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1366. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18.Х1.1992 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА МОТОРЕН БЕНЗИН 

И ДИЗЕЛ ГОРИВО 

1. Во Уредбата за ограничувана на прометот на 
моторен бензин и дизел гориво („Службен весник на 
РМ“ бр. 43/92, 51/92, 57/92 и 69/92), по член 4 се додава 
нов член 4-а кој гласи: 

„Трошоците во врска со издаваното на боновите 
за набавка на моторен бензин и дизел гориво ќе се 
надоместуваат од Фондот за купување на сурова нафта 
што се води при Министерството за стопанство“. 

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

Бр. 23-3512/1 
18 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Дрвенковски, с.р. 

1367. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

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

У Р Е Д Б А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА З А НАЧИНОТ 
НА ПЛАЌАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ДАВАЧКИ ШТО 
СЕ ПЛАЌААТ ПРИ УВОЗОТ НА ДЕРИВАТИ НА 

НАФТА 

Член 1 
Во Уредбата за начинот на плаќање на утврдените 

давачки што се плаќаат при увозот на деривати на 
нафта („Сл. весник на РМ“ бр. 59/92 и 69/92), член 2 се 
менува и гласи: 

„При увозот на деривати на нафта се плаќа: 
а) данок на промет на производи и тоа: 
- МБ - 86... 169,569 д ен./кгр. односно 125,651 ден./ 
литар 
- МБ - 98... 202,191 ден./кгр. односно 149,824 ден./ 
литар 
- БМБ - 95... 81,414 ден./кгр. односно 60,328 ден./ 
литар 
- Д-1 - ... 142,086 ден./кгр. односно 116,795 ден.7 

литар 
- Д-2 - ... 119,358 ден./кгр. односно 100,142 ден./ 
литар 
- Мазут ... 19,364 ден./кгр. 
б) надоместок за патишта 
- МБ - 86... 42,391 ден ./кгр. односно 31,412 ден./ 
литар 
- МБ - 98... 50,547 ден./кгр. односно 37,456 ден./ 
литар 

- БМБ - 95... 54,275 ден./кгр. односно 40,218 ден./ 
литар 
- Д-1 - ... 35,520 ден./кгр. односно 29,198 ден./литар 
- Д-2 - ... 34,102 ден./кгр. односно 28,612 ден./литар 

в) наменско издвојување за стокови резерви на Репу-
блика Македонија 
- МБ - 86... 133,669 ден./кгр. односно 99,049 ден./ 
литар 
- МБ - 98... 139,107 ден./кгр. односно 97,151 ден./ 
литар 
- БМБ - 95... 152,139 ден./кгр. односно 112,735 ден./ 
литар 
- Д-1 - ... 85,980 ден./кгр. односно 70,676 ден./литар 
- Д-2 - ... 81,642 ден ./кгр. односно 68,498 ден./ли-
тар". 

Член 2 
Член 4-б се менува и гласи: 
„На увозникот му се враќаат уплатените давачки 

од член 4-а од оваа уредба во следните износи: 
-данок на промет 42,890 ден/лит. 
- надомест за патишта 28,612 ден/лит. 
- наменско издвојување за 

стокови резерви 68,498 ден/лит". 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 00,01 часот. 

Бр. 23-3514/1 
18 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1368. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за одбрана 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ВРЕМЕТО НА ТРА-
ЕЊЕТО НА ЗАДАЧИТЕ З А КОИ СЕ ВОВЕДУВА 

РАБОТНА ОБВРСКА НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат условите, начинот и 

времето на траењето на задачите за кои се воведува 
работна обврска што граѓаните се должни да ја извршу-
ваат во воена состојба. 

Член 2 
Должност за извршување на работна обврска, под 

условите утврдени со Законот за одбрана имаат сите 
работно способни граѓани кои не се определени за извр-
шување на воени должности во резервниот состав на 
армијата на Република Македонија. 

Член 3 
Од должност за извршување на задачи за кои се 

воведува работна обврска се ослободуваат бремени 
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жени, мајки и самохрани родители и старатели кои 
имаат или се грижат за дете до седум години, односно за 
две или повеќе деца до десет години и; граѓани кои се 
оценети како постојано неспособни за извршување на 
работната обврска, како и граѓани кои во времето на 
воведувањето на работната обврска располагаат со ле-
карска документација дека не, се способни за извршу-
вање на работни задачи. 

Член 4 
Работната обврска на граѓаните може да се воведе 

за следните задачи: 
- остварување на производство и вршење на услуги 

во претпријатијата и јавните установи и служби од по-
себно значење за одбраната, во претпријатијата кои 
произведуваат или вршат услуги за потребите на арми-
јата и во претпријатијата кои склучиле договор со Ми-
нистерството за одбрана за производство на производи 
или вршење на услуги во воена состојба; 

- уредување на патишта, железнички пруги и аеро-
дроми; 

- изградба и уредување на објекти за снабдување 
со вода; 

- уредување и одржување на места за преминување 
преку водени и други природни пречки; 

- помош при масовно пренесување на повредени и 
заболени; 

- помош при гаснење на пожари и расчистување на 
урнатини; 

- изградба на робовски засолништа и други за-
солни за заштита на населението; 

- вршење на сеидбени, жетвени и други земјодел-
ски работи, како и други слични задачи за потребите на 
одбраната. 

' Член 5 

Работната обврска за извршување на задачите од 
член 4 на оваа Уредба се воведува доколку е тоа неоп-
ходно потребно за изведување на воените дејствија, за 
заштитана населението од воени разурнувања, како и 
заради снабдување на населението и армијата со ос-
новни прехранбени производи. 

Член 6 

Работната обврска се извршува во работно и над-
вор од работното време, во работни и неработни де-
нови и во државни празници. 

Работната обврска на граѓанинот не може да трае 
подолго од дванаесет часа во денот и пет дена во месе-
цот. 

Член 7 

Наредба за извршување на задачите за кои е вове-
дена работната обврска донесува министерот за одбра-
на. 

Член 8 

На граѓанинот повикан за извршување на работна 
обврска му припаѓа паричен надомест во висина на про-
сечната месечна плата по работник во стопанството на 
Република Македонија за претходниот месец. 

Износот на дневниот надомест се утврдува така 
што месечниот износ од став 1 на овој член ќе се подели 
со бројот 30. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на оваа Уредба 

престанува да важи Уредбата за организирана и извр-
шуван^ на работната обврска во врска со извршување 
на задачи и работи за потребите на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Сл. лист на СФРЈ“ бр. 35/83). 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-3458/1 Претседател на Владата, 
12 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с. р. 

Скопје 

1369. 
Врз основа на член 66 став 2 од Законот за одбрана 

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

У Р Е Д Б А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н А З А Д А Ч И КОИ МОЖАТ 
Д А ГИ И З В Р Ш У В А А Т ЖЕНИТЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ 
СОСТАВ Н А АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 

Член 1 

Со оваа уредба се определуваат задачите кои мо-
жат да ги извршуваат жените во резервниот состав на 
Армијата на Република Македонија. 

Член 2 

Задачи кои жените можат да ги извршуваат во 
резервниот состав на Армијата на Република Македо-
нија во воена состојба се: 

- вршење на здравствена и стоматолошка заштита 
(лекари, стоматолози, медицински сестри, болничари, 
лаборанти); 

- вршење на ветеринарна заштита (ветеринари, 
ветеринарни техничари); 

- програмирање и автоматска обработка на пода-
тоци (програмери и оператори на терминали); 

- анализирање и идентифицирање на РХБ агенси и 
нивно отстранување (аналитичари во РХБ лаборатории 
и деконтаминатори); 

- проектирање и изградба на градежни објекти и 
машини (архитекти, градежни инжинери и техничари и 
машински инжинери и техничари); 

- правни, финансиски и административни работи 
(правници, економисти, администратори и дактило-
графи); -

- воспоставување на врски и заштита на подато-
ците кои се пренесуваат преку средствата за врски (те-
лефонисти, телепринтеристи и шифротелепринтери-
сти); 

- контрола на летање и наведување (контролори 
на летање и наведувачи на авиони); 

- хемиско, механичко и рачно чистење, перење и 
пеглање и 

- приготвување на храна. 

Член 3 

За време на извршувањето на задачите од член 2 
на оваа уредба, жените имаат исти права и обврски 
како и припадниците на резервнирт состав на Армијата 
на Република Македонија. 

Член 4 

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

Бр.23-3457/1 Претседател на Владата, 
12 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

С к о п ј е 



19 ноември 1992 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 72 - Стр. 1343 

1370. 
Врз основа на член 16, став 1, точка 4, алинеа 14 од 

Законот за одбрана („Сл. весник на РМ“ бр. 8/92). Вла-
дата на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА ЗА ПОТРЕ-

БИТЕ НА ОДБРАНАТА 

I. О шити одредби 
Член 1 

Уредувањето на територијата за потребите на од-
браната (во понатамошниот текст: уредување на тери-
торијата), според оваа Уредба претставува планско 
преземана мерки и изведувана на работи за создавана 
најповолни услови за одбрана на Републиката. 

Под уредувана на територија во смисла на став 1 
од овој член се подразбира: 

1. Изградба на наменски објекти за потребите на 
одбраната. 

2. Приспособување на природни и вештачки об-
јекти за користена во воена состојба. 

3. Усогласување на просторните и урбанистичките 
планови со потребите на одбраната. 

4. Приспособување на инвестиционите објекти и 
сложените системи (ЖТП, ПТТ, електростопанство, 
водостопанство) кон потребите на одбраната. 

5. Подготвување на земјишни простори за запречу-
вање, утврдување објекти за уривање и определување 
сложени системи за онеспособување. 

6. Утврдување мерки за одржување и зачувување 
на изградени и приспособени објекти во состојба на 
нивна постојана употребливост. 

Член 2 
Уредувањето на територијата во смисол на член 1 

од оваа Уредба се планира и спроведува согласно Пла-
нот за одбрана на Република Македонија. 

Член 3 
Уредувањето на територијата го организира и 

спроведува Министерството за одбрана. 
Органите на државната управа, претпријатијата, 

јавните установи и служби и единиците на локалната 
самоуправа учествуваат во уредувањето на територии 
јата 

II. Изградба на наменски објекти за потребите на од-
браната 

Член 4 
Наменски објекти за потребите на одбраната се: 
- командни места; 
- центри за врски; 
- набл,удувачки центри; 
- објекти за огнени дејства; 
- засолништа за засолнување на припадниците на 

Армијата и материјално-технички средства; 
- комуникациски објекти: 
- складишта и 
- објекти за производство на оружје и воена 

опрема. 
Поблиски прописи за изградбата и користеното на 

објектите од став 1 на овој член донесува министерот за 
одбрана. 

III. Приспособување на природни и вештачки објекти 
за користење во услови на воена состојба 

Член 5 
Природни и вештачки објекти кои можат да се 

приспособат за користено во воена состојба се: 

- пештери; 
- напуштени рударски јами; 
- тунели вон употреба и 
- други погодни објекти кои не се користат во мир. 
Поблиски прописи за приспособување и користење 

на објектите од став 1 на овој член донесува министерот 
за одбрана. 

IV. Усогласување на просторните и урбанистичките 
планови со потребите на одбраната 

Член 6 
Под усогласување на просторните и урбанистич-

ките планови со потребите на одбраната во смисла на 
оваа уредба се подразбира вградување на мерки во про-
сторните и урбанистичките планови со кои се обезбе-
дува заштита од воени разурнуван,а и други опасности 
од воени дејства и сведување на последиците од воените 
дејства на најмала можна мерка, како и заштита на 
населението, материјалните и другите добра. 

Член 7 
Претпријатијата кои се овластени за изработка на 

просторните и урбанистичките планови се должни во 
текот на подготовките и изработката на плановите, врз 
основа на процената на можната загрозеност и повред-
ливост на просторот, во плановите да ги вградат кон: 
кретните мерки за заштита од воени дејства. 

Член 8 
Мерките за заштита од воени дејства кои мора да, 

ги содржат просторните планови се: 
- определувана на степенот на можната загрозе-

ност и поврсдливст на просторот и негово зонирање; 
- вградување на средства за затемнувана на сите 

објекти; 
- лоцирано на наменски објекти за потребите на 

одбраната во зоните со помала повредливост на просто-
рот; 

- определувано на соодветни површини за еваку-
ација на населението и дисперзија на стокови фондови; 

- определување на локации за дислокација на 
здравствени објекти со потребна инфраструктура; 

- обезбедување на самостојност, флексибилност и 
отпорност од оштетуван,а на инфраструктурните си-
стеми (енергетика, сообраќај, водовод и канализација); 

- определувано на локални извори на енергија во 
ридско-планинските и пограничните реони; 

- предвидувано на сообраќајници во реоните со 
помала повредливост; 

- планирање на заобиколни правци околу градо-
вите и поголемите населени места; 

- планирана на сообраќајна мрежа што овозмо-
жува брза маневра на единиците или дотур на матери-
јални средства; 

- изградба на попречни ПТТ врски помеѓу телеко-
муникационитс центри во градовите; 

- изградба на заобиколни преносни жични системи 
во јазолнито ПТТ централи; 

- изградба на помошни ПТТ центри за врски во 
јазол мите телефонски централи; 

- преструктуирање на големите водоснабдувачки 
системи во повеќе самостојни единици; 

- заштита на позначајните природни извори на 
вода и одржување на локалните, алтернативните водос-
набдувачки системи (акумулации, водотоци, бунари, 
пумпи и сл.); 

- одбегнување на изградба на стопански и други 
објекти во близината или на просторите предвидени за 
акумулации на вода, а особено во просторот низводно 
од браните со највисок степен на загрозеност при мож-
ните уривања на истите; 

- утврдување на видот, категоријата и локацијата 
на засолништата; 
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- одбегнување на планирањето на изградба на ин-
дустриски капацитети и станбени комплекси во близина 
на воените комплекси; 

- утврдување на заштитни противпожарни појаси 
(природни и вештачки препреки); 

- определување на противпожарни коридори и бу-
нари во шумите; 

- ознака на зони што би биле поплавени од мож-
ните уривана на високи брани; 

- ознака на простори за уништување и дезактиви-
рано на убојни средства и депонирање на опасни мате-
рии; ' 

- ознака на простори за погребување во случај на 
масовни.губитоци на човечки животи, односно реони за 
депонирана на материјали од урнатини и животни; 

- означување на реони на објекти за борбени деј-
ства; 

- определување на елементи за заштита на сообра-
ќајниците (дрвореди, насипи и сл.); 

- означување на природните објекти за засолну-
вана (спелеолошки објекти); 

- одредување на простори за центри и полигони за 
обучување. 

Член 9 

Урбанистичките планови соодветно ги содржат 
мерките за заштита од воени дејства утврдени со про-
сторните планови, при што во нивните текстуални и 
графички делови се утврдуваат особено: 

а) Во текстуалниот дел: 

- степенот на загрозеност на населените места од 
воени дејства; 

- состојба и оценка на урбаните и физичките 
структури (станбена, општествена, индустриска из-
градба, сообраќајници, комунална инфраструктура); 

- решенија за заштита на населените места во це-
лост, а особено на подрачјата кои се изложени на по-
себни загрозувања; 

- степенот на повредливост и бонитетот на објек-
тите (домет на урнатини, противпожарни бариери и 
сл.); 

- основни податоци за засолнишните објекти (ло-
кација, облик, големина и број на катови); 

- разместеност и уредсност на објектите за заш-
тита на населоЈнието со утврдувана на видот, капаците-
тот, отпорноста, намената и начинот на користење на 
засолнишнитс објекти во мир; 

- можните решенија за снабдување со вода за пи-
ено и за други потреби; 

- катастарот на подземни и надземни структурни 
инсталации и сите извори на вода; 

- главните и споредните правци на движењето по 
сообраќајниците и елементи за нивната заштита (дрво-
реди, вијадукти и сл.), 

- објектите од тврд материјал (погоден за одбрана) 
на влезот во градовите или другите поголеми населени 
места; 

- противпожарните појаси со природни и вештачки 
препреки и друго. 

б) Во графичкиот дел 

- точната локација на секое засолниште со ознака 
на видот, наменета и неговата големина; 

- предвидениот број на граѓани кои можат да се 
затекнат на одредено подрачје; 

- зона на гравитација на секое засолниште; 
- разместеност на водоснабдувачките објекти и 

уреди што ќе се користат во исклучителни услови и 
пристапите кон изворите на водата за гаснепо пожари. 

- ознака на местата уредени за огнени позиции. 

Член 10 
Доколку мерките од член 8 и 9 од оваа Уредба не 

се вградени во просторните и урбанистичките планови 
Министерството за одбрана може да поставува барање 
за нивно вградување и извршување, како и посебни 
барања при изработката, донесувањето, изменувањето' 
дополнувањето и извршувањето на сите просторни и 
убранистички планови во Републиката. 

Член 11 
Барањето кое се поставува при изработката, доне-

сувањето и извршувањето на просторните и урбани-
стичките планови (во натамошниот текст: планови) ги 
содржи условите што се однесуваат особено на: 

1) општото уредување на територијата за потре-
бите на одбраната; 

2) обезбедувањето просторни услови за функци-
онирање на комплексите во кои се наоѓаат воени и 
други објекти од посебно значење за одбраната, од-
носно комплекси во кои ќе се градат такви објекти; 

3) уредувањето на посебни простори за изведување 
на борбени дејства на вооружените сили; 

4) обезбедувањето простори за посебни намени од 
значена за одбраната. 

5) приспособување на инфраструктурата кон по-
требите на одбраната. 

Член 12 
Министерството за урбанизам, градежништво, со-

обраќај и екологија, е должно да го извести Министер-
ството за одбрана за пристапување кон изработка на 
планот. 

Известувањето од став 1 на овој член, со потреб-
ната документација се доставува до Министерството за 
одбрана. Член 13 

Министерството за одбрана, 'известувањето од 
член 12 на оваа уредба го доставува до надлежните 
органи на управата заради прибавување на нивно ми-
елење за усогласување на планот со потребите на од-
браната. 

Органите од став 1 на овој член се должни во рок 
од 15 дена од денот на приемот на известувањето да 
достават свое мислење до Министерството за одбрана. 

Ако во рокот од став 2 на овој член органите не 
достават свое мислење за потребата од усогласување на 
планот, ќе се смета дека нема потреба од негово усогла-
сување. 

Член 14 
Министерството за одбрана е должно да го достави 

барањето до Министерството за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и екологија во рок од 30 дена од 
денот на приемот на известувањето и документацијата 
од член 12 на оваа Уредба. 

Член 15 
Во текот на извршуваното на планот Министер-

ството за одбрана може да поставува конкретни ба-
рана. 

Органот кој го извршува планот е должен да по-
стапува во согласност со барањата од став 1 на овој 
член. 

Член 16 
Во постапката на поставување барања, како и при 

изработката, донесувањето и извршуваното на планот 
се применуваат мерките за заштита на тајноста на пода-
тоците согласно критериумите и мерките за заштита на 
тајните податоци од областа на одбраната. 

Член 17 

Измените и дополненијата на плановите во поглед 
на нивното усогласување со потребите на одбраната од 
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воени дејства се; вршат по постаџката што е предвидена 
за нивното донесување. 

V. Приспособување на инвестиционите објекти и сло-
жените системи кон потребите на одбраната 

Член 18 
Инвестициони објекти и сложени системи при чие 

проектирање, изградба и реконструкција, односно уки-
н у в а њ е , демонтирање или ставање вон употреба мора 
да се изврши приспособување кон потребите на одбра-

ната се: 
а) Во областа на сообраќајот: 
1. Автопати, сите категоризирани и некатегоризи-

зани патишта и позначајни градски улици; 
2. Железнички пруги за јавен сообраќај, индустри-

ки колосеци и железнички станици; 
3. Тунели, мостови, вијадукти и други објекти на 

патиштата и железничките пруги, со должина над 10 м; 
4. Аеродроми со аеродромски објекти и инстала-

ции. 
б) Во областа на телекомуникациите и врските: 
1. Меѓумесни и месни телекомуникациони п о с т -

ојани жичени водови (воздушни подземни и подводни) и 
опрема и уреди за работа на нив; 

2. Безжични телекомуникациони уреди за сите ви-
дови врски; 

3. Згради и делови од згради наменети на телеко-
муникации и врски; 

4. Објекти и уреди на радиодифузниот и телевизи-
скиот систем; 

5. Навигациони системи и објекти што служат за 
навигациони цели во воздушниот и езерскиот сообра-
кај; 

в) Во областа на енергетиката: 
1. Хидроцентрали и термоцентрали со моќност над 

О К\У; 
2. Далноводи, трансформаторски станици и рас-

лопни постројки во системот на далноводи со напон 
ад 35 КУ; 

3. Топлани со капацитет над 25 
4. Објекти за производство и преработка на течни 

орива и гасови од сите капацитети; 
5. Складови и пумпни станици за течни горива и 

асови од сите капацитети; 
6. Нафтоводи и гасоводи од сите капацитети; 
7. Објекти за производство на радиоактивни мате-

ии. 
г) Во областа на водостопанството: 
1. Брани над 5 м. височина и брани за акумулација 

а 30,000 м3 вода и повеќе; 
2. Водоводи, мелиорациони и регулациони системи 

мелиорации и регулации во зафатот на населби и 
омуникации; џ 

1 3. Водовод и канализација за населени места со 
0.000 жители и повеќе. 

д) Во областа на индустријата: 
1. Објекти за производство и ремонт на вооружу-, 

а д е и воена опрема и објекти на претпријатијата што 
е определени за производство на вооружување на во-
на опрема; 

2. Објекти на црната и обоената металургија; 
3. Објекти за производство и ремонт на мотори, 

ЈИНСКИ возила и друмски моторни возила и трактори; 
4. Објекти за производство на електрични машини 

;апарати; 
5. Објекти за производство на базни хемиски пре-

дводи; 
6. Објекти за производство на цемент; 
7. Објекти за производство на прехранбени произ-

води и мелници за мелење жито со дневен капацитет од 
5 тони и повеќе; 

8. Објекти за производство на лекови и други 
фармацевски средства. 

ѓ) Складови, силоси и ладилници за прехранбени 
производи и складови за постојани и пазарни стоковни 
резерви со капацитет над 2.000 м3. 

е) Постојани складови на експлозивни, запаливи и 
отровни материи со капацитет од 1.000 кг и повеќе. 

ж) Складови за предмети, на вооружуваното и во-
ената опрема од сите видови. 

з) Болници и други, објекти на здравствени уста-
нови. 

Член 19 
Барањата за приспособување на објектите и систе-

мите од член 18 од оваа уредба при нивното проекти-
рање изградба или реконструкција кон потребите на 
одбраната ги поставува министерството за одбрана. 

Барањата за приспособување на објектите и систе-
мите од член 18 од оваа уредба при нивно укинување, 
демонтирање или ставање вон употреба ги поставува 
Владата на Република Македонија. 

Член 20 
Инвеститорите се должни за проектирањето, од-

носно за планираната изградба или реконструкција на 
објектите од член 18 на оваа Уредба пред да пристапат 
кон претходните инвестициони работи, писмено да го 
известат Министерството за одбрана. 

Известувањето треба да содржи: податоци за лока-
цијата, намената, капацитетот, времето на проектира-
њето и изградбата на објектот со потребни објасну-
вања. 

Член 21 
Доколку врз основа на податоците од член 20 на 

оваа Уредба, не може да се донесе оценка за потребата 
од приспособување на објектот кон потребите на од-
браната, Министерството за одбрана ќе побара инве-
ститорот да му достави и друга потребна документа-
ција, односно дополнителни податоци. 

Министерството за одбрана е должно во рок од 15 
дена од денот на приемот на известувањето, односно 
дополнителните податоци од став 1 на овој член, да 
донесе оценка за потребата од приспособување на об-
јектот кон потребите на одбраната и да постави соод-
ветно барања. 

Доколку во рок од став 2 на овој член Министер-
ството за одбрана не постави барање за приспособу-
в а ^ на објектот, односно системот кон потребите на 
одбраната се смета дека нема барање за приспособу-
в а њ е ' Член 22 

Обврските на инвеститорот и Министерството за 
одбрана во поглед на приспособува!вето на објектите 
или системите кон потребите на одбраната се утврду-
ваат со меѓусебен дого“вор. 

Член 23 
Носителите на правото на р а с п о л а г а а , кори-

стење и управување со објектот (во натамошниот 
текст: носителот на правото на користење) се должни 
писмено да го известат Министерството за одбрана за 
планираното укинувало на одделни пруги во железнич-
киот сообраќај, односно за планираното демонтирање 
или ставано вон редовна употреба на други објекти од 
член 18 на оваа Уредба. 

Член 24 
Доколку Министерството за одбрана утврди дека 

по повод укинувадето, демонтирањето, односно става-
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њето вон редовна употреба на објектот треба да се 
постави барање од интерес за одбраната и заштитата, 
барањето ќе го достави до Владата на Република Маке-
донија, во рок од 15 дена од денот на приемот на изве-
стувањето, односно дополнителните податоци и за тоа 
Ќе го извести носителот на правото на користено. 

Доколку Министерството за одбрана во рок од 30 
дена од денот на приемот на известувањето односно 
дополнителните податоци не го извести носителот на 
правото на користење дека барањето е доставено до 
Владата на Република Македонија, се смета дека нема 
барање од интерес на.одбраната. 

Член 25 
Одредбите од член 20 до член 22 на оваа Уредба 

што се однесуваат на постапката за приспособување на 
инвестиционите објекти и системи при нивното проек-
тирање, изградба или реконструкција, соодветно се 
применуваат и во постапката при нивното укинување, 
демонтирање или ставање вон редовна употреба. 

VI .Подготвување на земјишни простори за заплену-
вање, утврдување објекти за уривање и определување 

сложени системи за онеспособување 
Член 26 

Подготвување на земјишните простори за запречу-
вање опфаќа определување на земјишни простори 
(можни десантни простори, тенкопроодни правци и сл.) 
на кои ќе се спроведат соодветни подготовки за нивно 
запре чувана во воена состојба. 

Утврдување на објекти за уривање опфаќа подго-
твувана на делници на патишта, мостови, тунели, вија-
дукти и други' објекти за уривање, и извршување на 
работи за нивно уривање во воена состојба. 

Определување на сложените системи за онеспосо-
бување опфаќа утврдувана на начини и средства, мерки 
и постапки и определување на извршители за нивно 
онеспособување во воена состојба. 

Поблиски прописи за извршувањето на активно-
стите од став 1 и 2 на овој член ги донесува Министерот 
за одбрана. 

VII. Утврдување мерки за одржување и зачувување на 
изградени и приспособени објекти во состојба на нивна 

употребливост 

Член 27 
Заради одржување на изградените и приспособе-

н и ^ објекти во состојба на нивна исправност и употре-
бливост се утврдуваат и спроведуваат мерки за нивното 
тековно и инвестиционо одржување. 

Преземањето на мерките и организацијата на ак-
тивностите во врска со одржувањето и зачувувањето на 
изградените, адаптираните и приспособените објекти 
во состојба на нивна употребливост, како и вршењето 
на контрола над истите е во надлежност на Министер-
ството за одбрана и органите, претпријатијата, јавните 
установи и служби и единиците на локалната самоу-
права од член 3 на оваа уредба. 

Поблиски прописи кои се однесуваат на презема-
њето на мерките и спроведувањето на активностите од 
надлежност на Министерството за одбрана донесува 
Министерот за одбрана. 

VIII. Преодни и завршни одредби 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат Одлуката за определување на 
објектите при чие проектирање, изградба и рекон-
струкција, односно укинувала, демонтирање и ставање 
вон употреба мора да се изврши приспособување кон 
потребите на општонародната одбрана („Службен лист 

на СФРЈ. бр. 35/83) Одлуката за постапката за поставу-
вана на барањата и за сојузниот орган на управата кој 
може да поставува барање во поглед на потребите на 
општонародната одбрана и зашт-ита од воени разурну-
вања со кои се усогласуваат просторните и урбанистич-
ките планови („Службен лист на СФРЈ“ бр. 35/83) и 
Одлуката за мерките за одбрана и заштита од воени 
разурнувања што треба да ги содржат просторните и 
урбанистичките планови и за определување на органи 
кои можат да поставуваат барања за оваа намена 
(„Службен весник на СРМ - Посебен службен весник“ 
бр. 5/86) 

Член 29 
Оваа Уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-3456/1 Претседател на Владата, 
12 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р, 

Скопје 

1371. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), а во врска со член 13 од Законот за системот на 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија, („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 52/91), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.Х1.1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н А НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО ПРОМЕТОТ 

1. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејноста со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати ги формираат цените за од-
делни нафтени деривати така што највисоките цени 
изнесуваат, и тоа: 

1.1. Моторен бензин ден/лит. 
МБ-86 760 
МБ-98 800 
МБМ-95. . . . 800 

1.2. Гасно масло-дизел гориво 
Д-1 - 600 
Д-2 570 

1.3. Масло за горење 

Екстра лесно (ЕЛ) 430 

1.4. Масло за горење (мазут) 185 

Во цените од став 1 на оваа одлука се содржани: 
а) Данок на промет на производи и тоа: 

МБ-86 125,651 ден/лит. 
МБ-98 149,824 ден/лит. 
БМБ-95 60,328 ден/лит. 
Д-1 102,195 ден/лит. 
Д-2 , 100,142 де н/лит. 
Екстра лесно (ЕЛ) 100,142 ден/лит. 
Мазут 16,818 ден/кгр. 

б) Наменско издвојување на стоковни резерви во 
Република Македонија 
МБ-86 99,049 ден./лит. 
МБ-98 97,151 ден./лит. 
БМБ-95 . 112,735 ден./лит. 
Д-1 73,596 ден./лит. 
Д-2 68,498 ден./лит. 
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в) Надоместок за патишта 
МБ-86 94,238 ден./лит. 
МБ-98 112,368 ден./лит. 
БМБ-95 120,656 ден./лит. 
Д-1 87,596 ден./лит. 
Д-2 85,836 ден./л ит. 

г) Учество за покритие на трошоците во прометот 
МБ-86. . ' 37,363 дсн./лит. 
МБ-98 44,551 ден./лит. 
БМБ-95 47,837 ден./лит. 
Д-1 34,729 ден./лит. 
Д-2 34,032 ден./лит. 
Екстра лесно (ЕЛ) 34,032 ден./лит. 
Мазут 8.009 ден./кгр. 

д) Трошоци за превоз по 7,5 денари за литар 
2. Со влегувањето во сила на оваа.одлука, преста-

нува да важи Одлуката за определување на највисоки 
цени на одделни нафтени деривати во прометот 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/92 
и 70/92). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја14, а ќе се применува од 00,01 часот. 

Бр. 23-3511/1 
18 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1372. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на РМ44 бр. 20/ 
90), а во врска со член 13 од Законот за системот на 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ44 бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91 се презема и 
применува како републички пропис, Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 18.XI. 1992 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА МОТОР-
НИТЕ БЕНЗИНИ И ДИЗЕЛ ГОРИВОТО ШТО ГО 
КОРИСТАТ СТРАНСКИТЕ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ 

ЛИЦА 
1. Странските правни и физички лица што кори-

стат патничко возило, товарно возило или моторен ча-
мец со странска регистрација или изнајмено патничко 
возило (рснта-кар) регистрирани во Република Маке-
донија и граѓаните на Република Македонија со престој, 
во странство кои поседуваат возило со странска реги-" 
страција можат да набавуваат моторни бензини и дизел 
гориво, со бонови купени во Автомото сојуз на Македо-
нија по следните цени: 

-моторни бензини- 1 германска марка и 30 фенинга 
-дизел гориво - 1 германска марка/лит. 

2. Одредбите од точката 1 на оваа одлука не се 
однесуваат на конзуларните и дипломатските претстав-
ништва на странските држави, претставништва на меѓу-
народните организации и нивниот персонал во Репу-
блика Македонија, странските трговски, сообраќајни, 
културни и други претставништва, странските допис-
ништва и странците, странски дописници, односно по-
стојани дописници на странските дописништва. 

3. Боновите за набавка на нафтените деривати под 
точка 1 на оваа одлука ги пропишува и издава Народ-
ната банка на Република Македонија. 

4. Средствата остварени како разлика од утврде-
ната малопродажни цена и девизната цена се приход на 

Фондот за купувано на сурова нафта што се води при 
Министерството за стопанство. 

5. Трошоците во врска со издавањето на боновите 
од точка 3 на оваа одлука, како и трошоците на име 
провизија на АМСМ и деловните банки за дистрибуција 
и продажба на боновите, Народната банка на Репу-
блика Македонија ги обезбедува на товар на средствата 
од точка 4 на оваа одлука. 

6. До пуштањето во оптек и дистрибуција на боно-
вите, што ги издава Народната банка на Република 
Македонија, во прометот ќе се користат боновите нгго 
ги продава АМСМ најкасно до 10 декември 1992 година. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определувано на це-
ната на моторните бензини и дизел горивото што го 
користат странските правни и физички лица („Сл. вес-
ник на РМ'4 бр. 56/92). 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден со 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот. 

Бр. 23-3529/1 
18 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1373. 

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на РМ44 бр. 
38/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18.XI. 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИ-
ЧКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗ-

ВОДИ 
1. Во Одлуката за републичките надоместоци ма 

одделни производи („Службен весник на РМ“ бр. 23/91, 
34/91, 37/91, 44/91, 47/91, 49/91, 54/91, 4/92, 18/92, 33/92 и 
60/92), во член 4, став 2 зборовите. „43,00 денари“ се 
заменуваат со зборовите „60,00 денари“. 

Став 5 се менува и гласи: 
„На потрошувачите на нафтените деривати Д-1 и 

Д-2 кои се користат за потнана моторните возила за 
транспорт на млекото, за купените и платените коли-
чини на дизел горивото им се одобрува регрес од 100,00 
денари, а на потрошувачите на нафтени деривати Д-1 и 
Д-2 и ЕЛ од став 1, алинеја 5 ќе се одобрува регрес од 
малопродажната цена во износ од 140,00 денари за про-
изводство на леб и погон на моторните возила за тран-
спорт на лебот.44 

2. Оваа одлука влегува во сила а) денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја44, а ќе се применува од 00,01 часот. 

Бр. 23-3513/1 
18 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1374. - -

Врз основа на член 54 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирано („Службен 
весник на СРМ44 бр. 38/85, 18/89 и 38/90), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
18.XI. 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА З А ИЗ-
ГРАДБА НА БЕНЗИСКА ПУМПА СО ПРИ-

ДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ 
Р-611 СТРУГА-ДЕБАР ЛОКАЛИТЕТ ВО БЛИ-
ЗИНА НА С. ВЕЛЕШТА-СТРУШКО, НА ПОДРА-

ЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СТРУГА 
1. Со оваа Одлука се определува локација за из-

градба на бензинска пумпа со придружни објекти на 
регионалниот пат Р-611 Струга-Дсбар, на КП бр. 276, 
КО „Враништа“, во место викано „Горни лозја44 (со 
површина од 5.000 м2), чиј инвеститор ќе биде Рифат 
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Каба од с. Велешта и се определува земјиштето што му 
припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот при-
лог - ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво, соо-
браќај и екологија. 

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

Бр. 23-3476/1 
18 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

По извршеното срамнување на изворниот текст, 
утврдено е дека во Уредбата за критериумите и начи-
нот на утврдувањето на продажната цена на становите 
во општествена сопственост (Сл. весник на РМ“ бр. 68/ 
92) е потпадната грешка, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА УРЕДБАТА З А КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ 
НА УТВРДУВАЊЕТО НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА 

Н А СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 
СОПСТВЕНОСТ 

1. Во член 6, алинеја 3, наместо бројот:„40" треба 
да стои бројот: „50". 

2. Во Образецот за утврдувана на продажната 
цена на становите во општествена сопственост, во гла-
вата „IV. Трошоци за уредување на градежното зем-
јиште (член 5)" наместо зборовите: „ден/м2" треба да 
стојат зборовиве: „бод/м2". 

- Во главата „VI. Вкупен број на бодови (ВББ) за 
1м2) во првиот ред, после кратенката „НБА +" треба 
да стои кратенката „ТУГЗ". 

Бр. 23-3258/1 Владата на Република 
2 и 3 ноември 1992 година Македонија 

Скопје 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води 

спор за надомест на штета по тужбата на тужителот 
Зендел Исмаил од Скопје против тужените Бахтијаре-
виќ Халим и Бахтијаревиќ Рамиз од Скопје. Со оглед на 
тоа дека второтужениот Бахтијаревиќ Рамиз сега е со 
непозната адреса, определен му е привремен застапник 
кој ќе го застапува во постапката се додека тој или 
негов полномошник не Се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, 
УП.П.бр. 1561/89-1. (302) 

ЗАНИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 7693/ 
92. на регистарска влошка бр 1 -21412-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за внатрешна и надворешна трго-
вија на големо и мало, производство и услуги „ТОМИК“-Комерц, 

ЦО, ул „М. Тито“ бр. 24, Богданци. Скратено име на фирмата. 
Претпријатие „ТОМ И К "-Комерц, Ц О , Богданци 

Дејности. 013030, 013071, 013072. 013073, 013074 , 013099, 030003. 
060501, 070111. 070112, 070113, (170117. 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, ОКО 111. 0X0112. 
0X0201, 080202,080190, 110303. 110309, 110901, 110109, дејноста во меѓу-
народниот промет: 070310. 070320, работи но посредување во надво-

решно-трговскиот промет; работи на застапување на странските лица 
во Македонија; увоз-извоз на стоки во малограничниот промет со 
Грција, Бугарија и Албанија, продажба на странски и домашни стоки во 
слободни царински продавници 

Неограничени овластувања, потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-

мет е Милосавлевиќ Ванга, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.7693/92 (2594) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
4714/92, на регистарска влошка бр. 1-18669-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ПРЕСЛАП“, експорт импорт, д.о.о., ул. „Марко Крале“ бр. 2/1-19, 
Скопје, а основач е И брахим Шерифи. 

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, 
020110, 020121, 020140, 060502, 060503, 013500; откуп на земјоделски 
пронздодн, шумски плодови, печурки, полжави и водоземцн; откуп на 
сурова кожа, волна; дејности во надворешниот промет: 070310, 070320; 
посредување на прометот со стоки и услуги; малограничен промет со: 
Грција, Албанија, Бугарија, Италија, Австрија, Германија и Унгарија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е Ибрахим 
Шерифи, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4714/92. (4002) ч 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
1247/92, на регистарска влошка бр. 1-9466-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на дејноста на Претпријатието за производство и 
трговија на големо и мало „Кобра-Т", Д.О., ул. „Новопроектирана“ 
бб, Сервисна зона Југ, Скопје. 

Претпријатието ги проширува следните дејности: 011320, 011930, 
011723, 011729, 070221, 070222,'070260, 080201, 080202, 090131, 110109, 
110909, 110905; во надворешно-трговскиот промет се прошируваат 
следните дејности: продажба на стоки во слободни царински продав-
ници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1247/92. (4003) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2200/92, на регистарска влошка бр. 1-5836, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за промет и услуги „СИНДИ-
-КОМ", увоз-извоз, Д.О.О., Прилеп, ул. „Рампо Левката“ бр. 18 
Основач е Советот на Сојузот на Синдикатите на општина Прилеп. 

Дејноста: 0701, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
0702, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320, 
1103, 110302,110303,110309,110320,11090,110903,110909,0801,080111, 
080112, 080113, 080114, 080121, 080122, 080123, 08020, 080201, 080202. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот во уписот на прав-

ниот промет е Лазар Ангелески, л.к. бр. 145194 и МБ 3007952440034, 
СВР-Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2200/92 (4004) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12361/92, на регистарска влошка бр. 1-25523-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги 
„КИВ“. Ц.О., увоз-извоз. ул. „Иван Цанкар“ бр. 33-а. Скопје. Прет-
пријатието е основано со“ одлука за основање, а основач е Каролина 
Макриовска. 

Дејности: 110903, 080201, 07011, 07012, 110905, 07021, 07022. 
110303, 110909; дејности во надворешниот промет: 070310, 070320. 

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

трговски промет е Каролина Макариовска, директор, без ограничу-
вање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12361/92. 
(3073) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
6068/92, на регистарска влошка бр. 1-20940-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање-то на Претпријатието за внатрешна, надворешна 
трговија и услуги „ИБВ", извсо-увоз, д.о о., бул. „Илинден“ бр. 70/6, 
Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 18.V.1992 
година, а основач е Маргица Ружиновска 

Дејноста: 070111, 070112, 070113. 070114. 070121, 070122, 070123. 
070124 070125, 070126, 070127, 070128. 070129, 070131, 070132, 070140. 
070150 070211 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 07022.\ 070223. 
070224', 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110302, 110303, 110309, 110905, 110909, 012611, 012622, 012820, надво-
решно- трговскиот промет. 070310, 070320 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со целиот свој имот 
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Лице овластено за застанување во внатрешниот и надвореш-
но-трговскиот промет е Маргица Ружиновска, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6068/92. (4005) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр 
7696/92, на регистарска влошка бр 1-21313-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за внатрешна и надворешна 
трговија на големо и мало, производство и услуги „ПЛАНТОН" ко-
мерц, Д О , ул „Мирче Ацев“ бр 42, Богданци Скратено име на 
фирмата гласи Претпријатие „ПЛАНТОН" - комерц, Ц О , Богданци 

Дејности- 013030, 013071, 013072, 013073, 013074, 013099, 030003, 
060501, 070111, 070112, 070113 , 070117 , 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, 
080201,080202,080190, 110303 110309, 110901, 110109; дејноста во меѓу-
народниот промет с. 070310, 070320; работи во посредување во надво-
решно-трговскиот промет, работи на застанување на странските лица 
во Македонија, увоз-извоз на стоки во малограничниот промет со 
Грција, Бугарија и Албанија, продажба на странски и домашни стоки во 
слободни царински продавници 

Неограничени овластувања, потполна одговорност 
Лице овластено за застапување на внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Петрушева Сузана, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 7694/92. (2595) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
8539/92, на регистарска влошка бр 1-21659-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „Милва", увоз-извоз, 
ул „4 Јули“ бр ПО, СКОПЈС Основачи се Маноил Кацарски и Тодор 
Јовановски од СКОПЈС. СО основачки влог во вредност од 30 000,00 де-
нари 

Дејности трговија на мало 070111, 070112, 070113, 070114. 
070121. 070122 . 070123, 070124 , 070125 , 070126 , 070127 , 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150; трговија на големо 070211, 070212, 
070213, 070214 , 070219, 070221, 070222 , 070223 , 070224 . 070225, 070226, 
070227 , 070229 . 070230. 070240. 070250 . 070260; услуги 110303, 110301. 
110309, 110402, 110403,110404, надворешна трговија. 070310, 070320, 
застапување, посредување во надворешно-трговскиот промет, реек-
спорт. консиг-нација и ускладиштување, малограничен промет со 
Грција, Бугарија и Албанија 

Основачи: Маноил Кацарски и Тодор Јовановски 
Директор е Маноил Кацарски, со овластувања, без ограничу-

вање 
Лице овластено за застапување е Тодор Јовановски, без ограни-

чување 
Лица овластени за застапување во надворешно-трговскиот про-

мет се Маноил Кацарски и Тодор Јовановски 
Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за 

СВОЈ а сметка, а одговара со средствата со кои располага 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 8539/92 (2596) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег бр. 1960/ 
92. на регистарска влошка бр 1-4675-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за трговија и услуги „СТЕЛАК“. П О . 
увоз-извоз, с Муртино бр 18, Струмица. Основач е Коцев Николчо 

Дејности. 0701. 07011 070111, 070112, 070113, 070114, 07012. 
070121. 070122. 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013. 070132, 070140. 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214. 070219. 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225. 070226, 
070219. 070230, 070240, 070250. 070260. 0901, 090121, 060502, 060503, 
0802. 08020, 080201, 080202, 0801, 08012, 080121, 080129, 0703, 070310, 
070320, малограничен промет со Бугарија и Грција. 

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

Коцев Николчо, директор, без ограничување 
Потписник во надворешно-трговскиот промет е директорот на 

претпријатието Коцев Николчо, бсч ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Штип. Срег бр 1960/92 (2597) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
137/92, на регистарска влошка бр 1-21263-0-0-0. го запиша во судскиот 

регистар основањето на Мешовитото друштво „СКАНМАК", Д О О . 
\л „Лазар Личеновски“ бр 31, Скопје Основачи се Линдфорс Парт-
нер Актнеболаг. Шведска, Никос Бусресор Актиеболаг, Шведска, 
„НИКОС Б Х . ' \ Република Македонија 

ДЕЈНОСТИ 070111. 070112. 070113, 070114. 0701:1 . 070122. 070123. 
070124. 0 7 0125. 0"?0126. 070127. 070128, 070129, 070131, 070140, 070150. 
070211. 070222 070224, 070230 070240. 070250, 070260, 060501, 060502. 
0Ѕ0190 080201 080202. 110302, 110303, 110901. 110903, 110905 .060601 . 
060602. 060121. 060203. 060609. 110309. 0 6 0 4 0 1 , 0 8 0 1 1 9 , 110404. 110109,-
06040 0 /0310, 070"520 

Друштвото во правни,от промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка За обврските во правниот промет одговара со 
сите свои средства 

Лице овластено за застапување на друштвото и во надворешно-
трговскиот промет е Никола Јовановски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7137/92 (2598) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
3583/92, на регистарска влошка бр. 1-12670-0-0-0, ги запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за внатрешен 
и надворешен промет на големо и мало „МАГО-ТРАДЕ", увоз-извоз, 
Д О О, ул „Ацо Караманов“ бр 33, Скопје 

Дејности 070111. 070112 , 070113 , 070114 , 070121. 070122 , 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070240, 070250, 070260, 020201, 
013200, 050302, 060502, 080201, 080202. 110903, 110909, 070310 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3583/92 (2599) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението ('рег бр 
7371/92, на регистарска влошка бр 1-20757-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар ек ковањето на Трговското претпријатие на големо и мало 
„БАЦ-ПРОМ", уво Ј-НЗВОЗ, ЦО, ул „Добромир Хрс“ бр 16-а, Скопје 
Основач е Трифуновски Владимир, со акт на основање од 15 VI 1992 
година 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123. 
070124 . 070126, 070127. 070128, 070129, 070132, 070140 , 070150, 070211, 
070212, 070213. 070214, 070219, 070221. 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226 , 070229 . 070230 , 070240, 070250, 110303 , 011314 , 011941, 012421. 
012429,020140, И0309, 110909; дејности во надворешно-трговскиот про-
мет 070310. 070320; застапување на странски фирми, инвестиционо 
работење во странство, реекспорт, консигнациона трговија 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Трифуновски Владимир, директор, со неограни-
чени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 7371/92 (2600) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 
7649/92, на регистарска влошка бр 1-21355-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за надворешен и внатрешен 
промет и услуги „ИКОМ", Д.О О , експорт-импорт, ул „Ениџе Вар-
дарска“ бр 10), СКОПЈС Претпријатието е основано на 22. VI. 1992 година 
од страна на основачот Милошевски ЈБупче 

,Дејности. 013121, 060501. 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070)22, 070123, 070124, 070125, 070126 , 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150. 070211, 070212 , 070213, 070215, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225. 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 11303, 110304, 110309, 110909, 
застапување на странски физички и правни лица и посредување, меѓу-
народен транспорт и шпедиција, комисион; консигнација и реекспорт, 
малограничен промет со соседните земји Грција, Бугарија, Албанија и 
Србија 

Во правниот промет претпријатието истапува во свое има и за 
своЈа сметка, а одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот про-
мет е Милошевски Љупче, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 7649/92 (2601) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег -бр 
6807/92, на регистарска влошка бр 1-21181-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало. 
увоз-извоз „КВИН КОМЕРЦ“, Ц О , ул „Наум Охридски“ бр 20, 
СКОПЈЕ Основач е Мишкоска Јасмина, со одлука за основање од 
5 VI 1992 година 

Дејности 0701. 070111. 070112. 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123. 070124, 070125, 070126, 070127, 070128. 070129. 070132. 070140, 
070150. 0702, 070211, 070212, (П0213, 070214, 070219. 070221, 070222, 
070223. 070224. 070225. 070226, 070229,1)70230, 070240 , 070250. 070260, 
050301, 0X0190. 020201, 02014(Г, 110909, 110309, 110903, дејности во над-
ворешно-трговскиот промет 070310. 070320, увоз-извоз на стоки и 
услуги, посредување во надворешно-трговскиот промет 

Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за 
СВОЈа сметка За обврските направени во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување на претпријатието во правниот 
промет, во внатрешниот и во надворешниот промет е Мишкоска Ја-
смина. директор, со неограничено овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6807/92 (2602) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5468/ 
92, на регистарска влошка бр 1-2184-0-0-0, Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лицето овластено за застапување на Акционерското 
друштво во мешовита сопственост за промет на големо и мало „Вар-
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дар“ извоз-увоз, Д.О.О., Неготино ул. Ј а н е Сандански“ бр. 3, со след-
ните податоци: Се брише Јанков Давитко, е.д. работоводен орган, в.д. 
директор, а се запишува во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет Толов Милан, работоводен орган, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.5468/92. (2305) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.5670/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-19708-0-0-0, го запиша “во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за услуги, маркетинг и трго-
вија „Мараси“ ПО, Скопје. Претпријатието е основано на 12.V. 1992 
година. Основач: Чавковски Борис од Скопје, ул. „Франклин Рузвелт" 
бр.70/1-6 МБ лк. 1710970450107. 

Дејности: 110909, 110309, 110302, 090209, 110303, 110903, 110905, 
0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123, 070126, 070127, 070129, 07013, 070140, 0702, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214 , 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070229, 070240, 070250, 0703, 070310, 070320. 

Претпријатието за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ќе одговара со сите свои средства со кои располага, пот-
полна одговорност, ,ПО. Во правниот промет ќе истапува во свое име и 
за своЈа сметка. Лице овластено за застапување и вршење на работите 
во внатрешниот и надворешниот промет е директорот Чавковски Бо-
рис. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.5670/92. (2306) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9000/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-20073-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и про-
мет на големо и мало „Моно-Комерц", извоз-увоз, Д.О., СкопЈе, ул. 
„Воденска“ бр. 4-3/15. Претпријатието е основано со одлука за осно-
вање на 1.XII. 1991 година, а основач е Костоски Лазо од Скопје. 

Дејности: 011710, 011721, 013030, 060502, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080114, 080122 , 080190, 080201, 090121, 
100309, 110903, 120190, надворешно-трговско работење: 070310,070320. 

Претпријатието во трговскиот промет со трети лица истапува во 
свое име и за с в о Ј а сметка. Во правниот промет претпријатието одго-
вара со сите свои средства. 

Костоски Лазо, директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег.бр.9000/91. (2307) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.7348/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-20698-0-0-0, го запиша во ^судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
интелектуални услуги „Миве Електроника Д .О.О. Скопје, ул. „Парте-
ниј Зографски“ бр. 11, основач е Станковиќ Воислав. Скопје. Осно-
вано е со одлука бр. 1/1 од 5 5.92 година. 

Дејности: 013500, 013903, 060602, 070123 , 070150, 070223, 070260, 
090131, 090132, 090133, 090139, 090181, 090189, 100101, 100103, 100351, 
100352, 110404, 011315, 011319, 011723, 070724, 011799, 011791, 011729, 
011941,011949,012201,012202,012321,012323, 110309 и 110909; дејности 
во надворешен трговски промет: 070320; посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги; консигнација и реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските сторени во правниот промет, претпријати-
ето одговара со сите свои средства. Станковиќ Воислав е директор на 
претпријатието со неограничени овластувања за застапување во вна-
трешен и надворешен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.7348/92. (2308) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр.2537/ 
92. на регистарска влошка бр 1-6086. го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното претпријатие за производство, трговија, 
угостителство и инженеринг „Мостови“ со увоз-извоз, П.О. - Струга, 
ул „Димче Ковачевски“ бр. П. Основач: Тикоски Ставре, од Струга. 

Дејности: 050201, 050202 , 050209, 050300, 050302, 060301, 060302, 
060501. 060502 . 060601, 060602, 060801, 060802, 060803 , 060303, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070120, 070131, 070132, 070140, 070150, 070021, 070211, 070212, 0702ЈЗ, 
070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070215, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 08(1202 , 080119, 110309, 110402, 
110404, 090121,090131, 020140, 110903, 070310,070320 надворешна трго-
вија: 070310, 070320 Малограничен промет . 

Полно, овластување и полна одговорност. 
Тикоски Ставре, директор, со неограничени овластувања Заста-

пување во надворешниот трговски промет. ' 
Од Окружниот стопански суд во Битола. Срег.бр.2537/92. (2309) 

ста на „Факом-производство" Друштво со ограничена одговорност со 
Ц.О., бул. „Едвард Кардељ“ бб, Скопје. Во внатрешно-трговски про-
мет се проширува следната дејност 050301. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.6324/92. (2310) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.6425/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-20706-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„Феројуг" увоз-извоз, Д.О.О Титов Велес. Претпријатието е основано 
со договор донесен од основачите Ценев Киро и Ценев Илче. 

Дејности: 011311, 011313, 011315, 011390, 011526, 011527, 011741, 
011799, 012524 , 012621, 013500, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129. 070131, 070132, 070140, 070150, 0702И, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 0780225, 070226, 070227,0709229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 090121, 090123, 
090131,090133, 110903. 110905, 110309. 120190, 130211. 

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

Лице овластено за застапување е Ценев Киро, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.6425/92 (2311) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 6927/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21345-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето - конституирање на Претпријатието за промет на 
стоки и услуги на големо и мало „Марбет", Ц.О., Скопје, ул. „Емил 
Зола“ бр. 8-6 - Општина Кисела Вода. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122 , 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080202, 110302, 110303, 110309, 110905, 
110909. 

Надворешна трговија: 070310, 070320, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациска продажба, реекспорт, посреду-
вање и застапување во промет на стоки и услуги. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено во внатрешниот промет и надверешо-трговско 

работење е Албановска Маргарита со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6927/92. (2339) 

Окружниот стопански суд во Штип со решението Срег. бр. 2180/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4849-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Трговското услужно претпријатие „Бекомерц" увоз -
извоз со ПО, Струмица, бул. „М. Тито“ бр. 17-1/8. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 27.VII.1992 
година; а основач е Мастев Вангел од Струмица, со основачки влог од 
30.000,00 денари. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
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, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 11090, 110909, 
110309, 060501, 060503, 0703, 070310 и 070320. 

Малограничен промет на: Бугарија и Грција' 
Директор на фирмата е Мастев Вангел со неограничени овласту-

вања. 
Претпријатието настапува за свое име и за своја сметка со пот-

полна одговорност. , 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2180/92. (2340) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8727/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21836-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на трговското претпријатие на големо и мало 
„Калпаком" Ц.О. увоз - извоз, Скопје, ул. „Ленинградска" бр. 75. 

Основач е: Калпаковски Никола од Скопје, ул. „Ленитрадска" 
бр. 75 М.Б. 1505933450277. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110309, 110909. 

Надворешно - трговски дејности: 070310, 070320 - посредувања и 
застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, транспорт на стоки во меѓународниот патен 
сообраќај. 

Неограничено овластување. Целосна одговорност. 
Кал паковски Никола, директор на претпријатието без ограничу-

вања. ' 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8727/92. (2341) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.6324/ 
92, на регистарска влошка бр 1-10885-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар зголемувањето на основачкиот влог и проширување на дејно-

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 5013/ 
92. на регистарска влошка бр. 1-19902-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за услуги и трговија увоз -
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Окружниот стопански суд во СкопЈе СО решението С рег ор 6962/ 
92 на регистарска влошка Ор 1-22027-0-0-0. го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и промет на 
големо и мало „Исмаиљкомерц" Ц О увоз-извоз с. Доброште. Тетово 

Претпријатието е основано со акт за основање од 5 VI 1992 го-
дина а основач е Исмаили Шакир 

Дејности 0702. 07021. 070211, 070212, 070213. 070214, 070215, 
07022 070221. 070222. 070223, 070225. 070226 070229. 07023. 07026. 
070260 07025. 070250. 0701 07011 070111. 070112 070123. 070124. 
070125. 070126 070127. 07012.Ѕ, 070129, 07013. 070132. 070140, 07014. 
0119 0113 , 0123 , 0130 . 0201. 0126 . 0103 , 01030, 0801 0X012. 0X0190, 0802. 
08020. 080201 080202 0703. 07031, 070310, 070320 

Малограничен промет со Грција Бугарија,Албанија,Италија 
Унгарија, и Романија Во правниот промет со трети лица во свое име и 

за своЈа сметка без ограничување, одговара со целосна одговорност 
Лице овластено во внатрешно трговското работење како и во 

надворешно-трговско работење е Исмаили Шакир, директор без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег Ор 6962/92 (2343) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈе СО решението Срег бр 7377/ 
92 на регистарска влошка бр 1-21829-0-0-0. го запиша во судскиот 
р е г и с т а р основањето на претприЈатието за п р о и з в о д с т в о , п р о м е т и 
услуги „Јутом ' извоз-увоз д о о Скопје, ул „Петар Поп Арсов' бр 

19-2/14 
Претпријатието е основано со акти за основање од 18 VI 1992 

година. а основачи се Јулијана Стефковска од СКОПЈС и Јонел Томик од 
Панчево 

Дејности 020110, 020121. 020140. 060502 . 070111. 0701 12,'070113, 
070114 070121. 070122, 070123, 070124. 070125, 070126, 070127. 07012Х 
070129. 070131 070132 070140, 070150, 070211. 070212. 070213, 070214. 
070219. 070221. 070222. 070223. 070224. 070225, 070226. 070229, 070230. 
070240 070250, 070260. 0X0129. 0X0201. 0X0202. 110302. 110.309, 110909 

Дејности во надворешно-трговскиот промет 070310, 070320, Ме-
ѓународен транспорт-на стоки, застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги консигнација, реекспорт туристички услуги 

Неограничени овластувања Целосна одговорност 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-

трговскиот промет е Јулијана С тенковска, директор со неограничени 
овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7377/92 (2341) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението С рег бр 7860/ 
92. на регистарска влошка ,бр 1-21425-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на ПретприЈатието за внатрешен и надворешен 
промет на стоки и услуги на големо и мало „С и-За" IIРОМ ДОО 

СКОПЈС, Оул „Кочо Рацин'' Ор 39 
Дејности 0701, 07011. 070111. 070112. 070113. 070114. 07012) 

070122. 070123. 070124. 070125. 070126. 07012Х. 070127. 070129. 070131 
0701.32, 070140 070150. 0702. 070212. 070213 070214. 070219, 04)221 
070222. 070223. 070224. 070225, 070226 070229. 070230. 070240. 070225 
070260. 0703. 070310. 070320. 1)90171. 090 Р2. 110302 110303. 110309. 
110404 110903, 110909. 120420 

За своите обврски одговара со сите свои средства со ограничена 
одговорност 

Претпријатието го застапува 'Зиков Санде. директор без ограни-
чување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег ор 7X60/92 (2346) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр Х704/ 
92. Ја запиша промената на лицето овластено за застапување на Акци-
онерското друштво во мешовита сопственост „МакедониЈафилм ' со 
ПО, (“копје, ул „Никола Вапцаров“ Ор 7 

Се Оришс досегашниот застапник Александар Турчинов, дирек-
тор без ограничување. а се запишува новиот застапник. Добри Бошков-
ски, вд директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр Х704'92 (2347) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег Ор 

5917/92, на регистарска влошка бр 1-20851-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, внатрешна и 
надворешна трговија, угостителство, туризам и посредување „КАЈО-
ВА“, увоз-извоз, Д О О , ул „Трифун Хаџијанев" Ор 10/1-6, Скопје 

Дејности 012001, 012002, 012622, 012623, 012X20, 013(12, 01.30.3, 
01305 , 020110, 020121. 020129 , 020131, 020139 , 020141, (120201, 030003 
0500100, 050020, 050201, 050202 , 050209 , 050.30 , 060501, 060502, 060503. 
07011, 070111, 070112, 070113. 070114, 07012, 070121, 070122, 070123. 
070124, 070125, 070126, 070127, 074Л28. 070129, 07013, 070132, 07014, 
07015, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 
070222. 070223, 070224, 07(1225 , 070226, 07(1229, 07(1227, 07(1230, 07(1240. 
070250, 070260, 070310, 070320, 08011, 080111, 080112, 080114, 080119. 
08012 , 080121, 080122 . 080129 . 080190, 080201, 0802(12 , 090121, 090131. 
(190139 , 090171, 090179, 090181, 110301, 1103(12, 110303, 110309, 1НМ2, 
110403, 110404. 1109(13 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските кон трети лица одговара со 
сите свои средства 

Лице овластено за застапување е Блага Николова, директор, Ое з 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег Ор 5917/92 (2479) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. Ор 
8275/92, на регистарска влошка Ор 1-208-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застанување на Заводот за 
згрижување, воспитување и образование на деца и младинци ,,МИЛА-
НОВИЌ РАМКА“, Ц О . ул „Перо Наков“ Ор 2, Скопје 

Се Оришс досегашниот 'застапник Васевски Кошко, директор, а 
се -запишува новиот застапник Џамбазовски Никола, директор, во вна-
трешниот промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег Ор 8275/92 (2480) 

Окружниот стопа“нски суд во Скопје, со решението Срег Ор 
1140/92, на регистарска влошка Ор 1-208-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар џромсната на СВОЈСТВОТО на лицето овластено за застапување 
во внатрешниот трговски промет во Заводот 'за 'згрижување, воспиту-
вање и обра“зование на деца и младинци „Милановиќ Ранка“, ул „Перо 

Наков" Ор 2 Скопје 
Досегашниот застапник Бошко Васевски, директор, се 'запишува 

во СВОЈСТВО на в д директор, без ограничување 
Од Окружниот стопански суд но Скопје, С рег Ор 1140/92 (2481) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр. 
2578/91, на регистарска влошка бр 1-3766, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Задружното претпријатие за сообраќај, услуги, 
трговија на големо и мало и увоз-извоз „СВАРОГ". П О , ул „Јосиф 
Јосифовски“ бб, Битола, основано од Младинската задруга „ПРОЛЕ:-

ТЕР". Битола 
Дејности 060101. 060102 . 060103. 060105, 060301, 060302. 060-401, 

060402 . 060403 . 060501, 060502. 060503, 060601. 060602 . 060609. 070111, 
070112. 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128. 070129. 070132, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 
07021 к 070219. 070221. 070222. 070223, 070224. 070225, 070226, 070229, 
070230 . 070240 , 070250. 070260, 090201. 090202, 090209, 110301. 110302, 
070310. 070320 

Лице овластено за застапување е Јовчевски Тодор. директор, со 
неограничено овластување во рамките на запишаните дејности 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Срег бр 2578/91 (2483) 

Окружниот стопански суд во Штип. со решението Срег бр '1858/ 
92, на регистарска влошка бр 1-2593-0, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Претпријатието во приватна сопстве-
ност (а трговија на големо и мало, тури им и угостителство „Вист-
Комерц", со ПО, с Истибања. Виница 

Проширување на следните ДС-ЈНОСТИ 07031, 070310, надворешна 
трговија со прехранбени прои (води, 07032. 070320 надворешна трговија 
со непрехранбени производи 

Во надворешно-трговскиот промет претпријатието ќе го заста-
пува Здравко Петров, директор на претпријатието 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Срег бр 1858/92 (2484) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС. со решението Срег. бр 
5260/92. на регистарска влошка бр 1-1173-0-0-0. го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет и запишува-
њето на надворешно-трговски промет на Јавното претпријатие 
„Чистота и зеленило“, ул „Б Единство“ бб. Куманово 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со 020110, 
050209 . 070112 , 070114 . 070121, 070122. 070123 . 070126 , 070129, 070223, 
070224, 080121, 080190 

Се запишува и надворешен трговски промет 070310. 070320 
Се запишува Радомир Јовановски, в д директор на претпријати-

ето. бе з ограничување во овластувањето за застапување во надворешен 
трговски промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр 5260/92 (2485) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 
2406/92. го запиша во судскиот регистар основањето на Производстве-
ните. прометно претпријатие „МИТНИДА КОМЕРЦ“, и о , ул ,,Јане 
Сандански“ 161. Охрид Основач е Маркоски Митко, со одлука од 
3 VI 1992 година 

Дејности 070111, 070112. 070113, 070114, 070121. 070122, 070123, 
070124 . 070125 , 070126, 070127, 070128 . 070129 , 070132 , 070140. 070211, 
070212. 070213, 070214. 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226. 
070229. 070250. 070310, 070320, 020110, 020129, 020139, 020201 

Полни овластувања, полна одговорност 
Маркоски Митко, со неограничени овластувања 
Од Окружниот стопански суд но Битола, Срег бр 2406/92 (2486) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 6921/ 
92, на регистарска влошка бр 1-7772-0-0-0, Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на Претпријатието во приватна сопственост за надво-
решно-трговски промет и трговија на големо и мало „Лсксимпорт". 
извоз-увоз, Ц О . ул „Крсте Асенов“ бр 5/1-4, Скопје го менува досе-
гашното седиште и во иднина ќе гласи на ул „Радњанска" бр 6 

Од претпријатието истапува досегашниот основач Димитров 
Александар, а пристапува Никола Лековски, со о д л у к а од 1.VII 1992 
година. 

Се брише досегашниот -застапник во внатрешно и надвореш-
но-трговскиот промет Александар Димитров, директор без ограничу-
вање, а се запишува новиот застапник Лековски Никола, директор, бе ( 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр 6921/92 (2487) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 2143/ 
92, на регистарска влошка бр 1-3823-0-0-0. ја запиша во судскиот реги-
стар промената на седиштето на Производното трговско претпријатие 
„ГЛОБУС“, Д О О. експорт-импорт, бул „АВНОЈ“ 106/4-1, Скопје 

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе гласи Произ-
водно трговско претпријатие „ГЛОБУС“. Д О О . експорт-импорт, 
бул „Војводина“ бб, Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр 2143/92 (2488) 

Окружниот стопански суд но Скопје, со решението Срег бр 6882/ 
92. на регистарска влошка бр 1-20693-0-0-0. го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за 
трговија на големо и мало. увоз - извоз „АЈАКОМЕРЦ", Д О О. ул 
„Бриселска“ згр 6/1-2, Скопје. 

Основач на претпријатието с Спасе Ристевски од Скопје 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128 , 070129 , 070132 . 070211, 070212, 
070213 , 070214 , 070219 , 070220 , 070221, 070222 , 070223 , 070224 , 070225, 
070226, 070227, 070229, 070250, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320 

Во правниот промет претпријатието настапува во свое име и за 
своЈа сметка За обврските на претпријатието во правниот промет со 
трети лица не одговара, а ризикот го сноси во висина на вложените 
средства 

Марина Ристевска, директор на претпријатието, со неограничени 
овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6882/92 (2489) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 6385/ 
92, на регистарска влошка бр 1-20947-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за издавачка дејност, трговија 
на мало и големо и услуги „БИГ“ експорт - импорт, П, О , Гостивар, 
ул. „Иво Лола Рибар“, бр 35 Претпријатието е основано со акт за 
основање бр. 01-01/1 од 29 V 1992 година,^ основач е Ибиши Бујар од 
Гостивар 

Дејности 120311, 120361, 120362, 120363, 120364, 070111, 070112, 
070113, 070114 , 070121, 070122, 070123. 070124 , 070125, 070126, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 0702П, 070212 , 070213 , 070214 , 070219, 
070^21, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080112, 080119, 08П 21, 080129 , 080190 , 080201, 080202, 
110109, 110301, 110302. 110304, 110309, 110903, 110909, 060501,060502, 
060601 

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 надворешното 
трговско работење е Ибиши Бујар, дитректор. со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 6385Л)2 (2312) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег.бр. 5802/ 
92, на регистарска влошка бр 1-19813-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за надворешен и внатрешен 
промет на големо и мало „Ликом", Ц О , с Липково. Куманово 

Основач Муамет Селмани од с Липково. Куманово, со вкупен 
износ на средствата од 2 000,00 денари 

Дејности 07021, 0702 П. 070212, 070213, 070214. 070219. 
07022,070221, 070222, 070223. 070224, 070225. 070226, 070229, 07011. 
070111, 070112, 070113, 070114. 07012. 070121, 070122. 070123. 070124. 
070125 , 070126 . 070127 . 070128 . 070129 , 070131. 070132 , 070140. 0701.30. 
060501, 060503. 08019, 080190, 070310, 070320, 110309, 110909. 110903. 
110.301, 09012, 090123. 090124. 090129. 090131, 09014. 090140 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува но 
свое име и за своја сметка За обврските сторени во правниот промет 
претпријатието одговара со сите свои средства. Мухамет Селмани, ди-
ректор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5802/92. (3213) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8241/ 
92. на регистарска влошка бр 1-21358-0-0-0. го запиша во судскиот 
регистар основањето на д о.о , СКОПЈС С Буковик 

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.VII 1992 
година, а основач е Хисни Исмаили ОД Скопје, М Б 2611195^450091 

Дејности 012111. 012130 . 012142. 012201. 050100. 050301. 050302. 
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, 080111, 080112 
080201, 080202, 110309, 110909, 060503 Дејности во надворешно-тршв-
скиот промет 070310, 070320, изведување на инвестициони работи во 
странство и отстапување инвестициони работи на странски лица во 
Југославија, услуги за меѓународен транспорт на стоки, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги консигнација, реекспорт, 
туристички и угостителски услуги 

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

трговски промет е Хисни Исмаили, директор, со неограничени овласту-
вања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр. 8241/92 (2322) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5885/ 
92, на регистарска влошка бр 1-19866-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „Фри - Тред" извоз-увоз, д о о, Скопје, ул „Алекса Демниев-
ски“ бр, 23/13 

Претпријатието е основано со акт за основање од 15 V 1992 го-
дина. основач е Благоја Симоновски од Скопје, л к 903683, МБ 
2303947450034. 

Дејности 050100. 050202 , 050209, 050301. 050302. 0710111. 070112 
070113, 070114, 070121. 070122. 070113. 070124, 070125. 070126. 070132 
110.302. 110303. 110401, 1НМ02. 1НМ03, 110404. 1101)03. 110905 110904 
110909 , 080113 , 080114 , 080119. 080129. 080190 , 080201. 080202. 060501 
060502. 060601, 060609. 070310. 070320. 100200 

За обврските кон трети лица претпријатието одговара со цело-
купниот имот Во правниот промет со трети лица претпријатието има 
неограничени овластувања 

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-тр-
говскиот промет е Благоја Симоновски 

Од Окружниот стопански суд но Скопје. Срег бр 5885/92 (1323) 



19 ноември 1992 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 72 - Стр. 1353 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7414/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21507-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето друштво со ограничена одговорност во мешовита 
сопственост Претпријатието за трговија „Модрича - Љубе“ д.о.о. -
Скопје, извоз-увоз. 

Претпријатието с основано од Петровски Милосав и Мијакоска 
Уршула Марија од Скопје и Рафинерија уља „Модрица“ од Модрица со 

договор за основање. 
Дејности- 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
060801, 060802, 060803, 060501, 060502, 060601, 060503 , 070211, 070212, 
070213 , 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225, 070226, 
070227, 070230, 070240, 070250, 070260, 070127, 070150, 110302, 110309. 

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310 - надво-
решна трговија со прехранбени производи и 070320 - надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

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

Лице овластено за застапување е Петровски Милосав е.д. дирек-
тор на претпријатието со неограничени овластувања. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-
мет е Петровски Милосав со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7414/92. (2324) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег.бр 4199/ 
92. на регистарска влошка бр. 1-2512-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот промет на „Кони-
мекс" Претпријатието во приватна сопственост за промет на големо, 
истапување и посредување, ц.о., Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр 9/ 

Дејностите во внатрешниот промет се прошируваат со: 011910, 
011920. 011930, 011990, 012421, 013030, 013099, 013903, 020129, 020139. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4199/92 (2325) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Срег. бр. 
265 /92, на регистарска влошка бр. 1-6172, го запиша во судскиот реги-
стар конституирањето на Работната организација Основно училиште 
,.кирил и Методиј“, с. Канатларци Прилеп, ц.о. 

Дејност: 120111 - основно образование од општ тип. 
Полно овластување; полна одговорност. 
Застапник е Стефановски Алексо, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2651/92 (2353) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
4233/92, на регистарска влошка бр. 1-2004-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на внатрешниот промет на Акци-
онерското друштво за промет и услуги „Полет“, ц.о., бул. „Кочо Ра-
цин“ бб, Скопје 

Со одлука бр 129-09 од 4.IV. 1992 година А. Д. „Полет“, Скопје, 
и мрши дополнување на стопанските дејности кои ги врши со дејноста: 

110109 - менувачница 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, бр. 4233/92. (2354) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2230/92 на регистарска влошка бр 1-5861, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз „БАГАТЕЛА“, со П.О., ул. „Бонде 
Скерлевски“ 14/9, Битола Основач е Лембовски Илчо, директор. 

Дејности 012622 , 012621, 070111, 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 
070122. 070123 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 

070132, 070140 , 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219 , 070221, 
070222 0070223 . 070224, 070225 , 070226, 070229 , 070230 , 070240, 070250, 
070260. 070316. 070320, 080201, 080202, 110903, 110909 

Полна одговорност: неограничено овластување во рамките на 
1апишаните дејности 

Лице овластено за застапување е Лембовски Илчо, директор 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2230/92 (2355) 

' Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 
2880/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното 
претпријатие Ја промет за големо и мало. увоз-извоз, производство и 

услуги и , ДЕБЛЕ КОМЕРЦ“, п.о. ул „Јоска Јорданоски", бр 59, При-
леп Основач е Бошкоски Игор 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114. 070121, 070122, 070123, 
0-0125. 04)126, 070128. 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
0-0212 04)213 . 070214, 070219 , 070222, 070223 , 070224 , 070225 , 070226, 
07229. 007230. 070240. 070250, 070260, 080190, 080200, 110903, 110909, 
070310. 070320 

Полни овластувања, полна одговорност 
Лице овластено за застанување е Бошковски Игор, директор 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Срег бр 2380/92 (2356) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр 944/ 
92. на регистарска влошка бр 1-576-03, Ја запиша во судскиот регистар 
пренотацијата на одлуката за издвојување на ООЗТ, Основно учи-
лиште ..Добре Јовановски“, Прилеп, од составот на Работната органи-
зација и основно образование и воспитание „11 Октомври“, Прилеп 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 944/92. (2357) 

Од Окружниот стопански во Скопје, со решението Срег. бр. 
3949/92, на регистарска влошка бр. 1-13644-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар организирањето - усогласувањето и промена на основач на 
Претпријатието за производството, услуги и промет „ГСН-ЕЛПРОМ" 
д.о.о., со п.о., Скопје, „Градски ѕид“ блок 4, локал 5. с. 

Претпријатието е организирано со одлука за издавање потврда за 
удел од 30.III. 1992 година и одлука за прифаќање на удел 30.III,1992 
година, помеѓу „ГСН-ЕЛПРОМ", д.о.о., со п.о., Скопје и „ЕЛКОМ-
ТСН", Марибор. „ГСН-ЕЛПРОМ", д.о.о., со п.о., Скопје е организи-
рано под Срег. бр. „Градски ѕид“ блок 4, локал 5.с., Скопје, а приста-
пува „ЕЛКОМ ТОН“, Товарна стикалниг направ, П.О., „Шентиљска 
цеста", 49, Марибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3949/92 (2358) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7250/92, на регистарска влошка бр. 1-1231-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на „ЈУГОИНСПЕКТ", Скопје, Прет-
пријатие за контрола на квалитет и квантитет на стоки, со целосна 
одговорност, ул. „Маршал Тито“, „Градски ѕид“ блок 2, бр. 14, се 
менува и во иднина називот на фирмата ќе гласи: „КАРГОИНСПЕКТ" 
- Скопје, Претпријатие за контрола на квалитетот и квантитетот на 
стоки, со целосна одговорност, ул. „Маршал Тито“, „Градски ѕид“ блок 
2, бр. 14, Скопје. 

Скратена ознака на фирмата: , ,КАРГОИНСПЕКР' - Скопје. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7250/92 (2359) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4979/92, на регистарска влошка бр. 1-19969-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Друштвото со ограничена одговорност „А-
СТРА", ДОО, за внатрешна и надворешна трговија, ул. „Никола Ва-
пцаров“ 2-4/1У, Скопје. Скратен назив: „АСТРА", ДОО, извоз-увоз, 
Скопје. Основач е Јавно претпријатие „АСТРА", Меѓународна трго-
вија, п.о., ул. „Раде Кончар“ 5, Загреб, и ЈБубомир Тиквешански, 
булевар „ЈНА“ 28, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070150, 070260, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110909, 110611, 110620, 070310, 070320. 

Неограничени овластувања. Друштвото одговара со целокупниот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на Друштвото е 
Љубомир Тиквешански, в.д. директор, со неограничени овластувања 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4979/92 (2360) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2304/91, на регистарска влошка бр. 3-15, го заниша во судскиот реги-
стар престанокот со работа и бришењето од судскиот регистар на 
Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита, 
со целосна одговорност, Струга, согласно одлуката од 4.XII 1991 го-
дина. 

Од окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр 2304/91 (2361) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10644/91, на регистарска влошка бр 1-19261-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги 
и трговија на големо и мало „ЛИМЕЛ", увоз-извоз, ц.о.. Гитов Велес 
Основач е Димче Горев. 

Дејности: 011311, 011312, 011319, 011390, 011710, 011724, 011741, 
011791, 011799, 050301, 050302, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 
090132 , 090133 , 090139, 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, 070140, 110309, 070310, 070320. 

Неограничено овластување; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување и претставување во внатрешното 

и надворешното трговско работење е Димче Горев, директор, со нео-
граничено овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10644/91 (2362) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5982/92, на регистарска влошка бр. 1-20558-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност Мешо-
вито претпријатие „Кучук-промет", друштво со ограничена одговор-
ност за промет на стоки на големо и мало, Д.О , ул. „Раштански пат“ 
бб, Гитов Велес 

Дејности- 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223; 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110909; надворе-
шен промет 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. Претпријатието во правниот промет со 
трети лица склучува договори и врши други правни дејствија, неограни-
чено во рамките на дејностите утврдени со овој договор, а за своите 
обврски одговара со целокупниот свој имот. Основачите не одговараат 
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за обврските на претпријатието, а ризикот го сносат до висина на 
основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување во, внатрешниот и надворешниот 
промет е Никушев Петар, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во скопје, Срег. бр. 5982/92 (2363) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5665/92, на регистарска влошка бр. 1-20591-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за услуги, маркетинг и трго-
вија „ИНТЕР МАГНАТ“, ПО, Скопје. Претпријатието е основано на 
12. V. 1992 година, со одлука од 12. V. 1992 година, а основач е Муцунски 
Душко, бул. „Крсте Мисирков“ бр. 57 1/6, МБ на л.к. 0407961450066. 

Дејности: 110909, 110309, 110302,090209, 110303, 110620, 110903, 
110905, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070129, 07013, 070132, 070140, 
070150, 0702, 07021', 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 0703, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет ќе истапува во свое име и за 
своја сметка. Претпријатието за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица ќе одговара со сите свои средства со кои располага, 
потполна одговорност. 

Лице овластено за застапување и вршење на работите во вна-
трешниот и надворешниот промет е директорот Муцунски Душко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5665/92 (2455) 

Окружниот стопански суд во Скопоје, со решението Срег. бр. 
7725/92, на регистарска влошка бр. 1-2101-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на Трговското претпријатие на големол 
и мало „ИНВЕСТ-ПРОМЕТ", Д.О., ул. „Мито Хаџи Василев“ бр. 52-6, 
СкопЈе и во иднина ќе гласи : Трговско претпријатие „ИНВЕСТ-ПРО-
МЕТ Ц.О., увоз-извоз, ул. „Мито Хаци Василев“ бр. 52-6, СкопЈе. 

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070125 , 070126, 070129, 070131, 
070132, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070227, 070229, 070240, 110302, 110303, 110309, 110909; дејности во над-
ворешен трговски промет: 070310, 070320; посредување во надворешно-
трговски промет; малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, 
Романија, Унгарија, Австрија и Италија. 

Се брише досегашниот застапник во внатрешниот промет, т.е. се 
менува својството на Стојковски Горе, е.д. директор, со неограничени 
овластувања и во иднина ќе има СВОЈСТВО на директор. Исто така тој се 
запишува и како застапник во надворешниот трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7725/92 (2456) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5125/92, на регистарска влошка бр. 2-19299-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Станбената задруга „ДОМ ИНВЕСТ2", Д.О., 
ул. „Радован Дониќ“ 101, Тетово. Задругата е основана со договор бр. 
01-01 од 6.IV.1992 година, а основачи се Јусуфи Ибраим, Дестани Ме-
нан и Јусуфи Рецеп. 

Предмет на работење на станбената задруга/е: вршење на инве-
ститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови 
како и станбени згради во кои се наоѓаат становите на членовите на 
станбената задруга; организирање на штедење за стан на членовите на 
станбената задруга; купување на станбени згради и станови и деловни 
простории, доколку истите се наоѓаат во станбените згради на стано-
вите на членовите на задругата, заинтересирани за вршење на.дејност 
со личен труд, од општествени правни лица за потребите на своите 
членови; набавување на градежен и друг материјал и елементи по-
требни за изградба.на станбени згради, станови и деловни простории на 
своите членови; одржување на станбените згради и станови на члено-
вите на станбената-задруга. 

Задругата во правниот промет со трети лица истапува на свое име 
и за своја сметка. Задругата во правниот промет со трети лица одговара 
со целиот свој имот. За обврските на задругата што не можат да се 
намират од средствата на задругата, одговараат задругарите во висина 
на влогот, еднократно за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Ибраим Јусуфи, дипл. град. 
инг., привремен работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5125/92 (2457) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Со решението Ст бр. 93/92 од 26.ујп. 1992 година кон ПП „Ли-

-то" од Битола с отворена стечајна постапка. За стечаен судија е 
определен Коста Споа, а за стечаен управител Киро Перковски. 

Се повикуваат доверителите веднаш да ги' измират своите дол-
гови кон должникот Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се 

,Содржи на 14.XII 1992 г во 12 ч во Окружниот стопански суд во Битола, 
а доверителите се повикуваат да ги пријават своите побарувања со 
пријави таксирани со 100,00 денари во два примероци со докази. 

Огласот е објавен на огласната табла во судот на 28.VII 1.1992 
година 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3051) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Приватно претпријатие 
за трговија на големо и мало „Алгор-промет" ц.о. увоз-извоз - Свети 
Николе“4 се огласува за неважен. (2925) 

Загубениот четвртест печат под назив: „Градител“ - Изведување 
на градежно-занатски работи - Налоски Максим - тел. 318-545, ул. 
„Шидска" бр. 10 - Скопје44 се огласува за неважен. (2926) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за внатре-
шен промет на големо и мало и надворешен промет увоз-извоз „Мега-
комерц" д.о. - Радовиш44 се огласува за неважен. (2927) 

Загубениот-, тркалезен печат под назив: „Акционерско друштво 
„Млекарница“ АД - Скопје, с. Мацари без број и со назнака бр. 1 и 2" 
се огласува за неважен. (2928) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Производно 
трговско претпријатие „Емаг" - д,о. - Скопје увоз-извоз се огласуваат 
за неважни. “ (2929) 

, Загубениот печат под назив: „Металостругареки дејности и про-
изводство на пластични производи „Финалмеплест", Мичо и Перо Ан-
дреевски, с. Визбегово - Скопје44 се огласува за неважен. (2930) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство, инжињеринг и консалтинг и трговија „Унекс44 д.о. експор-
т--импорт - Скопје44 се огласува за неважен. (2931) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство, градежништво, сообраќај, угостителство, трговија и увоз-из-
воз ЈГалаксија44 со д.о. - ул. „Георги Димитров“ бр. 12, Скопје44 се 
огласува за неважен. (2932) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Автосообраќаен учили-
шен центар „Боро Петрушевски“ - Скопје, Социјалистичка Република 
Македонија и грбот на средина“ се огласува за неважен. (2933) 

Загубениот правоаголен штембил под назив: „Во Автосообра-
ќаен училишен центар запишан во клас во учебната 19—7— го-
дина, М.П.. кл. раководител44 се огласува за неважен. 

Загубените тркалезен печат и четвртест штембил под назив: „Тр-
говско претпријатие на големо и мало „Коки44 Д.О.О, увоз-извоз -
Скопје44 се огласуваат за неважни. (2934) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Сити“ - Меѓународна 
летна школа - 1пГегпаПопа1 ѕиттег ѕсво11 - Југославија - Скопје -

Југославија Ѕкорје44 се огласува за неважен. (2935) 
Загубените тркалезен печат ичптембил под назив: „Трговско 

услужно претпријатие „Ксеро Интернационал“ ц.о. - Скопје, се огласу-
ваат за неважни. (2936) 

Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие за трго-
вија на големо и мало, производство, увоз-извоз „Униомерц" ц.о., с. 
Боговиње - Тетово“ се огласуваат за неважни. (2937) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет 
и услуги „Наском“ увоз-извоз д.о.о. - Куманово“ се огласува за нева-
жен. (2938) 

Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие за трго-
вија и услуги „Вип-Траде“ Д.О.О, експорт-импорт - Скопје“ се огласу-
ваат за неважни. (2939) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие 
за промет, услуги, производство и експорт-импорт „Шерко-Комерц" 
Д.О. - Скопје“ се огласуваат з,а неважни. (2940) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие^ 
за промет, услуги и транспорт „Мактреид" извоз-увоз ДОО - Скопје“ 
се огласуваат за неважни. (2941) 

Загубениот четвртаст печат под назив: „Колонијал „Гропик", 
Размоска Ленче, ул. „4 Јули“ бр. 51 - Скопје“ се огласува за неважен. 

(1942) 
Загубениот тркалезен печат“и штембил под назив „Претпријатие 

за угостителство и туризам „Касине Панорама“ Д.О.О. - Скопје44 се 
огласуваат за неважни. (2943) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Трговско претпријатие 
на големо и мало, увоз-извоз „Интерамон" ц.о. - Скопје“ се огласува за 
неважен. (2944) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за вна-
трешна и надворешна трговија „Цвет-Комерц" увоз-извоз ДОО -
СКОПЈС" се огласува за неважен. (2945) 

Загубениот правоаголен печат под назитг „Угостителски дуќан 
„Кај Сердарот“, ул. „Казанџиска“ бр. 5, Скопје, Методија Петровски, 
тел. 221-538" се огласува за неважен. (2946) 

Загубениот печат под назив: „П.М.С.„Ваго" - Штип“ се огласува 
за неважен. (2947) 

Загубениот печат под назив. „Т.П. „Битолско пиво“ - Штип44 се 
огласува за неважен. (2948) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „ПП за унутрашњу и 
вањску трговину „МИСС ТРАДЕ" - Бос. Шамац, власник Кучуковиќ 
Мирза44 се огласува за неважен. (2949) 

Загубениот печат под назив: „Станбена задруга „Јавор“ - Титов 
Велес“ се огласува за неважен. (2950) 

Загубениот четвртест печат под назив: „Лимарска работилница 
„Просперитет“ - Ибраими Раит, с. Горно Свиларе, Скопје“ се огласува 
за неважен. (2951) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за вна-
трешна и надворешна трговија „Хардекс“ Д.О.О. - Скопје“ се огласува 
за неважен. (2990) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за вна-
трешна и надворешна трговија, угостителство и туризам „Теакомерц" 
ц.о. с. Теарце - Тетово“ се огласува за неважен. (2991) 

Загубениот четвртест печат под назив: „Гостилница „Саат44 -
Блаже Спасовски - Делчево“ се огласува за неважен. (2992) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие 
за високоградба, нискоградба и промет на големо и мало со посреду-
вање во трговија „Унихолд" извоз-увоз, д.о.о. - Скопје“ се огласуваат 
за неважни. (2993) 
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'Загубениот печат под назив: ППС „Албион", с. Ракитец, Радо-
виш“ се огласува за неважен. ; (3071) 

Загубениот печат под назив. „УТП „Зоки“ - Штип“ се огласува 
за неважен (3072) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Акционерско друштво 
во мешовита сопственост ЗемЈоделско-индустриски комбинат „Кочан-
ско Поле“ п о - Кочани - бр. 3" се огласува за неважен. (3073) 

Загубениот тркалезен печат и штембил под назив. „Љоки-Ко-
мерц" Ц О - Трговско претпријатие за промет на мало и големо -
СкопЈе" се огласуваат за неважни (3074) 

Загубениот четвртаст печат под назив „Самостоен превозник на 
патници Игбале Муса, с. Сарај - Скопје - тел. 318-945" ' (3075) 

Загубениот четвртест печат под назив „СТД „Војче" Стоки со 
промет на мало, ул „Рузвелтова" бр. 8 - Скопје“ се огласува за нева-
жен (3076) 

Загубениот печат под назив „Претпријатие за увоз-извоз и за-
стапување фирми „Перкомерц" Д О О - Скопје, ул „Неврокопска" 
бр 6" се огласува за неважен. (3077) 

Загубените печат и штембил под назив. „Претпријатие за трго-
вија на големо и мало, производство и услуги „Ориго" - Д О.О изво-
з-увоз - Скопје“ се огласуваат за неважни (3078) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се о/ласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Пасош бр МБ 1985/92, издаден од УВР - Скопје на име Абедим 
Али, ул „Демир Трајков“ бр 30. Скопје ,- ' (3019) 

. Лична карта рег.бр 107466, чековна карта бр 58-64 и чекови 
серија од бр 3824' до 3828 и рд бр 17514 до 17523, издадени од Стопанска 
банка а.д -Филијала Гостивар на име Соломоновска Тркана, ул „II 
Парал уков“ зго У1/Ц/4, Гостивар. (2621) 

Пасош ар МБ 689847/90, издаден од Стокхолм на име Љиљана 
Илиевска ул „Михаил Чаков“ бр. 9/1-1, Скоше. (2622) 

Пасош бр МБ 864149 на име ,Атнан Клабочишта, ул. „Здравко 
Чочковски“бр 17, Дебар (2864) 

ПасопЈ бр МБ 939950, издаден од УВР -'Дебар на име Лимани 
Леонора, ул „Лиман Каба“ бр 54, Дебар. (2865) 

Пасош бр. МБ 912469/01 на име Ј1имани Фаут, ул. „Лиман Каба“ 
бр 54, Дебар. (2866) 

Пасош бр МБ 712296/89, издаден од ОВР - Виница на име Спи-
ров Вранко ул „Страшо Пинѓур“ бр. 1/2, Виница (2868) 

Пасош бр МБ 480921, издаден од УВР - Гевгелија на име Танова 
Соња, ул „Гоце Делчев“ бр. 23, Гевгелија. (2870) 

Пасош бр МБ 52338Ѕ), издаден од УВР - Охрид на име Мицковски 
Златко, ул „Јане Сандански“ бр 139, Охрид. (2871) 

Пасош бр МБ 926032/92 на име Вндекчев Љупчо, ул. „Страшо 
Пинџур" бр. 51, Богданци, Гевгелија. (2872) 

Пасош бр МБ 964541/91, издаден од УВР - Струмица на име 
Ковачев Стојан ул. „Стив Наумов“ бр. 56, Струмица. (2873) 

Пасош бр МБ 293983/85, издаден од УВР - Скопје на име Бедри 
Ајдаровски, с Страчинци, Скопје. (2874) 

Пасош ,бр МБ 213710/72, и-здаден од УВР - Скопје на име Кимета 
Шаќировиќ, ул „Ордан Чопела“ бр. 53, Скопје. (2875) 

Пасош бр МБ 925805/92, издаден од УВР - Кичево на име Фатон 
Јусуфи, ул Ј Ј Свештарот“ бр. 18, Кичево. (2876) 

Пасош бр МБ 905155, издаден од УВР - Скопје на име Шериф 
Демир, ул „Сава Ковачевиќ“ бр 1/54, Скоте. (2877) 

Пасош бр МБ 570768/88, издаден од УВР - Скопје на име Елвир 
Колашинац, ул ,,Бутелски венец“ бр. 49, Скогме. 1 (2878) 

Пасош бр МБ 696676/89, издаден од УВР - Скопје на име Костов-
ски Бранко, ул „Вангел Дину“ бр. 12-а, С коте. (2879) 

Пасош бр М Б 452274/87, издаден од УВР - Скопје на име Спасов-
ски Љупчо, ул. „Иван Цанкар“ бр. 46-6, Скопје. (2880) 

Пасош бр МБ 731358, издаден од Скопје на име Феридез Алили, 
с Сингелиќ, Скопје (2881) 

Пасош бр МБ 947915/81, издаден од УВР - Скопје на име Шаќир 
Јетиш. УЛ. „Брсјачка Буна“ бр. 149, Скопје. (2882) 

I Гасот бр М Б 895838/91, издаден од УВР - Скопје на име Благоја 
I ^коловски, ул „Каирска" бр. 4, Скопје. (2883) 

Пасош бр МБ 424010, издаден од УВР - Куманово на име Боре 
Ѓорѓиевски, ул „ I еофан Нкономов" бр. 19, Куманово. (2884) 

Пасош бр МБ 543074, издаден од УВР - Скопје на име Џемал. 
,Лутви, с Бојане, Скопје (2885) 

Пасош бр МБ 977244, издаден од УВР - Кавадарци на име Ангел 
Пецов^ с. Марена, Кавадарци ' (2886) 

Пасош бр МБ 353481, издаден од УВР - Скопје на име Василијс 
Михајлов, ул „Партизански одреди“ бр 127, Скопје. (2887) 

Пасош бр МБ 329957/86, издаден од УВР - Куманово, на име 
Александар Мартовски,ул „Прозорска“ бр. 13, Куманово. (2888) 

Пасош бр МБ К5009/84, издаден од УВР - Куманово, на име 
Радмила Џартовска ул „Преврска“ бр 13, Куманово (2889) 

Пасош бр МБ 684302, издаден од УВР - Гостивар на име Абдул-
кадар Карабсрзати. ул 18 Ноември“ бр. 81, Гостивар (2890) 

Чекони од бр 699412 до 699931, издадени од Комерцијална банка“" 
на име Д о н к а роус, Скопје ((2891) 

I еко виа картичка бр 10-1469/26 и чекови од бр 207907 до 207910, 
издадени од Комерцијална банка А Д - Скопје на име Трајанка Попов-
ска. Скопје (2892) 

Чековна карта бр 4394/10 и чекови од бр. 639Ѕ42 до 635559 и од 
бр 344123 до 344126, и дадени од Комершцалиа банка А Д - Скопје на 
име Велко Илиевски, ( копје (2893) 

Чековна карта бр 102339 74 и чекови од бр 688803 до 688817, 
издадени од Комерцијална банка А Д - СКОПЈС на име Зоран Здравков-
ски. Скопје (2894) 

Чекови од бр. 676896 до 676913, и-здадени од Комерцијална банка 
А.Д. - Скопје на име Зоран Цали, Скопје (2895) 

Чек бр 0080000602265, издаден од тск.с-ка бр 916761, од Комер-
цијална банка А Д. - Скопје на име Снежана Георгиевска, Скопје. 

(2896) 
Чекови од бјр. 885127 до 885130, издадени од Комсрѕццална банка , 

А.Д, - Скопје од тековна с-ка бр 7460358 на име Виослав Јовановски, 
Скопје (2897) 

Тековна картичка бр 47083-60 и чекови од бр. 733854 до 733865, 
издадени од Комерцијална банка А Д. - Скопје на име Стамена Динова, 
СКОПЈС (2898) 

Чекови бр. 000662116 и 000662120, издадени од Југобанка А Д -
Скопје на тековна сметка 1550170289 на име Стојанка Стаматовска, 
Скопје (2899) 

Чековна картичка бр 10811-22 и загубените чекови бр. 52Ј989 и 
од бр 703043 до 703049. издадени од Комер1(Ијална банка А.Д - Скопје 
на име Сузана Петрушевска, Скопје (2900) 

Чековна карта бр 3891/32 и чекови од бр. 00724355 до 00724358, 
издадени од Комерцијална банк^ А Д Скопје на име Бранко Попчев-
ски, ул „Партизански одреди“ бр. 93, Скопје. (2901) 

Чакови бр. 703408, 703409 и 703410, издадени од Комерцијална 
банка А.Д. -Скопје на име Бошко Новески, Скопје. (2902) 

Чек бр. 904551, издаден од Комерцијална банка А.Д. - Скопје на 
име Снежана Иванова, Скопје. - (2905) 

Чек бр. 9712, издаден од Југобанка - Скопје на тековна сметка 
бр. 04562-4 на име Мара Гал.анова, Скопје. (2904) 

Чекови бр. 571^60 и од бр 795712 до 795721, издадени од Комер-
цијална банка А.Д. - Скопје на име Киро Трајкоски, Скопје. (2905) 

Чековна карта бр. 005360144 и загубениот чек бр. 00547585, изда-
дени од Комерцијална банка А Д - Скопје на име Јовановски Трајче, 
ул. „Тодор Чангов“ бр 6/6, Скопје. (2906) 

Чек бр. 618990, издаден од Комерцијална банка А.Д - Скопје на 
име Нино Леви, Скопје. (2907) 

Чекови од бр. 4135 до 4141, и здадени од Југобанка - Скопје на име 
Јагода Кузевска, Скопје. (2908) 

Тековна картичка бр 15 50 02814 8 и чекови од бр. 6925 до 6930. 
издадени од Југобанка - Јубанка А Д - Скопје на име Славица Серафи-
мовска, Скопје. (2909) 

Чековна картичка бр 84030546 и чекови од бр. 20923806 до 
20923810, издадени од ЈИК - Банка -“Скопје на име 1 рајче Богатинов, 
Скопје. (2910) 

Чековна карта бр 84048844 и чекови од бр. 20911671 до бр 
20911680, издадени од ЈИК банка - Скопје на име Томислав Чулевски, 
Скопје. (2911) 

Чековна карта бр. 7227-2 и чекови од бр. 211960 до бр. 211964, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Петар Богоевски, 
Скопје (2912) 

Чек бр 70000673761, издаден од Комерцијална банка А.Д. -
Скопје на тековна сметка бр 54850/06 на име Бисерка Трајковска, 
Скопје. (2913) 

Чекови од бр 699334 до 699336, издадени од Комердојална банка 
а д. - Скопје на тековна сметка бр. 0001053341 на име Јован Цеков, 
Скопје. (2914) 

Чековна картичка бр 9171240 и чекови од бр. 702155 до 702158, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Методи Ќерта-
ков, Скопје (2915) 

Чекови од бр 155175 бо 155178, издадени од Стопанска банка -
Титов Велес на име Светлана Периќ, ул. „11 Октомври“, Титов Велес. 

(2916) 
Чековна картичка бр 54451-03 и чекови од бр. 792577 до 792582, 

издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Трендафил Тодо-
ровски. (2917) 

Решение УП. бр. 12 7354 од 01 VIII 1991 година, на име Зија 
Селими. Скопје (2918) 

Одобрение УЛ. бр 12-961 од 20 111.1985 година - пивара за зе-
ленчук и овошје на мало, на име Беадин Салиовски, Скопје. (2919) 

Одобрение бр. 12-4076 од 17 Х.1984 година за пшкара, на име 
Бранко Сековски, Скопје. (2920) 

Решение бр. 14-4922/91 год за видеотека, на име Светлана Бел-
инска, Скопје (2921) 

Решение бр. 11-1524 од 23.1Х.1991 пад , за приредување забавни 
игри - билијард на име I Јеменка Јовановиќ, Скопје (2992) 

Решение бр. 12-5561/1 од 23 IX. 1991 падина, на име Елизабета 
Огњановска, Скопје. (2923) 

Решение УП. бр. 12-5521 од 04. VI 1991 год., на име Гоце Анаста-
сови^ и Јана Серафимовска, Скопје (2924) 

Пасош бр МБ 823345, на име Асани Менаф, с Врановци', Гости-
вар (2952) 

Пасош бр. МБ 503555/87, издадени од УВР - Струга на име 
Ислами Ремзи,е Делогожда, Струга (2953) 

Пасош бр ж МБР 006617 на име Лазоски Драгуш, с. Доброште, 
Тетово - (2954) 

Пасош бр МБ 817988 на име Даути ЈБутви, ул. „18 Ноември бр 
160, Гостивар (2956) 

Пасош бр МБ 333737, издаден од УВР Штип на име Рецепи 
Фарије, ул „С Робото" бр 9, Штип. (2957) 

. Пасош бр МБ 999387, издаден од УВР - Куманово на име Саити 
Ремзи,е Матејче, Куманово (2958) 

Возачка .дозвола издадена од УВР - Куманово на име Бајрами 
Имер, ул „Д-р И Рибар“, Куманово (2959) 

Пасош бр МБ 855101/90 на име Амеди Хусен, ул. „А Бујков“ бр 
13, Скопје (2960) 

Пасош бр МБ 98268 на име Селмани Кемал с Д о б р и л о л, Гости-
вар . ' 

Пасош бр. МБ 463384 на име Андон Ризов, С.копје. 
Пасош бр МБ 295213, издаден од УВР - Прилеп на име Спасев-

ски Зоре, ул „цанее Коњарец“ бр 179, Прилеп 

(2961) 
(2962) 

“пасеи-
(2963) 
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Пасош бр МБ 220660, издаден од УВР - Прилеп на име Тмушик 
Мирсад, с. Канатларци, Прилеп (2964) 

Пасош бр МБ 006428/92, издаден од УВР - Тетово на име Миазн 
Абаз, Тетово (2966) 

Дупликат пасош на име Филип Ристовски, с. Облешево, Кочани. 
(2967) 

Чек бр 964093 на име Василев Спасе, бул. „ЈНА“ бр. 34/16, 
Битола , (2968) 

Пасош бр. МБ 803/398/90 на име Велевска Љубица, ул. „Бошко 
Буха“ бр. 40, Битола. (2969) 

Пасош бр. МБ 693703/89 на име Велевски Кире, ул. „Бошко 
Буха“ бр. 40, Битола (2970^ 

Пасош на име Абази Невзат, с Боговиње, Гетово (2971) 
Пасош на име Мехмеди Јасмин, с Боговиње, Тетово. (2972) 
Пасош бр МБ 356801, издаден од УВР - Радовиш, на име Беџов-

ски Горѓи, ул „Плачковица“ бр. 102, Радовиш. (2973) 
Пасош бр. МБ 750265, издаден од УВР - Радовиш на име Муров-

ски Јован, с Раклиш, Радовиш (2974) 

Пасош бр. МБ 303675. издаден од УВР - Штип на име Пановски 
Никола, „Желишичка" бр 2, Штип (2975) 

Пасош бр МБ 842853/90 на име Абибе Таировска, ул. „Франклин 
Ру ЈВСЛТ" бр, 2-а, Скопје (2976) 

Пасош бр. МБ 998275/92, издаден од УВР - Тетово на име Ме-
мети Имер, ул. „Преспанска“ бр 58. Гетово. (2978) 

Тековна картичка со чекови од бр 25452 до 25460 на име Оносн-
моски Љубиша, ул. „ИлиЈа Антески“ бр 9, Гостивар (2979) 

Пасош бр. МБ 009895, издаден од УВР - Радовиш на име Назли 
Демирова, ул „Шаин Малоф" бр. 105, Радовиш. (2980) 

Пасош бр. МБ 683607/89, издаден од УВР - Тетово на име Сел-
мани Нехат, ул „БлагојаТоска44 бр. 50, Тетово. (2981) 

Пасош бр. МБ 964641, издаден од УВР - Штип на име Сеизов 
Сашо, ул. „Гоце Делчев“ бр 25, Штип. (2982) 

Пасош бр МБ 760613, издаден од УВР - Кочани на име Милова-
нов Васил ул. „Никола Карев“ бр. 8, Кочани. (2983) 

Тековна сметка бр. 1550324572 и 7 (седум) Чекови на име Кочан-
овски Илија,ул. „Мордо Н Лазо“ бр, 4 - Битола. (2984) 

Пасош бр. МБ 473160/87, издаден од УВР - Струмица на име 
Попризова Маја, с Колешино бр. 195, Струмица. (2985) 

Пасош бр МБ 892833/91 , издаден од УВР - Крива Паланка на име 
Митровски Митко, с Луке, Крива Паланка. (2986) 

Пасош бр МБ 104791, издаден од УВР - Кичево на име Селими 
Нешат, ул. „Амит Челопечанец44 бр. 49, Кичево. (2987) 

Пасош бр. МБ 909957, издаден од УВР - Кочани на име Димитров 
Георги, с. Зрновци, Кочани. (2988) 

Воена книшка издадена од ПО - Куманово на име Имери Али, с 
Опасе, Куманово. (2989) 

Пасош бр. МБ 908520 на име Миневски Силјан, ул. „Сотир 
Брбевски“ бр. 14, Битола. (2994) 

Пасош бр. МБ 941063, издаден од УВР - Прилеп на име Амзоски 
Сукарно ул. ,,Дабничка4' бр. 39, Прилеп. (2995) 

Пасош бр. МБ 398759, издаден од УВР - Прилеп на име Амзоски 
Ќамил, ул. „Дабничкн завел“ бр. 39, Прилеп. (?996) 

Тековна сметка бр. 329736 и чекови од бр. 4103026 до 4103035 (10 
чека) од бр. 4162384 до 4162388 (5 Чека) и од бр. 4185346 до 4185350 (5 
чека) на име Војноска Пада, ул. „148" бр. З-а, Гостивар. (2997) 

Пасош издаден од УВР - Тетово на име Ставревски Живко, ул 
„Д.Г. Каја44 бр 33, Тетово. (2998) 

Пасош издаден од УВР - Тетово на име Јовчевски Митко, ул 
„Илинденска“ бр. 93. Тетово. (2999) 

Пасош бр. МБ 975632 на име Шабани Агим, ул. „Мирче Ацев“ 
бр. 56-а, Тетово. (3000) 

Пасош бр. МБ 729234 на име Ејупи Ејуп, с. Жеровјане, Тетово. 
(3001) 

Пасош бр. МБ 657157 на име Мустафаи Јадиќар, ул. ,,Борис 
Кидрич44 бр. 119, Гостивар. (3002) 

Пасош бр. МБ 956591, издаден од УВР - Кочани на име Коцев 
Стојан, Кочани. V (3003) 

Пасош бр. МБ 863736/90, издаден од УВР - Тетово на име Мух-
тари Мултор, нас. Дреновсц, Тетово. (3004) 

Пасош на име Исмаили Шпенди, с. Г. Седларце, Тетово. (3005) 
Пасош бр. МБ 141259/90 издаден од УВР - Тетово на име Јону з 

Ибраими, с. Пршовце, Тетово. (3006) 
Пасош бр МБ 125811/89 на име Бафтиари Јонуз, с. Радиовце. 

Тетово. (3007) 
Пасош бр. МБ 660119/89 на име Гачевски Никола, ул. „Кочо 

Рацин44 бр. 15, с. 11ово Село, Струмица. (3008) 
Пасош бр МБ 552957 на име'Кузевска Мирко, ул. „Осоговска“ 

бр 7, Богданци (3009) 
Пасош бр. МБ 524131/87, издаден од УВР - Крушево на име 

Душан Крчаноски,ул Т. Никле“ бр 41, Крушево. (3010) 
Пасош бр МБ 716967, издаден од УВР - Струмица на име Витков 

Румен УЛ „Дебарска" бр. 18, Струмица. (3011) 
1 Гасот“ бр. МБ 002541, издаден од УВР - Валандово на име Стојак 

Предраг, ул. „ ласица“ бр. 20, Валандово (3012) 
Пасош бр МБ 002542. издаден од УВР - Валандово на име Марја-

новиќ Винко, УЛ. „Беласица“ бр. 20, Валандово (3013) 
I !асош бр МБ (МЈ2543, издаден од УВР - Валандово на име Марја-

новиќ Мирко, УЛ. „Беласица“ бр. 20, Валандово. (30141.. 
Чекови бр 190936 до 190940, издадени од Стопанска банка Титов 

Велес на име Величков Аце, ул. „Родна Ивева“ бр. 113, ТИТХЈВ Велес. 

Пасош бр МБ 782545, издаден од УВР - Гостивар на име Ејупи 
Рем-зи, с Долна Бањица. Гостивар (3016) 

Пасош бр. МБ 438016/86, издаден од УВР - Скопје на име Бла-
гојче Митовски, с Стајковци, Скопје. (3017) 

Пасош бр. МБ 260212, издадени од ГСВР - Скопје на име Таир 
Таири, ул. „Вич“ бр. 24/9, Скопје (3018) 

Пасош бр. МБ 546222/88, издаден од УВР - Куманово на име 
Сел,ами Алији, с. Лојане, Куманово. (3020) 

Пасош бр. МБ 353307/86, издаден од УВР - Скопје на име АЈДИН 
Шерифи, ул, „Перо Тошев'4 бр. 34-6, Скопје (3021) 

Пасош бр МБ 952862, издаден од УВР - Куманово на име Рецеп 
Садики, с. Слупчане, Куманово. (3022) 

Пасош бр. МБ 351999/86, издаден од УВР - Скопје на име Николе 
Јаневски, ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 171, с Драчево, Скопје. (3023) 

Пасош бр МБ 880:)06/91 издаден од УВР - Скопје на име Љуба 
Јовановска, ул. „Васил Ѓоргов“ бр 32/16, Скопје. (3024) 

Пасош бр МБ 802802/90, издаден од УВР - Скопје на име Викто-
рша Јовановска, ул. „Васил Горгов“ бр. 32/16. Скопје. (3025) 

Пасош бр. МБ 705135/89, и здаден од УВР - Скопје на име Коста 
Марковски, ул „Никола Тримпаре" бр 5,Скоше. (3026) 

Пасош бр МБ 957199/91, издаден од УВР - Куманово на име 
Горан Тодоровски, с Л^бодраг, Куманово. (3027) 

Пасош бр. МБ 943554/91, издаден од УВР - Скопје на име Лазар 
Лечиќ, бул „Маркс и Енгелс" бр. 10-7/17, Скопје. (3028) 

Пасош бр. МБ 810270, издаден од УВР - Кавадарци, на име 
Марјан Димов, ул ,Ламе Груев“ бр. 2, Кавадарци. (3029) 

Пасош бр. МБ 858183/90, издаден од УВР - Скопје на име ЛидиЈа 
Николоска, ул. „Партизански одреди“ бр 7/27, Скопје. (3030) 

Чек бр. 753810, издаден од Комерцијална банка А Д. - Скопје на 
име Драгица Дојчинова, Скоше. (3031) 

Чекови од бр. 362088 до 362107 и од бр. 449116 до 449125, издадени 
од Комерцијална банка А.Д. - СкопЈе на име Живко Николовски, 
Скот е (3032) 

Чековна карта бр 104403-59 и чекови од бр. 714941 до 714949Г 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Зоран Неделков-
ски, Скопје. (3033) 

Решение У И. бр. 14-294/86, издадени од СО - Карпош - СкопЈе на 
име Ќерим Мифтари, Скопје. (3034) 

Чековна карта бр. 59085-83 и чекови бр 728489, 728490, 728495 до 
728504 (12 чека), издадени од Комерцијална банка а д. - Скопје на име 
МаЈа Бојаџиевска, Скопје (3035) 

Чекови бр 678313 и 678314, издадени од Комерцијална банка 
А.Д. - Скопје на име Никола Јанчевски, СКОПЈС. (3036) 

Решение бр 11-415 од 12 11 1992 год на име Смајо Чолаковиќ, 
Скопје. ' (3037) 

Чековна карта бр 68171/61 и чекови од бр. 767258 до 767265, 
издадени од Комерцијална банка а д - СкопЈе на име Стојанка Бару-
товска - Танаскоска, Скопје. (3038) 

Чековна картичка бр. 63245 85 и чекови од бр. 851030 до 851045, 
издадени од Комерцијална банка А.Д - Скопје на име Мирјана Спасов-
ска, с Црешево, СкопЈе. (3039) 

Чек бр 562027, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на 
име Ванче Владимирово Скопје. л (3040) 

Чекови од бр 501779 до 501787 од тековна картичка бр. 60818/34, 
издадени од Комерцијална банка А.Д - Скопје на име Марица Секу-
ловска, ул. „Китка“ бр. 47, с. Драчево, Скопје. (3041) 

С О Д Р Ж И Н А 

1366. Уредба за дополнување на Уредбата за ограни-
чување на прометот на моторен бензин и дизел 
гориво 1341 

1367. Уредба за изменувана на Уредбата за начинот 
на плаќање на утврдените давачки што се пла-
ќаат ири увозот на деривати на нафта 1341 

1368. Уредба за условите, начинот и времето на тра-
' ењето на задачите за кои се воведува работна 

обврска на граѓаните 1341 
1369. Уредба за определување на задачи кои можат да 

ги извршуваат жените во резервниот состав на 
Армијата на Република Македонија 1342 

1370. Уредба за уредување на територијата за потре-
бите на одбраната 1343 

1371. Одлука за определување на највисоки цени на 
одделни нафтени деривати во прометот 1346 

1372. Одлука за определување на цената на моторните 
бензини и дизел горивото што го користат 
странските правни и физички лица 1347 

1373. Одлука за изменувал,е на Одлуката за републич-
ките надоместоци на одделни производи 1347 

1374. Одлука за определување на локација за илрадба 
на бензинска пумпа со придружни објекти на 
регионалниот пат Р-611 Струга - Дебар локали-
тет во близина с. Велешта - Струшко на подрач-
јето на општината Струга 1347 
Исправка на Уредбата за критериумите и начи-
нот на утврдувањето на продажната цена на ста-
новите во општествена сопственост . . . . . . . . . 1348 
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