни за основање на акци-
онерско друштво за осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“, број 75/92), е поткрадната 
грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА З А УТВРДУВАЊЕ НА ВИСО-
ЧИНАТА НА ПАРИЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕД-
СТВАТА НА ПОЧЕТНИОТ ФОНД НА СИГУРНО-
СТА ПОТРЕБНИ З А ОСНОВАЊЕ НА АКЦИОНЕР-

СКО ДРУШТВО З А ОСИГУРУВАЊЕ 
Во точка 1, потточка 1) наместо зборот „имот“ 

треба да стои зборот „живот“. 

Пред овој суд се води постапка за присилно извр-
шување по предлог на доверителот Зоран Додевски од 
Скопје преку полномошникот Драган Симоновски, ади. 
од Скопје, против должникот Искра Божиновска, со 
непозната адреса на живеење, за присилно извршување 
на судско порамнување на Општинскиот суд Скопје I -
Скопје, Р. бр. 250/92 од 7. V. 1992 година, со продажба на 
недвижен имот сопственост на хипотекарниот должник 
Игор Савинов од Скопје, монтажен стан што се наоѓа 
во нас. Водно во Скопје, на ул. „954" бр. 20, со повр-
шина од 70,53 м2, а по ново на ул. „Капиштец" бр. 23. 

Во смисла на чл. 14 од ЗИП, в.в. со чл. 84 од ЗПП, 
на должникот Искра Божиновска во постапката и се 
назначува за привремен застапник Мите Михајловски, 
адвокат од Скопје, кој ќе се појави во оваа постапка се 
до нејзиното окончување или додека должникот не се 
појави пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје. И. бр. 
5135/92. (323; 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7302/ 

92, на регистарска влошка бр. 1-21186-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатија за промет на големо 
и мало со прехранбени и непрехранбени стоки, надворешно-трговски 
промет и услуги во прометот „БЛЕК", експорт-импорт, ц.о., ул. „Сла-
вејко Арсов“ бр. 30, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за 
основање од 27.V.1992 година, а основач е Марјан Јосифоски, л.к. бр. 
950601 и МБ 2601963450185. 

Дејности: 07011, 070Ш, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123 , 070124 , 070125, 070126, 070Ј27, 070128, 070129, 070140, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225,'070226 , 070229, 070230, 070250, 080121, 080190, 110309, 110909, 
070310, 070320; застапување и претставување на странски фирми; коми-
сиона продажба; посредување во надворешно-трговскиот промет; от-
куп и кооперација. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а одговорноста е целосна. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7302/92. (2851) 
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090122, 090123 , 090124, 090129, 090131, 090132, 090133 , 090139, 090189, 
110109, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909. 

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

Лице овластено за застапување во надворешно-трговското рабо-
тење е Сушиќ Ико. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11097/92 (3093) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз „Гашо-Комерц", со П.О., ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 3/2-7, Виница. Основач е Кацарски Гаврил. 

Дејности: 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070250, 070211, 070212, 070213, 0702, 070320, 070310. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува 
самостојно во свое име и за своја сметка. За своите обврски одговара со 
сите свои средства. 

Кацарски Гаврил, директор на претпријатието, кој со застапува и 
претставува, со неограничени овластувања, како во домашниот така и 
во надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип (3094) 

Окружниот стопаснски суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11919/92, на регистарска влошка бр. 1 - 24241 - 0 - 0 - О, го запиша во 
судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија „Марк -
Дис", увоз - извоз, д.о., ул. „Цветан Димов“' бр. 147 Скопје. Претприја-
тието е основано со акт за основање од 14. DC. 1992. 

ДЕЈНОСТИ: 07011, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 07015, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070211. 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070225, 070226, 070226, 
070227, 070229, 070260,110309, 110303, 070222, 070250, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица истапува со свое име и за своја 
Чметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства. Марковки Душко се именува за вршител на 
должноста директор со сите овластувања и одговорности определени со 
закон 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11519/92. 

Окружниот стопански суд вo Скопје, со решението Срег.бр. 9155/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21946-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги на големо 
и мало „БЕЉО“, Д.О.О., експорт-импорт, ул. „173" бр. 26, Скопје. 
Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 19.XII.1991 
година, а основачи се Ракип Рахмани, Љуљјета Рахмани и Блерим 
Рахма ни 

Дејности: 020110, 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, 080111. 080112, 080114, 080119, 
080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110301, 110302, 
110309, 120190; откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски произ-
води, шумски плодови, печурки, полжави и но дизе мин; дејности во 
надворешно-трговското работење: 070310, 070320; застапување стран-
ски фирми к реекспорт; посредување во надворешно-трговскиот про-
мет; комисиони работи; консигнациони работи; малограничен промет 
со Грција, Бугарија, Албанија, Австрија, Италија, Романија и Унга-
рија; угостителски и туристички услуги; агенциски услуги во транспор-
тот; услуги на меѓународниот транспорт на стока и патници; меѓуна-
родна шпедиција; меѓународни агенциски работи. 

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 внатрешното и надвореш-
ко-трговски промет е Блемир Рахман и директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
9155/92. (2852) ̂  

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8541/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18602-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за трговија и услуги „ЕУРО-
ФАРМ", увоз-извоз, Д.О.О., ике. „Железара“, кула VII, локал 5, 
Скопје. 

Се брише досегашниот директор, Костадин Атанасовски, а се 
запишува Трајче Ристовски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег„ бр. 8541/92. (2853) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. брј 
3509/92, на регистарска влошка бр. 1-6871, го запиша во судскиот реги\ 
стар основањето на Приватното претријатие за трговија на големо и 
мало, услуги и увоз-извоз, „ЗУМАКПРОМ", со П.О., ул. „Кочо Ра-
цин“ бр. 9, Ресен. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070219, 
070221, 070223; 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070140, 110302, 
110309, 070310, 070320. 

Во прометот со трети лица истапува самостојно во свое име и за 
своја сметка, потполна одговорност. 

Борче Зузаровска основач и директор на претпријатието, со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3509/92. (3096) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7558/92, на регистарска влошка бр. 1-21350-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трго-
вија „ВИДАС-КОМЛАНИ", увоз-извоз, д.о.о., ул. „Благоја Стевков-
ски“ бр. бб, Скопје. Основач е Лазовски Томислав, бул. „АВНОЈ“ бр. 
32/3-1, со акт за основање бр. 01/92 од 4. VI. 1992 година. 

Дејности: 011311, 011315, 011319, 011320, 011390, 011420, 011941, 
011949, 012421, 012429, 013500, 060501, 060502, 060503 , 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070U4, 070121, 070122, 0701213, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211; откуп на 
земјоделски, градинарски и шумски производи (освен лековити билки); 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 
090121, 090123, 090124, 090129, 090181, 110303, 110309, 110903, 110905, 
110909; надворешна трговија: 070310, 070320; застапување и посреду-
вање во надворешно-трговскиот промет; консигнациона продажба на 
стоки. 

Неограничени овластувања; претпријатието во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Лазовски Томислав, е.д. дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7558/92 (4271) 
Окружниот стопански суд, во Скопје, со решението Срег. бр. 

11097/92, на регистарска влошка бр. 1-23984-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Д.О.О. „НАТЕ-КОМЕРЦ" за производ-
ство, промет и услуги, експорт-импорт, бул. „Партизански одреди“ бр. 
143/53, Скопје. 

Дејности: 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011390, 011527, 
011791, 011799, 013909, 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, 070227, 070229 , 070230 070240' 
070250, 070260, 070310,070320; застапување на странски лица во Маке-
донија; работи за посредување за надворешниот трговски промет; увоз-
извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со сите соседни 
земји Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија; слободни царински 
продавници; реекспорт; консигнација; 080190, 080201, 080202, 090121, 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10938/92, на регистарска влошка бр. 1-23818-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост 
за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „Н.в.С“, Д.О., 
ул. „Милан Марковиќ“ бр. 48, Скопје. Основач е Писевски Владимир, 
со одлука за основање на претпријатието бр. 01-1 од 3.IX. 1992 година. 

Дејности: 011941, 011942, 013010, 01321, 013022, 013030, 013200, 
013500, 020110, 020140, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070126, 070128, 070131, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070250, 070260, 
110404; надворешно-трговски промет: 070310, 070320; комисиона про-
дажба; консигнациона продажба на стоки од домашно и странско поте-
кло; застапување; малограничен промет со прехранбени и непрехран-
бени производи. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица претпријатието 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет е Писевски Владимир, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10938/92 (4269) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11248/92, на регистарска влошка бр. 1-26189-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трго-
вија на големо и мало и услуги „ВЕЛИКС“, Д.О.О., експорт - импорт, 
ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 11, Крива Паланка. Претпријатието е осно-
.вано со акт за основање од 20. VIII. 1992 година, а основач е Зоја Вели-
новска. 

, Дејности: 011314, 011320, 011390, 013113, 011413, 011420, 011721, 
011729, 01149, 01183, 011930, 011941, 011990, 012001, 0121И, 012142, 
012201, 012202, 012310, 012321, 012421, 012621, 012810, 013021, 013022, 
013115, 013121, 013200, 013500, 013909, 020110, 020131, 020140, 020201, 
020302, 050301, 050302, 060101, 060601, 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, 080201, 080190, 080202, 090122, 090131, 090132, 090181, 110302, 
110303, 110309, 110909, 0703, 070310, 070320; посредување во надво-
решно-трговскиот промет; застапување на странски фирми; реекспорт; 
малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за 
своја сметка и одговара со сиот свој имот. 

Претпријатието во надворешно-трговскиот промет го застапува 
директорот на претпријатието Зоја Велиновска, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11248/92 (3095) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6939/91, на регистарска влошка бр. l-13548-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Трговското претпријатие „ФАТОНКО-
МЕРЦ", Џ.О., извоз-увоз, ул. „Цветко Јаковлевски“ бр. 57, Кичево. 
Основач е Фатон Зенку. 

Дејности: 013021, 013500, 020140, 020110, 020201, 020202, 0701, 
07011, 070112, 070113, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129; 07013, 070132, 070140, 070150, 0702, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070223, 070222, 
070224, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0703, 070310, 070320, 
080190, 080201, 080202, 011320, 011941, 012321, 012201, 012421, 110620, 
060502, 110302, 110303, 110309, 110909. 

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

Фатон Зенку, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6939/91 (3081) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12280/92, на регистарска влошка бр. 1-19887-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар истапувањето на основачот од Трговското претпријатие 
„Рац - Промет“, увоз-извоз, Д.О.О., бул. „АВНОЈ“ бр. 114, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Трговско Друштво „Рад-
-Промет", д.о.о., ул. „Моша Пијаде“ бр. 12, Београд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12280/92 (3079) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14195/92, на регистарска влошка бр. 1-26945-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет 
и услуги „ЃОКЕ 63", д.о., експорт-импорт, ул. „Владимир Комаров“ 
,бр. 33/3-9, Скопје. Претпријатието е основано со акт бр. 1 од 26.Х.1992 
година, а основач е Ѓоке Лазовски. 

Дејности: 011314, 011315 , 011319/ 011320, 011390, 011721, 011722, 
011723 , 011729 , 011730, 011741, 011742, 011743 , 011749, 011941, 011949, 

012201, 012202, 012321, 012322, 012421, 012429, 013400, 050301, 050302, 
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, 080121, 080190, 080201, 
080202, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090181, 110302, 110303, 
110304, 110309, 110903, 110905, 110909; надворешен трговски промет: 
070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надво-
решна трговија со непрехранбени производи; посредување и застапу-
вање; консигнација; реекспорт и друго. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За об,врските преземени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

/ Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Ѓоке Лазовски, директор, без ограничување. ; 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14195/92 (3080) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8735/92, на регистарска влошка бр. 1-22117-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар - основањето на Производното, трговско претпријатие 
„Веруни Ант", ц.о., увоз-извоз, ул. „Његошева" бр. 18, Скопје. Осно-
вач е Александар Кралевски, со л.к. бр. 752243 и МБ 2410949450059, 
СВР Скопје. 

Дејности: 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110903, 110909; наДворсшно-тр-
говски дејности: 070310, 070320; посредување и застанување во областа 
на прометот со стоки и услуги; меѓународна шпедиција; малограничен 
промет со соседните земји Грција, Бугарија и Албанија. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност, 
Александар Кралевски, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8735/92 (3092) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11104/92, на регистарска влошка бр. 1-5372-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за про-
изводство, трговија на големо и мало, експорт-импорт „МИДИ-КО-
МЕРЦ", ц.о., ул. „Финска“ бр. 177-а, Ск. 

Дејноста се проширува со: 070150, 07020, 070260, 070310, 070320. 
Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот про-

мет е Димитрије Филиповски, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11104/92 (4270) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7591/91, на регистарска влошка бр. 1-8031-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет, ин-
женеринг и консалтинг „МАКИНЕСО", ДОО, експорт - импорт, ул. 
„Елисие Поповски - Марко“ бр. 4-а, Скопје. Скратен назив: „МАКИ-
НЕСО", ДОО, експорт - импорт, Скопје. Основач е Поњавиќ Марјан, 
со акт за основање од 23.XJI. 1990 година. 

Дејности: 011231, 011390, 011904, 011949, 012310, 012321, 012323, 
012615, 012^99, 020110, 013022, 013099, 013500, 050100, 050302, 060502, 
060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 070124 
070126,, 070127, 070128 , 070129, 07013 , 070140 , 070211, 070212, 070213, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070250, 070310, 070320; застапување на странски лица; работи на посре-
дување во надворешно-трговскиот промет; работи на консигнација; 
работи на реекспорт; увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот 
промет; меѓународна шпедиција; 080190, 080201, 090132, 090183, 090189, 
090202, 090209, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110620, 
110903, 110909, 120349. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застанување во внатрешно и надворешно-

трговскиот промет с Поњавиќ Марјан, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7591/91. (3097) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7822/92, на регистарска влошка бр. 1-21429-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Производното услужно трговско прет-
пријатие „ГИНЕКС", д.о.о.. Тетово, 218-11/7. Основач е Зоран Васи-
лев, со акт за основање - одлука од 15.VI. 1992 година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129; 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 011313, 
011314 , 011315, 011390, 011741, 011742, 011743 , 011749, 012521, 012522, 

.012524, 012613, 012622, 013021, 013022, 013072, 013073, 013909; дејности 
во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието) настанува во 
свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Зоран Василев, директор, без 
офани чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7822/92. (4325) 

Окружниот стопански суд во Скопје, 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 
„ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ - СЕНИЌ“, Д.О., бул. „Едвард Кардељ“ 
бр. 22, Скопје. 

Проширувањето на дејноста во внатрешен промет со: 013021, 
020110, 020140, 070111, 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. (3102) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 
12186/92, на регистарска влошка бр. 1-25059-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги 
и промет на големо и мало „СЕНЦА", увоз-извоз, Д.О.О., ул. ,,Коста 
Абрашевиќ“ бр. 3, Скопје. Претпријатието е основано со акт за осно-
вање од 28.IX.1992 година, а основач е Назим Реџеповски. 

Дејноста: 0113, 01131, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 
011316, 011319, 01132, 011320, 01139, 011390, 011413, 01142, 011420, 
050301, 050302, 060502, 070310, 070320, 0701, 07011, 070111, 070112, 
070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07012, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 07024, 070240, 110309. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. За преземените обврски во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Работоводен орган на претпријатието е Назим Реџеповски, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12186/92. (4385) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11543/92 на регистарска влошка бр. 1-24441-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, про-
мет, угостителство и услуги „ДИ-М APE", експорт-импорт, Д.О.О., ул. 
„Владо Кантарџиев" бр. 20, Гевгелија. Претпријатието е основано со 
акт за основање бр. 01-1/92 од 18.IX.1992 година, а основач е Перковиќ 
Ѓоко, л.к. бр. 62173 и МБ 061-2962210207, УВР Гевгелија. 

Дејноста: 012611, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 
012624, 012699, 012830, 013121, 013500, 020110, 020121, 020131, 020201, 
060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 080114, 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, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080190, 080201, 080202, 
110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110406, 110620, 
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110903, 110905, 110909; надворешно-трговски промет: 070310, 070320; 
посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки; реекспорт; превоз 
на стоки во меѓународниот драмски сообраќај; лизинг работи и сл.; 
фри-шоп продавница; туристичко посредување; малограничен промет 
со прехранбени и непрехранбени производи со Грција, Бугарија, Алба-
нија и СР Југославија. , 

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

трговскиот промет е Перковиќ Гоко, директор, со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 11643/92. (4386) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 
10790/92, на регистарска влошка бр. 1-23625-0-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие 
„КИН-КОМЕРЦ", П.О., ул. ,,Фемо Кулаков“ бр. 48, Неготино. Осно-
вач е Кристина Николова, л.к. бр. 36880 и МБ 1105970489002. 

Дејности: 020110, 020120, 020131, 020140, 07011, 070111 070112 
070113 , 070114 , 07012 , 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125^ 07012б' 
070127 , 070128, 070129, 07013 , 070131, 070132, 070140, 0702Г 07021Г 
070212, 070213, 070214 , 070219, 07022, 070221, 070222 07022з' 070224^ 
070225 , 070226, 070227 , 070229, 070250, 070260, 070310: надворешна 
трговија со прехранбени производи; 070320: надворешна трговија со 
непрехранбени производи; 090212, 110309. 

Во правниот промет претпријатието настапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските во правниот промет претпријатието одго-
вара со сите средства со кои располага, со потполна одговорност. 

Во внатрешното и надворешно-трговското работење претприја-
тието го застапува Кристина Николова, директор, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10790/92 (4387) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реешението Срег. бр. 
10754/92, на регистарска влошка бр. 1-8296-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапување на Медната 
конфекција „ЕВРОТЕКС", ДОО, Скопје. , 

Се брише Благој Лозановски, е.д. директор, без ограничување, а 
се запишува Благој Лозановски, директор, без ограничувања, за заста-
пување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10754/92 (4378) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10753/92, на регистарска влошка бр. 1-8287-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапување на Модната 
конфекција „АМОР", ДОО, Скопје. 

Се брише Тодор Богдановски, в.д. директор; без ограничување, а 
се запишува Тодор Богдановски, директор, без ограничување, за заста-
пување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10753/92 (4379) . 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
13655/92, на регистарска влошка бр. 1-26516-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија „Малибу", 
ц.о. увоз-из воз, ул. „Страшко Симонов“ бр. 23-1/9, Куманово, осно-
вано со акт за основање бр. 1/92 од 15.X. 1992 година, а основач е 
Ангеловска Лидија. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 070140 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320. 

Неограничено овластување; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во надворешниот и .внатрешниот 

промет е Ангеловска Лидија, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13655/92 (3099) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12311/92, на регистарска влошка бр. 1-26275-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за инженеринг, проек,-
тирање, изведба на градежни и градежно-занатски работи и консалтинг 
,Ласто“, Д.О., ул. „Лазар Трпевски“ бр- 86-6, Скопје. Претпријатието 
е основано со акт за основање, од 1. VII. 1992 година, а основач е Адри-
ана Тодоровска. 

Дејности: 11404, 11401, 11402, 11403, 050100, 050209, 050301, 
050302, 080201, 080202, 080190, 080112, 012310, 012321, 012322, 012323, 
011941, 011949, 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, 110309, 110909; надворешно-
трговски промет: 070310 - надворешна трговија со прехранбени произ-
води; 070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи; по-
средување и застапување во надворешно-трговскиот промет. 

Претпријатието во приватниот промет со трети лица истапува со 
целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Андриана Тодоровска, работоводен орган, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12311/92 (3100) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
4550/92, на регистарска влошка бр. 1-7727, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Агенциското туристичко трговско претпријатие, 
увоз-извоз, „Реинбоу-Турс", п.о., ул. „Партизанска“ бр. 6/11, 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, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320, 070227, 060301, 060302, 060303, 060401, 060402, 060403 , 060502, 
060503, 060601, 060602, 060609, 080112, 080114 , 080119, 080121, 080122, 
080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 
110905, 110909, 120312; меѓународна шпедиција; меѓународен транспорт 
со стока и патници во воздушниот и патничкиот сообраќај; туристичко 
работење со странство; продажба на стока од слободна царинска про-
давница. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Десанка Кичеец, директор на 

претпријатието, со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 4550/92 (3101). 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9585/92, на регистарска влошка бр, 1-7766-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето на Претпријатието за инженеринг, 
маркетинг и трговија „КАО“ , Д.О.О, експорт-импорт, ул. „11 Октом-
ври“ бр. 23/П, стан 1, Скопје. 

Претпријатието го менува седиштето и се наоѓа на ул. „Петар 
Дељан“ бр. 5/1-27 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. '9585/92 (4110) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1893/92, на регистарска влошка бр. 1-1930-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Заштитното општествено 
претпријатие за професионално оспособување и вработување на инва-
лиди „НОВА КНИГА“, со Ц.О., Скопје, со: 07021,070211, 070212, 
070213 , 070219, 07022, 070227 , 070230, 07011, 070И1, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 07013, 
070132,060502,070310. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1893/92 (4111) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5462/92, на регистарска влошка бр. 1-20019-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за молерофарбарски услуги и 
трговија на големо и мало „ЈАДРАН-КОМЕРЦ", увоз-извоз, ц.о., ул. 
,Димо Хаџи Димов“ бр. 39-а, Скопје. Претпријатието е основано со акт 
за основање бр. 1, а основачи се Угриновски Славе и Угриновски 
Панче. 

Дејности: 02111,012142, 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070223 , 070224, 070225, 070229, 
070230, 070250, 070260, 110402, 110403, 110404, 110309, 110909, надво-
решна трговија: 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
своб име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите средства со кои располага 
целосно. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5462/92 (4112) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 609/ 
92, на регистарска влошка бр, 1-14616-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за внатрешна и надворешна 
трговија „ЗОЈА“, увоз-извоз, д.о.о., ул. „Цицо Поповиќ“ бр. 9/II-12, 
Скопје. Основач е Јаковлеска Зорица, со одлука бр, 1/91 од 18.XII.1991 
година. 

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

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

трговски промет е Јаковлеска Зорица, директор, без ограничување. 
Дејности во надворешен трговски промет: 070310, 070320 посре-

дување и застапување во надворешно-трговскиот промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 609/92 (4113) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8347/92, на регистарска влошка бр. 1-22864-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет на услуги „ИНТ-
ТЕКО-ГЛОБУС" извоз-увоз, д.o.o., ул. „Никола Русински“ бр. З-а 
Скопје,. Претпријатието е основано со акт за основање од 8.VII. 1992 
година, а основачи се Претпријатието за консалтинг, инженеринг, ин-
форматика и трговија на големо и мало „ИНТТЕКО Б", извоз-увоз, 
д.о., ул. „Никола Русински“ бр. З-а Скопје и Приватното претпријатие 
„ГЛОБУС“, П.О. надворешна, внатрешна трговија и кооперација од 
Ада, „Санчански лут“ бр. 59-6. 
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Дејности: 011729, 013400, 060501, 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, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090110, 090123 , 090140, 090150, 
090160, 090181, 090189, 110309, 110403, 110404, 110611, 110620, П0905, 
110909, 120190, дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, 
реекспорт. 

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

трговскиот промет е Глигоров Ефтим, директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 8347/92 (4114) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10392/92, на регистарска влошка бр. 1-23172-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за увоз-извоз, промет на 
големо и мало и проектирање „Дентропроект", Д.О., ул. „Шумадин-
ска'4 бр. 3/2-7, Скопје. Скратен назив: „ЦЕНТРОПРОЕКТ", Д.О., 
Скопје. Основач е Биљана Денкиќ. 

Дејноста: 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070127, 070129, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 110301, 060501, 
080110; надворешно-трговски промет: 070310, 070320; реекспорт; кон-
сигнациона продажба; меѓународен транспорт; малограничен лромет 
со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. 

Во правниоот промет со трети лица, претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Биљана Денкиќ, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10392/92. (4376) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11549/92, на регистарска влошка бр. 1-1300-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и проширувањето на дејноста во 
внатрешниот и надворешниот промет на Трговското претпријатие во 
општествена сопственост, извоз-увоз „Јутопромет" ц.о., ул. „Шидска" 
бр. 2, Скопје. 

Се менува називот на претпријатието и истиот гласи: Претприја-
тие за промет на големо и мало 
„АГРОВИТА", Д.О., експорт-импорт, ул. „Шидска" бр. 2, Скопје. 

Проширување на дејноста со: 070129, 070131, 070150, 070227, 
070229, 070240, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110909; 
надворешен трговски промет; застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги; консигнација; реекспорт; слободни царински продав-
ници - фрипшп; малограничен промет со Србија, Бугарија, Грција и 
Албанија; туристичко-агенциски услуги; организирање на туристички 
патувања и излети во странство на домашни и странски лица; 070310, 
070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11549/92 (4377) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12790/92, на регистарска влошка бр. l-25157-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство и про-
мет 
„ЕВРО-ИНТЕР", увоз-извоз, Д.О.О., Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 
47-6 основано со одлука од 30.IX. 1992 година, а основач е Дабиќ Тихо-
мир. 

Дејности: 011311, 011313, 011315, 011390, 011723, 0U941, 011949, 
012142, 012324 , 013021, 013022, 013030, 013042, 013043, 013099, 013121, 
013500, 020110, 020121, 020129, 020131, 020140, 020201, 020202, 050201, 
050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060801, 
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, 080111, 080112, 
080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090131, 090132, 
090171, 090172, 0^0179, 090181, 090183, 090189, 090202, 090209, 100103, 
100351, 110302, 110303, 110309, 110404, 110902, 110905, 110909; реек-
спорт;- малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Србија. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети, л ица одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување е Дабиќ Тихо-
мир, директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12790/92 (4380) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11882/92, на регистарска влошка бр. 1-24610-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за инженеринг, консал-
тинг и услуги „ИНФОЛАБ", д.о.о., бул „Илинден“, бр. 1/1, Скопје. 
Претпријатието е основано со одлука за основање од 20.IX. 1992 година, 
а основач е Филип Ангеловски. 

Дејности: 110404, 110620, 110905, 011710, 011721, 011722, 011723, 
011724 , 011729, 110302, 110303, 110309, 110909, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225; 070226, 070229, 070250, 070260, 060501, 060502, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070111, 070112, 070113, 070114, 
030003,080201,080202; надворешно-трговско работење: 070310,070320; 
услуги во наѓународниот транспорт на стоки и патници; малограничен 
промет со соседните земји Албанија, Бугарија и Грција. 

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

трговското работење е Филип Ангеловски, работоводен орган, дирек-
тор,, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11882/92 (4381) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9137/92, на регистарска влошка бр. 1-22708-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и 
мало со посредување „РИБОМА", ц.о., ул. „Методија Стефаноски“ бр. 
20, Кичево. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1/92 
од 20.VII. 1992 година, а основачи се Софрониевски Зоран и Софрони-
евски Живко. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132 , 070140, 110309, 110304, 110303, 110909; надво-
решно-трговско работење: 070310, 070320; застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги. 

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

трговското работење е Софро илески Зоран, директор, без ограничу-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег/бр. 9137/92 (4382) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12886/92; на регистарска влошка бр. 1-25024-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ЛЕ-
СТИНГ БИД", експорт-импорт, ц.о., ул. „Михаил Доков“ бр. 6, 
Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 
6.Х.1992 година, а основач е Лидија Лазарова. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070250, 110302, 110309, 110902, 110909; надворешно-трговски 
промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Лидија Лазарова, директор, без офаничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12886/92 (4383) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
13202/92, на регистарска влошка бр. 1-18628-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало „СТАНДАРД“, Д.О.О., бул. 
„Гоце Делчев“ бр. 6, Скопје. 

Се брише Митровски Љупчо, директор а се запишува во вна-
трешното и надворешно-трговското работење Иванов Никола, дирек-
тор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13202/92 (4384) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Пасош бр. МБ 894964/91, издаден од УВР - Титов 

Велес на име Верка Тодевска, ул. „Никола Карев“ бр. 
3/11, Титов Велес. (3259) 

Пасош бр. МБ 149085/84, издаден од УВР - Титов 
Велес на име Бељан Тодевски, ул. „Никола Карев“ бр. 
3/11, Титов Велес. (3260) 

Пасош бр. МБ 771647/91, издаден од Амбасадата на 
СФРЈ во Триполи на име Марјан Николовски, ул. „Во-
станичка“ бр. 132-А, Скопје. (3261) 

Пасош бр. НА 506594, издаден во Југословенски 
конзулат во Цирих на име Белул Белули, с. Балиндол, 
Гостивар. (3262) 

Пасош бр. МБ 922409/91, издаден од УВР - Скопје 
на име Уранија Крстевска, Скопје. (3263) 

Пасош бр. МБ 609084, издаден од УВР - Гостивар 
на име Зејнуни Злата, ул. „Слободан Поповски“, бр. 
42, Гостивар. (3264) 
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Пасош бр. МБ 919166, издаден во Гостивар на име 
Сарач Атиља, ул. „Б. Кидрич" бр. 56, Гостивар. (3265) 

Пасош бр. МБ 922338, издаден бо УВР - Скопје на 
име Исни Мемишовски, с. Патишка Река, Скопје. 

Пасош бр. МБ 932381, издаден од УВР - Гостивар, 
на име Фекри Малику, с. Речани, Гостивар. (3267) 

Чековна карта бр. 23035-69 и чекови од бр. 789533 
до 789537, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Венка Темелковска, Скопје. (3268) 

Чековна картичка бр. 100468/84 и чекови од бр. 
410267 до 410270, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Милка Тасевска, Скопје. (3269) 

Чековна картичка бр. 98573/70 и чек бр. 571717, 
издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име 
Тони Спирковски, Скопје. (3271) 

,Чек бр. 703875, издаден од Комерцијална банка АД 
- Скопје на име Соња Симичиева, Скопје. (3272) 

Чековна картичка бр. 3856/21 и чекови од бр. 
623034 до 623040, издадени од Стопанска банка АД -
Скопје на име Лидија Сандревска, Скопје. (3273) 

Тековна картичка бр. 101694/23, издадена од Ко-
мерцијална банка АД - Скопје на име Босилка Несто-
ровска, Скопје. (3274) 

Чековна картичка бр. 75854/22 и чекови од бр, 
929374 до 929390, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Илија Деспотовски, Скопје. (3275) 

Чекови бр. 907442 и 907443, издадени од Комерци-
јална банка АД - Скопје на име Димитар Илиевски, 
Скопје. (3276) 

Чекови од бр. 792436 до 792439, издадени од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Павлина Трифунова, 
Скопје. (3277) 

Чековна карта бр. 4431 и чекови од бр. 0338711 до 
0338715 и од бр. 0370926 до 0370930 и 317610, издадени 
од Инвест банка - Скопје на име Ана Босилкова, 
Скопје. (3278) 

Чек бр. 020000710513 од чековна карта бр. 
00001681, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Рафајло Рафајловски, ул. „И Македонска брига-
да“ бр. 26/4, Скопје. (3279)^ 

Чековна картичка бр. 16936/09 и чекови бр. 80956 и 
80957, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на 
име Ленка Давидова, Скопје. (3289) 

Чековна картичка бр. 817/27 и чекови од бр. 61158 
до 61173, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје 
на име Перса Трпковска, Скопје. (3290) 

Чек бр. 760050 од тековна сметка бр. 11767/87, из-
даден од Комерцијална банка АД - Скопје на име Ари-
тон Ангеловски, Скопје. (3291) 

Картичка бр. 73462/06 и чекови од бр. 935981 до 
935600, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје 
на име Зорка Георгиевска, Ѓорче Петров, Скопје. 

Чековна картичка бр. 51540/62 и чекови бр. 374000, 
373989, 374011 и од бр. 457030 до 457035, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на име Новица Пер-
ковска, Скопје. (3293) 

Чек бр. 335781, издаден од Инвест банка - Скопје 
на име Зоран Смилковски, Скопје. (3294) 

Тековна картичка бр. 33282/20 и чекови од бр. 
825472 до 825479, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Лилјана Миновска, Скопје. (3295) 

Чековна картичка бр. 4673004 и чекови бр. 562049 
и 651590, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје 
на име Петкана Атанасова, Скопје. (32%) 

Чекови бр. 830276 до 830280, издадени од Комерци-
јална банка АД - Скопје на име Стефо /Џаков, Скопје. 

Пасош бр. МБ 367939 на име Нуредини Беким, ул. 
„ЈНА“ бр. 263, Гостивар. (3236) 

Чекови бр. 474041, 474045 и 474057 од тековна кар-
тичка бр. 20469/77 издадени од Комерцијална банка АД 
- Скопје на име Атанас Друмчеков, Скопје. (3298) 

Тековна картичка бр. 97635/23 и чекови бр. 664792 
до 664796, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Бранко Младеновски, Скопје. (3299) 

Тековна картичка бр. 62732/67 и чекови од бр. 
755285 до 755290, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Павле Китанов, Скопје. (3300) 

Решение УЛ. бр. 12-6114 од 11.VIII.1992 година, 
издадено од Секретаријат за стопанство „Центар“ -

Чекови бр. 790770, 790771 и 79772, издадени од К о - ^ к о п Ј е н а и м е Рамадан Зија, Скопје. (3301) 
мерцијална банка АД - Скопје на име Снежана Мил-
ковска, Скопје. (3280) 

Чекови од бр. 740287 до 740302, издадени од Комер-
цијална банка АД - Скопје на име Роза Добренова, 
Скопје. (3281) 

Тековна картичка бр. 3607/45 и чекови од бр. 
792533 до 792542 и од 829573 до 829582 (20 чека) изда-
дени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Умер 
Фирдес, Скопје. (3282) 

Чекови од бр. 816223 до 816227 од тековна кар-
тичка бр. 49313/13, издадени од Комерцијална банка 
АД - Скопје на име Бранко Тошевски, Скопје. (3283) 

Чековна картичка бр. 70719/35 и чекови од бр. 
903437 до 903448, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Зоја Георгиевска, Скопје. (3284) 

Чекови бр. 175086 и 175087, издадени од Комерци-
јална банка АД - Скопје на име Славе Кимовски, 
Скопје. (3285) 

Чековна картичка бр. 30111-17 и чек бр. 
60000695462, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Цветанка Величковска, Скопје. 

Чекови бр. 6713, 6726, 83412 до 83414, 83429, 
133207, 133211, 139218, 188976, 188982, 333112, 333114 и 
333115 од тековна сметка бр. 103161/05, издадени од 
Комерцијална банка АД - Скопје на име Руица Илиев-
ски, Скопје. (3286) 

Чек бр. 00233949 од тековна сметка бр. 0016246/12, 
издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име 
Милан Темел коски, Скопје. (3287) 

Чековна картичка бр. 20237590Ги чекови од бр. 
829192 до 829202, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Лилјана Арсиќ, Скопје. (3288) 

Решение УП-бр. 12-1335 од 20.11.1992 година, на 
име Фатмир Алили, Скопје. (3302) 

Решение УЛ. бр. 12-9975 од 14.XI.1991 година на 
име Азири Џеми, Скопје. (3303) 

Решение бр. 14-6671 од 18.XI.1991 година за 
вршење самостојни дејности - превоз на патници -
такси автомобил на име Емини Адем, с. Арнакија, 
Скопје. 4 (3304) 

Воена книшка, издадено од О Н О - Радовиш на име 
Коцев В. Костадин, с. Сурдулци, Радовиш. (3221) 

Тековна сметка бр. 54721.75 и чекови од серија бр. 
494583-5-1 од 15.IV.1992 година и серија бр. 869741-20-1 
од 14.IX.1992 год., издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Рецеп Џемаил, ул. „Роман Каскаљи-
евиќ" бр. 16-а, нас. Маџари, Скопје. (3164) 

Чековна картичка бр 6116/25 и чекови бр. 925407 
од 925409, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Трипун Љубевски, с. Глуво, Скопје. 

(3165) 
Чекови бр. 791610 и 791611, издадени од Комерци-

јална банка а.д. - Скопје на име Александар Савевски, 
Скопје. (3166) 

Чековна картичка бр. 12243/68 и чекови од бр. 
778990 до 778995, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Деса Иванова, Скопје. (3167) 

Чек бр. 10000530892 од тековна сметка бр. 
0005519049, издаден од Комерцијална банка а.д. -
Скопје, на име Кадиева Вера, ул. „Јане Сандански“ бр. 
110-V/12, Скопје. (3168) 

Чек бр. 715567, издаден од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Петре Смилевски, Скопје. (3169) 
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Чековна картичка бр. 73941/89 и чек бр. 859945, 
издадени од Комерцијална банка А.Д. - Скопје на име 
Борка Симоновска, Скопје. (3170) 

Чековна картичка бр. 104362-18 и чек бр. 691960, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Цветко Мирчевски, Скопје. (3171) 

Тековна карта бр. 25086/41 и чекови од бр. 748246 
до 748256, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Боре Костоски, ул. „Исаија Мацовски“ 
бр. 34-11/11, Скопје. (3172) 

Чековна картичка бр. 78954/53 и чекови од бр. 1386 
до 1390, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Јаневска Силвана, бул. „Јане Сандански“ бр. 
112-1/13, Скопје. (3173) 

Тековна сметка бр. 28715/07 и чекови од бр. 817731 
до 817739 (9 чека), издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Лидија Блажевска, ул. „Коце Металец“ 
бр. 2-6/40, Скопје. (3174) 

Тековна сметка бр. 101620/48 и чекови од бр. 
714315 до 714326, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Мицајков К. Ристо, ул. „Видое Смилев-
ски Бато“ бр. 83-4/20, Скопје. (3175) 

Чек бр. 652039 од тековна сметка бр. 4999805, из-
даден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Па-
влина Пиперовска, бул. „Партизански одреди“ бр. 47, 
Скопје. (3176) 

Чекови од бр. 631566 до 631579, издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. - Скопје на име Здравевска Тра-
јанка, ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 7-III-52, Скопје. 

(3177) 
Чек бр. 80000015045 од тековна сметка бр. 4860801, 

издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Трпкова Васка, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 42-а, Скопје. 

(3178) 
Чековна картичка бр. 7279835 и чекови од бр. 

852039 до 852041, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Несторовска Василка, ул. „Мариовска“ 
бр. 13, Скопје. (3179) 

Чекови од бр. 702388 до 702392 од тековна сметка 
бр. 26398/66, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Томе Бошковски, Скопје. (3180) 

Чекови бр. 88726, 88729 и 88730 од тековна сметка 
бр. 88472/67, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Марјан Камчевски, Скопје. (3181) 

Ч,ек бр. 662484 од тековна сметка бр. 1626430, из-
даден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Би-
товски Христо, ул. „Драгиша Мишовиќ" бр. 1/10 - нас. 
Карпош, Скопје. (3182) 

Чековна карта бр. 0829075 и чекови од бр. 785796 
до 785798, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Павлина Пеовска, Скопје. (3283) 

Чековна картичка бр. 26349/17 и чекови бр. 818505 
до 818524, издадени од' Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Благица Петрушевска, с. Трубарево, 
Скопје. (3184) 

Чековна карта бр. 72588/23 и чекови бр. 408052 и 
408053, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Звонимир Спасовски, Скопје. (3185) Пандо, с. Буково, Битола 

. Динарска штедна книшка бр. 4000-01-08759-0, из-
дадена од ОПИБ Инвестбанка - Бсоград - Деловна 
единица - Скопје на име Ѓурѓа Ѓеорѓиева, Скопје. (3186) 

Картон со депониран потпис во СОК - Скопје на 
име „Љоки - Комерц“, Скопје. (3187) 

Решение бр. 11-4988 од 22.XI.1991 година, на име 
Љупчо Зафировски, Скопје. (3188) 

Решение У. бр. 14-7027 од 31.X. 1990 година за про-
мет на мало со нови и стари авто делови, на име Јор-
данчо Стефановиќ, Скопје. (3189) 

Решение Ул. бр. .11-2207 од 28.VII.1992 година, 
издадено од Министерство за стопанство подрачна еди-

ница Чаир - Скопје на име Воислав Ѓурчиновски, 
Скопје. | (3190) 

Решение за основање дуќан за трговија на мало 
УП. бр. 12-1880 од 09.III. 1992 година, издадено од Се-
кретаријат за стопанство при општина „Центар“ -

Скопје на име Насковски Сашко, ул. „Христијан Тодо-
ровски - Карпош“ бр. 6-а, Скопје. (3191) 

Решение бр. 11-426 од 14.11.1992 година за дуќан, 
издадено од Министерство за стопанство - Чаир -
Скопје на име Ќемал Ковачи, „Никола Малешевски“ 
бр. 5, Скопје. (3192) 

Одобрение Уп. бр. 12-1022 од 28.III.1988 година, на 
име Исмаил Куртиши, Скопје. (3193) 

Решение за дејност - промет на мало со животни 
намирници и предмети за куќни потреби бр. 14-6442 од 
10.X. 1990 година, на име Славка Ангелова, ул. „Петар 
Драганов“ бр. 1-а, Скопје. (3194) 

Решение за работа ^ билијард и забавни игри со 
точење на пијалаци, на име Блажевски Јовица ул. 
,ЈФредерик Шопен“ бр. 1/8, Скопје. , (3195) 

Решение УЛ бр. 12-409 од 23.1.1992 и рег. бр. 3578, 
на име Сенат Мушина, Скопје. (3196) 

Решение Уп. бр. 12-5472 од 22.VII.1992 година, на 
име Наим Браими, Скопје. (3197) 

Решение бр. 14-5067 од 13.VIII.1990 година, на име 
Ангел Плачковски, Скопје. (3198) 

Решение Уп. бр. 12-1293 од 23.XII. 1992 година на 
име Лилјана Ничева и Лилјана Петрушевска, Скопје. 

(3199) 
Решение бр. 11-3032 од 30.X. 1992 година, на име 

Река Шаип, Скопје. (3200) 
Пасош на име Зибери Сефер, с. Желино, Тетово. 

(3211) 
Пасош бр. МБ 021107, издаден од УВР - Охрид на 

име Ибраим Коку, ул. „Даме Груев“ бр. 221, Охрид. 
(3212) 

Пасош бр. МБ 166370, издаде од УВР - Прилеп на 
име Пешовски Зоран, ул. „Цена Оџоска“ бр. 4, При-
леп. (3213) 

Пасош бр. МБ 126437, издаден од УВР - Куманово 
на име Спасовски Зоран, ул. „Бранко Радичевиќ" бр! 3, 
Куманово. (3214) 

Пасош бр. МБ 010550, издаден од УВР - Кочани на 
име Постолов Ристо, ул. „Страшо Ербапче" бр. 23, 
Кочани. (3215) 

Пасош бр. МБ 463709, издаден од УВР - Кочани на 
име Методиев Миле, ул. „Славчо Стојменов“ бр. 78, 
Кочани. (3216) 

Пасош бр. М Б 716181, издаден од УВР - Битола на 
име Неданоски П. Љубе, ул. „Галичица“ згр. бр. 33 вл. 
3, кат 22, Охрид. (3217) 

Пасош бр. МБ 714163, издаден од МВР - Берово на 
име Костовски Ќирил, с. Русиново, Берово. (3218) 

Чекови од бр. 656520, до 656529 и 453003, издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје, на име Балтовски 

(3219) 
Пасош бр. МБ 245038/85, издаден од УВР - Отру-' 

мица на име Глигоров Глигор, с. Костурно, бр. 154, 
Струмица. (3139) 

Пасош бр. МБ 663217, издаден од ОВР - Виница на 
име Десподов Драги, ул. „Ванчо Китанов“ бр. 7, Ви-, 
ница. ' (3140) 

Пасош бр. МБ 265057/85, издаден од УВР - Стру-
мица на име ,Илиев Ангел, ул. „Бетовенова" бр. 161, 
Струмица. (3141) 

Пасош бр. МБ 124688, издаден од УВР - Кава-
дарци на име Темјана Димкова ул. „Рајна Соколова“ 
бр. 2, Кавадарци. (3142) 
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Пасош бр. МБ 563615, издаден од УВР - Кава-
дарци на име Методија Димков ул. „Рајна Соколова“ 
бр. 2, Кавадарци. (3J43) 

Пасош бр. МБ 912097, издаден од Кавадарци на 
име Несторов Пецо, ул. „Ѓуро Салај“ бр. 15-VI/1, Кава-
дарци. ' (3144) 

Пасош бр. МБ 153636/84, издаден од УВР - Скопје 
на име Ѓорѓиев Зоран бул. „Кочо Рацин“ бр. 39, 
С-копје. , (3145) 

Пасош бр. МБ 611534/88, издаден од УВР - Скопје 
на име Мирјана Врбоска, ул. „К.Ј. Питу“ бр. 14/1-33, 
Скопје. (3146) 

Пасош бр. МБ 702591/89, издаден од УВР - Скопје 
на име Зоран Узунов, бул. „ЈНА“ бр. 24-3/9, Скопје. 

(3147) 
Пасош бр. МБ 594540, издаден од УВР - Скопје на 

име Мирчо Митев, бул. „АСНОМ“ бр. 28-1/9, Скопје. 
Пасош бр. МБ 700566, издаден од УВР - Скопје на 

име Вера Тасевска ул. „Финска“ бр. 89-6, Скопје. (3149) 
Пасош бр. МБ 126997, издаден од УВР - Гостивар 

на име Мелиха Караберзати, Гостивар. (3150) 
^ Пасош бр. МБ 126966, издаден од УВР - Гостивар 

надиме Суна Караберзати, ул. „18 ноември“ бр. 81, 
Гостивар. (3151) 

Пасош бр. МБ 958522, издаден од УВР - Кава-
дарци на име Душан Соколов, ул. „Пиринска“ бр. 62, 
Кавадарци. (3152) 

Пасош бр. МБ 195407, издаден од МВР - Куманово 
на име Јакимовски Страшко, ул. „Киро Атевски“ бр. 
75, Куманово. (3153) 

Чековна картичка бр. 35235-92 и чекови од бр. 
664747 до 664750, издадени од Комерцијална банка А.Д. 
- Скопје на име Славица Стојановска, Скопје. (3154) 

Чековна картичка бр. 58101/89 и чекови од бр. 
841861 до 841871 и 294175, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Фатиме Абаз, Скопје. (3155) 

Чекови од бр. 376457 до 376468 од 520875 до 520894, 
од 566286 до 566295, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Димитар Ламаноски, Скопје. (3156) 

Чекови од бр. 780524 до 780528, издадени од Ко-
мерцијална банка А.Д. - Скопје на име, Светлана Тасев-
ска, Скопје. (3157) 

Чек бр. 445776, издаден од Комерцијална банка 
А.Д. - Скопје на име Владимир Божиновски, Скопје. 

(3158) 
Чековна картичка бр. 1550294930 и чекови од бр. 

41014 до 41021, издадени од Југобанка - Скопје на име 
Славе Ѓеровски, Скопје. (3159) 

Чек бр. 213208, издаден од Комерцијална банка 
А.Д. т Скопје на име Златко Стојановски, Крива Па-
ланка. (3160) 

Чековна картичка бр. 34948-03 и чекови од бр. 
430802 до 430807 и уште еден чек, изадсни од Комерци-
јална банка А.Д. - Скопје на име Бојо Ангелковски, 
Скопје. , (3161) 

Чековна картичка бр. 51503/25 и чекови од бр. 
792741 до 792750 и од бр. 905677 до 905689, издадени од 
Комерцијална банка А.Д. - Скопје на име Елизабета 
Зафировска, Скопје. (3162) 

Чекови од бр. 800917 до 800926 од тековна сметка 
бр. 0007874340, издадени од Комерцијална банка а.д. -
С“копје на.име Стефанка Танкосиќ, ул. „Серава“ бр. 2 
б, Скопје. (3163' 

Загубените чекови од број 83981 до 83985 и 62395^ 
623% и чековна карта број 1153-73 од Стопанска банка-
Кавадарци на име Стојан Василев, ул. „Едвард Кар-
дељ“ 19-А-Кавадарци. (3449) 

Пасош бр. БМ 875743/90, издаден од УВР - Битола 
на име Рифатовски Мустафа, Битола. (3105) 

Пасош бр. МБ 876808 на име Петрушевски Бобан, 
Титов Велес. (3106) 

Пасош на име Мунире Јајага, Дебар. (3107) 
Пасош на име Атнан Јајага, Дебар. (3108) 
Пасош бр. МБ 939841 на име Марке Јакуп, ул. 

„Црни Дрим“ бр. 47, Дебар. (3109) 
Пасош бр. МБ 982890 на име Пајазити Фатмир, с. 

Сенокос, Гостивар. (3110) 
Пасош бр. МБ 990376, издаден од УВР - Радовиш 

на име Ефтимов Драги, Радовиш. (3111) 
Пасош бр. МБ 606120, издаден од УВР - Охрид на 

име Делоски Јованче, ул. „Стиф Наумов“ бр. 139, 
Охрид. (3112) 

Пасош на име Трајков Зоран, с. Василево, Стру-
мица. (3114) 

Пасош бр. МБ 981111, издаден од УВР - Кочани на 
име Соколов Сашко, ул. „Јане Сандански“ бр. 31, Ко-
чани. (3115) 

Пасош бр. МБ 222342, издаден од УВР - Куманово 
на име Петровски Драги, ул. „Боро Прцан" бб/б, Кума-
ново, 4 (3116) 

Пасош бр. МБ 297965, издаден од УВР - Струга на 
име Селими Васви, нас. Теферич, Струга. (3117) 

Пасош на име Симуноска Злата, ул. „Крушевска“ 
бр. 5, Кичево. , (3118) 

Пасош бр. МБ 972289/91 на име Алимов Сафет, ул. 
„Довлеџим" бр. 10, Битола. (3119) 

Пасош бр. МБ 746428 на име Чанка Алит, ул. „Ан-
геле Обочки“ бр. 1, Дебар. , (3120) 

Пасош бр. МБ 653214, издадено од УВР - Стру-
мица на име Клепова Тинка, с. Костурино бр. 192, 
Струмица. (3121) 

Пасош бр. МБ 192701, издаден од УВР - Прилеп на 
име Кебакоски Златко, ул. „Пиринска“ бр. 29, Прилеп. 

(3122) 
Пасош бр. МБ 619200, издаден од УВР - Струга на 

име Ќерими Арсим, ул. „Маркс Енгелс“ бр. 28, Струга. 
(3123) 

Пасош бр. МБ 306413 на име Демирова Барије, ул. 
„Славчо Стоименов“ бр. 144, Кочани. (3124) 

Пасош бр. МБ 862334, издаден од УВР - Охрид н а 

име Горулоски Благоја, Н. Рочо, Охрид. (3125) 
Пасош бр. МБ 990031, издаден од УВР - Тетово на 

име Зибери Сефер, с. Желино, Тетово. (3126) 
Пасош на име Рецепи Кујтиме, ул. „Струшка“ бр. 

5, Тетово. (3127) 
Пасош бр. МБ 105556/88, на име Ајети Ахмет, с. 

Слатино, Тетово. (3128) 
Пасош бр. МБ 592232/88, издаден од УВР - Тетово 

на име Кадрија Бедри, с. Вешала, Тетово. (3129) 
Пасош бр. МБ 016953/92 на име Асчији Амет, с. 

Селце Кеч, Тетово. (3130) 
Пасош бр. МБ 362507 на име Велиу Алисан, с. 

Неготино, Гостивар. (3131) 
Сообраќајна дозвола рег. бр. ТЕ 550-73 на име Ша-

бани Абдула ул. „141" бр. 14, Тетово. (3132) 
Пасош бр. МБ 269086, издаден од УВР - Виница на 

име Цонев Зоран, ул. „Илинденска“ бр. 52, Виница. 
(3133) 

Лична карта рег. бр. 94798 и МБ бр. 2903954478014/ 
82 на име Јашари Сеаветка, Гостивар. (3134) 

Тековна картичка бр. 01348 - 67 и чекови бр. 30104 
и 30105 и од 31891 до 31940, издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - Филијала - Гостивар на име Ја-
шари Саеветка. (3135) 

Пасош бр. МБ 663914/89, издаден од УВР - Стру-
мица на име Илиев Дончо, с. Сушица бр. 50, Струмица. 

Пасош бр. МБ 75^998, издаден од ОВР - Кичево на 
име Селими Беќир, ул. „А. Челопечанец" бр. 45, Ки-
чево. (3137) 

Пасош бр. МБ 574111/88, издаден од ОВР - Кичево 
на име Рамадани Кадри, с. Колари, Кичево. (3138) 
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Врз основа на член 175 став 3 од Законот за дано-
ците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 
50/87, 7/88, 51/88, 7/89,18/89, 46/89, 4/90, 21/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 5/92), Репу-
бличкиот завод за статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-
блика Македонија, во периодот јануари-ноември 1992 
година, во однос на просечните цени на мало во 1991 
година, изнесува 15133%. 

Д и р е к т о р у 
Светлана Антоновска ,с. р. 

Врз основа на член 20-а од Законот за данокот од 
доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80, 38/81, 
22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 
36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и „Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 36/91 и 55/91), 
Републичкиот завод за статистика го утврдува и обја-
вува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-
блика Македонија во периодот јули-ноември 1992 го-
дина, во однос на просечните цени на мало во првото 
полугодие од 1992 година, изнесува 184,5%. 

Д и р е к т о р , 
Светлана Антоновска, с.р. 

4. Коефициентот на порастот на цените на производи-
телите на индустриски производи во ноември 1992 
година во однос на истиот месец од претходната 
година е 21,910. 

5. Месечниот коефициент на пораст на цените на мало 
во ноември 1992 година во однос на октомври 1992 
година е 0,100. 

6. Коефициентот на порастот на цените на мало од 
почетокот на годината до крајот на ноември 1992 
година е 16,243. 

7. Коефициентот на просечниот месечен пораст на це-
ните на мало од почетокот на годината до крајот на 
ноември 1992 година е 0,318. 

8. Коефициентот на порастот на цените на мало во 
ноември 1992 година во однос на истиот месец од 
претходната година е 19,003. 

9. Коефициентот на порастот на трошоците на животот 
во Република Македонија во периодот од почетокот 
на годината до крајот на ноември 1992 година во 
однос на просекот на трошоците на животот во 1991 
година е 13,477. 

Д и р е к т о р, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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Врз основа на член 84 став 1 точка 1 до 3, точка 5 
до 8 и точките 10 и 11 од Законот за сметководството 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 

61/90 - кој се применува како републички пропис, и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/92)^ 
Републичкиот завод за статистика ги утврдува и обја-
вува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
за порастот на цените и порастот на трошоците на 
животот во Република Македонија за месец ноември 

1992 година 

1. Месечниот коефициент на пораст на цените на про-
изводителите на индустриски производи во ноември 
1992 година во однос на октомври 1992 година е 
0,131. 

2. Коефициентот на порастот на цените на производи-
телите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на ноември 1992 година е 18,408. 

3. Коефициентот на просечниот месечен пораст на це-
ните на производителите на индустриски производи 
од почетокот на годината до крајот на ноември 1992 
година е 0,342. 

1478. Правилник за утврдување на цената на услугите 
за престој на деца во детските одморалишта -
зима 1993 година 1462 

1479. Одлука за изменување и дополнување на Одлу-
ката за утврдување на износот и условите за ре-
финансирање на кредитите што банките им ги 
дале на крајните корисници за финансирање на 
залихите на одредени земјоделски производи од 
родот на 1992 година и производство на пченица 
од родот 1992/93 година 1462 

1480. Одлука за дополнување на Одлуката за утврду-
вање на износот и условите за рефинансирање на 
кредитите што банките им ги дале на крајните 
корисници за финансирање на гоење на добиток, 
риби, живина и производство на млеко . . . . . . . 1462 

1481. Одлука за измена на Одлуката за задолжителна 
резерва на банките кај Народната банка на Репу-
блика Македонија 1462 

1482. Одлука за објавување на конкурс за идејни ли-
ковни решенија за книжните пари - денари 1463 

1483. Конкурс; за идејни ликовни решенија за книж-
ните пари денари 1463 

1484. Одлука за изменување и дополнување на Одлу-
ката за утврдување на износот и условите за ре-

- финансирање на кредитите што банките им ги 
дале на крајните корисници за финансирање а а 
залихите на одредени земјоделски производи од 
родот на 1992 година и производство на пченица 
од родот 1992/93 година . . . . . 1464 

Исправки на Одлуката за утврдување на височи-
ната на паричниот износ на средствата на почет-
ниот фонд на сигурноста потребни за основана на 
акционерско друштво за осигурување 1464 
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