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

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

Среда, 30 декември 1992 
Скопје 

Број 83 Год. XLVIII 

Претплатата за 1992 година изнесува 
25.000 денари. Овој број чини 2.000 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1572. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА. ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ПОТТИКНУВАЊЕ НА 

РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за поттикнување на развојот на земјоделството, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-4995/1 
24 декември 1992 година л Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за потикнување на развојот на земјо-

делството („Службен весник на РМ“ бр. 24/92 и 32/92) 
во член 11 став 1 зборовите: „500.000 до 1.000.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“. 

Во став 2 зборовите: „50.000 до 100.000 динари“ сс 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

Во став 3 зборовите: „20.000 до 50.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-
т и “ 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1573. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУ-

МИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за шумите, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-4996/1 
24 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с. р. 

ЗАКОН 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ШУМИТЕ 

Член 1 
Во Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ 

број 20/74, 15/86, 51/88, 20/80 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 37/91) во член 116 став 1 
зборовите: „200.000 до 450.000 динари“ се заменуваат со 
зборовите: „150 до 250 плати“. 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се. 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

Став 3 се менува и гласи: 
„Ако со дејствијата од став 1 точките 3, 6 и 7 од 

овој член се причини штета ќе се казни организацијата 
или другото правно лице со парична казна од десеткра-
тен до дваесеткратен износ од причинетата штета“. 

Член 2 

Во член 117 став 1 зборовите: „150.000 до 400.000 
динари“ се заменуваат со зборовите:, ,ДОО до 200 пла-
ти“. 

Во став 2 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

Член 3 

Во член 118 став 1 зборовите: „15,000 до 25.000 
динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 

Во- став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „шест до девет плати“. 

Член 4 

Во член 119 став 1 зборовите: „1.000 до 2.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „30 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „пет до осум плати“. 

Член 5 

Во член 120 став 1 зборовите: „2.000 до 2.500 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол 
плати“. 

Член 6 

Во член 121 став 1 зборовите: „1.000 до 2.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „една половина до една 
и пол плата“. 
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Член 7 

По член 121 се додава нрв член 121-а кој гласи: 
„За прекршоците од член 120 став 1 точките 1,2, 3, 

4 и член 121 став 1 точките 3 и 4 на овој закон, ќе се 
казни физичко лице со парична казна од десеткратен до 
дваесеткратен изнбс на причинетата штета'! 

Член 8 

По член 121-а се додава нов член 121-б, кој гласи: 
„Со парична казна од една до две ипол плати и 

заштитна мерка забрана на вршење работи и задачи на 
шумочувар во траење од шест месеци до една година, 
ќе се казни за прекршок шумочуварот ако не преземе 
мерки согласно со член 71 стан 2 алинеи 2 и 3 од овој 
закон“. 

Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1574. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕРЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за берзи на земјоделско-прехранбени производ^ 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-4497/1 
24 декември 1992 година ' Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров,с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов ,с. р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕРЗИ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 

Во Законот за берзи на земјоделско-прехранбени 
производи („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 32/92) во член 21 став 1 зборовите: „800.000 до 
2.000.000 денари“ се заменуваат со зборовите „150 до 
250 плати“. 

Во став 2 зборовите: „50.000 до 100.000 денари“ се 
заменуваат со зборовите „седум до десет плати“. 

Член 2 

Во член 22 зборовите: „може да“ се заменуваат со 
зборот „ќе“. 

Член 3 
Во член 23 став 1 зборовите: „50.000 до 150.000 

денари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет 
плати“. 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1575. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА 

И УТРИНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вани на Законот за управување и користење на пасиш-
тата и утрините, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-4498/1 
24 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
КироГлигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието На Република 

Македонија, 
Стојан Андов ,с. р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПА-

СИШТАТА И УТРИНИТЕ 

Член 1 

Во Законот за управување и користење на пасиш-
тата и утрините („Службен весник на СРМ“ број 20/74, 
28/87, 51/88 и 20/90) во член 33 став 1 зборовите: „50.000 
до 200.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „100 до 
200 плати“. 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За стопански престап од став 1 точка 3 од овој 

член ќе се казни организацијата која користи пасишта 
или утрини и одговорното лице, со ,парична казна од 
десеткратен до дваесеткратен износ на причинетата 
штета“. 

Член 2 

Во член 34 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати". 

Член 3 
Во член 35 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-
ти“. 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„За стопански престап од став 1 точка 1 од овој 

член ќе се казни физичко лице со парична казна од 
десеткратен до дваесеткратен износ на причинетата 
штета“. 

Член 4 
Во член 35-а зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „пет до осум плати“. 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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Брз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издава“ат , 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЛОВОТ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за ловот, 
' што ;Соб ран иста на',Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-4999/1 Претседател 
24 декември 1992 година н а Република Македонија. 

Скопје Киро Глигоров,с.р 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов,с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЛОВОТ 
Член 1 

Во Законот за ловот („Службен весник на СРМ11 

број 43/88, 18/89, 26/89,20/90, 27/90, 36/90 и 17/91) во 
член 75 став 1 зборовиве: „150.000 до 400.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: ,150 до 250 плати“. 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите „седум до десет плати“. 

Член 2 
Во член 76 став 1 зборовите: „10.000 до 25.000 

динари“ се заменуваат зборовите: 50 до 100 плати“. 
Во став 2 зборовиве: „1.000 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“. 
Член 3 

Во член 77 став 1 зборовите: „1.000 до 2.500 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол 
плати“. Член 4 

Овој, закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1577. 
Врз денова на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ 

Се прегласува Законот за изменувана на Законот 
за водите, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-5000/1 Претседател 
24 декември 1992 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ 

Член 1 
Во Законот за водите („Службен весник на СРМ“ 

број 6/81, 37/87, 51/88, 20/90, 23/90 и 24/91) во член 188 
став 1 зборовите „200.000 до 450.000 динари“ се замену-
ваат со зборовите: „150 до 250 плати“. 

Во став 2 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

Член 2 

Во член 189 став 1 зборовите: „150.000 до 250.000 
динари“ се заменуваат со зборовите: ,ДОО до 200 пла-
ти“. 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 20.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

Член 3 
Во член 190 став 1 зборовите: „10.000 до 25.000 

динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 
Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „осум до 15 плати“. 
Член 4 

Во член 191 став 1 зборовите: „8.000 до 20.000 
динари“ се заменуваат со зборовите: „40 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“. 

Член 5 
Во член 192 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „40 до 80 плати“. 
Член 6 

Во член 193 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „30 до 60 плати“. 

Член 7 
Во член 194 зборовите: „800 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-

Во член 194-а зборовите: „5.000 до 15.000 динари“ 
се заменуваат со зборовите: „осум до 15 плати“. 

Член 9 
Во член 195 зборовите: „800 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-
ти“. 

Член 10 
Во член 195-а зборовите: „5.000 до 10.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „три до осум плати“. 
Член П 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Маке- , 
донија". 

1578. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вани на Законот за здравствена заштита на животните, 
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што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-5001/1 
24 декември 1992 година „ Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТ-

НИТЕ 

Член 1 

Во Законот за здравствена заштита на животните 
(„Службен весник на СРМ“ број 30/77, 39/77, 41/78, 28/ 
87, 51/88, 20/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија44 број 28/91) во член 78 став 1 зборовите: „150.000 
до 450.000 динари44 се заменуваат со зборовите: „150 до 
200 плати44. 

Во став 2 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „осум до дссет плати“. 

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат: 
„За стопанскиот престап од став 1 точка 3 на овој 

член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна 
мерка забрана да произведува вакцини и серуми од 
живи вируси. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
покрај паричната казна на одговорното лице ќе му се 
изрече и заштитна мерка забрана да врши определена 
должност.44 

Член 2 

Во член 79 став 1 зборовите: „18.000 до 25.000 
динари44 се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.800 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат: 
„За прекршокот од став 1 точките 8 и 9 на овој 

член, покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна 
мерка одземана на предмети и забрана на вршење на 
професија или дејност. 

За прекршокот од став 1 точките 8 и 9 на овој член 
покрај паричната казна на одговорното лице ќе се 
изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи 
и работни задачи“. 

Член 3 

Во член 80 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 
динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“. 

По став два се додаваат нови ставови 3 и 4 кои 
гласат: 

„За прекршокот од став 1 точка 2 на овој член 
покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка 
одземање на предмети и забрана на вршење на профе-
сија или дејност. 

За прекршокот од став 1 точките 2, 3, 4, 20 и 21 на 
овој член покрај паричната казна на одговорното лице 
ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на 
работи и работни задачи. 

Член 4 

Во член 81 став 1 зборовите: „1.800 до 2.500 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“. 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1579. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И 

ШТЕТНИЦИ 

Се прогласува Законот за изменување надополну-
вање на Законот за заштита на растенијата од болести 
и штетници, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември година. 

Број 08-5002/1 
24 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕ-

СТИ И ШТЕТНИЦИ 
Член 1 

Во Законот за заштита на растенијата од болести и 
штетници („Службен весник на СРМ44 број 39/77, 51/88, 
20/90 и „Службен весник на Република Македонија44 

број 28/91) во член 39 став 1 зборовите: „150.000 до 
450.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 
плати“. 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 25.000 динари“-се 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

Член 2 
Во член 40 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 

динари44 се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“. 
Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 
Член 3 

Во член 41 став 1 зборовите: „10.000 до 20.000 
динари44 се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат: 
„За прекршокот од став 1 точки 3,4,5 и 6 на овој 

член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна 
мерка забрана на вршење на дејноста. 

За прекршокот од став 1 точки 3,4,5 и 6 на овој 
член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се 
изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи 
и работни задачи." 

Член 4 
Во член 42 зборовите: „800 до 1.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“. 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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1580. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕ-

ТЕРИНАРНА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за ветеринарна служба, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-5003/1 
24 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА 

Член 1 

Во Законот за ветеринарната служба („Службен 
весник на СРМ“ број 15/73, 20/90 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91) во член 53 став 1 
зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со 
зборовите: „70 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.800 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

По ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои 
гласат: 

„За прекршокот од став 1 на овој член покрај па-
ричната казна ќе се изрече и заштитна мерка забрана 
на вршење на дејноста. 

За прекршокот од став 1 на овој член покрај па-
ричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заш-
титна мерка забрана на вршење на работи и работни 
задачи“. 4 

Член 2 

Во членот 54 став 1 зборовите: „10.000 до 22.000 
динари“ се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

По ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои 
гласат: 

„За прекршокот од став 1 точки 1,2,4,9 и 10 на овој 
член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна 
мерка забрана на вршење на дејноста. 

За прекршокот од став 1 точки 1,2,4,9 и 10 на овој 
член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се 
изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи 
и работни задачи“. 

Член 3 

Во член 55 став 1 зборовите: „8.000 до 20.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборо“вите: „50 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.200 до 1.800 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За прекршокот од став 1 на овој член покрај па-

ричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заш-
титна мерка забрана на вршење , на работи и работни 
задачи“. 

Член 4 

Во член 56 став 1 зборовите: „8.000 до 20.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.200 до 1.800 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“. 

Во став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои 
гласат: 

„За прекршокот од став 1 точки 1 на овој закон 
покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка 
забрана за вршење на дејноста. 

За прекршокот од став 1 на овој член покрај па-
ричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заш-
титна мерка забрана на вршење на работи и работни 
задачи“. 

Член 5 

Во член 57 став 1 зборовите: „8.000 до 20.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.200 до 1.800 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За прекршокот од став 1 точки 2 и 3 на овој член 

покрај паричната казна на одговорното лице ќе се 
изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи 
и работни задачи“. 

Член 6 

Во член 58 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“. 

Член 7 

Во член 59 зборовите: „1.200 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“. 

Член 8 

Во член 60 зборовите: „1.800 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „десет до петнаесет плати“. 

Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1581. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И 
ШТЕТНИЦИ КОИ. ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА 

ЗЕМЈА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за заштита на растенијата од болести 
и штетници кои ја загрозуваат целата земја, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

БроЈ 08-5004/1 
24 декември 1992 година л Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕ-
СТИ И ШТЕТНИЦИ КОИ ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕ-

ЛАТА ЗЕМЈА 
Член 1 

Во Законот за заштита на растенијата од болести и 
штетници кои ја загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ“ број 74/89) во член 63 став 1 зборовите: 
„50.000.000 до 450.000.000 динари“ се заменуваат со збо-
ровите: „150 до 250 плати“. 

Во став 2 зборовите: „5.000.000 до 25.000.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За стопанскиот престап од став 1 точки 

1,2,3,4,5,6, и 8 на овој член, покрај паричната казна на 
одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка за-
брана да врши определена должност“. 

Член 2 

Во член 64 став 1 зборовите: „40.000.000 до 
400.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 
200 плати“. 

Во став 2 зборовите: „5.000.000 до 20.000.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

По став 2 сс додава нов став 3 кој гласи: 
„За стопанскиот престап од став 1 точки 5,9,10 и 11 

на овој член покрај паричната казна на одговорното 
лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана да врши 
определена должност“. 

Член 3 

Во член 65 став 1 зборовите: „35.000.000 до 
350.000.000 динари“ сс заменуваат со зборовите: „80 до 
100 плати“. 

Во став 1 на овој член се додава нова точка 1-а која 
гласи: 

„ако постапува спротивно од член 11 на овој за-
кон“. 

Во став 2 зборовите: „5.000.000 до 100.000.000 ди-
нари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет пла-
ти“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За прекршокот од став 1 на овој член покрај па-

ричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заш-
титна мерка забрана на вршење на работи и задачи“. 

Член 4 
Во член 66 став 1 зборовите: „30.000.000 до 

300.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „60 до 
100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „4.000.000 до 10.000.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат: 
„За прекршок од став 1 точка 1 на овој член покрај 

паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка одзе-
мање на превозното средство. 

За прекршок од став 1 на овој член покрај парич-
ната казна на одговорното лице ќе се изрече и заш-
титна мерка забрана на вршење на работи и работни 
задачи“. 

Член 5 
Во член 67 став 1 и зборовите: „25.000.000 до 

250.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 
100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „3.500.000 до 9.000.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „шест до осум плати“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За прекршок од став 1 на овој член покрај парич-

ната казна ќе се нарече и заштитна мерка забрана на 
вршење на работи и работни задачи“. 

Член 6 

Во член 68 став 1 зборовите: „20.000.000 до 
200.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „40 до 
100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „3.000.000 до 8.000.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „пет до седум плати“. 

Член 7 

Во член 69 зборовите: „3.000.000 до 10.000.000 ди-
нари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет пла-
ти“. 

Член 8 

Во член 71 зборовите: „200,000 до 600.000 динари“ 
се заменуваат со зборовите:, „една ипол до две и пол 
плати“. 

Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1582. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛН“УВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за унапредување на сточарството, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-5005/1 
24 декември 1992 година Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за унапредување на сточарството 

(„Службен весник на СРМ“ број 47/73, 51/88, 20/90 и 24/ 
91) во член 56 став 1 зборовите: „250.000 до 450.000 
динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 пла-
ти“. 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат: 
„За стопанскиот престап од став 1 точка 1 и 2 на 

овој член покрај паричната казна Ќе се изрече и заш-
титна мерка забрана на вршење на дејноста. 

За стопански престап од став 1 точки 1 и 2 на овој 
член покрај паричната казна на одговорново лице ќе се 
изрече и заштитна мерка забрана на вршење на опреде-
лена должност“. 

Член 2 
Во член 57 став 1 зборовите: „200.000 до 400.000 

динари“ се заменуваат со зборовите: ,ДОО до; 200 пла-
ти“. 
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Во став 2 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до девет плати“. 

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат 
„За стопански престап од став 1 точка 4 на овој 

член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна 
мерка забрана на вршење на дејноста. 

'За стопанскиот престап од став 1 точка 4 на овој 
член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се 
изрече и заштитна мерка забрана на вршење на опрсдс 
лена должност“. 

Член 3 
Во член 58 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 

динари“ се заменуваат со зборовите „50 до 100 плати“. 
Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 
Член 4 

Во член 59 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-
ти“ Член 5 

Во член 60 став 1 зборовите: „1.000 до 2.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол 
плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „двоен износ од паричната 
казна од став 1 на овој член“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За прекршокот од став 1 точка 2 на овој член 

покрај паричната казна од прекршителот ќе се одземе и 
здобиената материјална корист44. 

Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1583. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ.-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА 

КОЗИ 

Се прогласува Законот за изменувано на Законот 
за одгледување на кози, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-5006/1 
24 декември 1992 година л Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДГЛЕДУ-

ВАЊЕ НА КОЗИ 

Член 1 
Во Законот за одгледувано на кози („Службен вес-

ник на СРМ“ број 21/89, 20/90, 24/91) во член 8 став 1 
зборовите: „15.000 до 25.000 динари44 се заменуваат со 
зборовите: „60 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати44. 

Во став 3 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „од една и пол до две и пол 
плати44. 

Член 2 

Во член 9 став 1 зборовите: „10.000 до 20.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „50 до 90 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите „осум до десет плати44. 

Член 3 

Во член 10 став 1 зборовите: „8.000 до 18.000 дина-
ри44 се заменуваат со зборовите: „50 до 90 плати44. 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 1.800 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до девет плати44. 

Во став 3 зборовите: „1.000 до 1.800 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-
ти“. 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1584. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВА-
ЛИТЕТОТ И КОНТРОЛАТА НА ВЕШТАЧКИТЕ 

ЃУБРИЊА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за квалитетот и контролата на веш-
тачките ѓубриња, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-5007/1 
24 декември 1992 година Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ И КОНТРОЛАТА НА ВЕШ-

ТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА 

Член 1 
Во Законот за квалитетот и контролата на веш-

тачките ѓубриња („Службен весник на СРМ“ број 10/73, 
51/88 и 20/90) во член 16 став 1 зборовите: „200.000 до 
450.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 
плати“. 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За стопански престап од став 1 на овој член по-

крај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече 
и заштитна мерка забрана на вршено на определени 
должности“. 

Член 2 
Во член 17 став 1 зборовите: „150.000 до 400.000 

динари“ се заменуваат со зборовите: ,ДОО до 200 пла-
ти“. 
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Во став 2 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За стопански престап од став 1 на овој член по-

крај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече 
и заштитна мерка забрана на вршење на определени 
должности“. 

Член 3 
Во член 18 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 

динари“ се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“. 
Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 
По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За прекршок од став 1 на овој член покрај парич-

ната казна на одговорното лице ќе се изрече и заш-
титна мерка забрана на вршење на работи и работни 
задачи“. 

Член 4 

Во член 19 став 1 зборовите: „10.000 до 20.000 
динари“ се заменуваат со зборовите „50 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За прекршок од став 1 на овој член покрај парич-

ната казна на одговорното лице ќе се изрече и заш-
титна мерка забрана на вршење на работи и работни 
задачи“. 

Член 5 

Во член 20 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите:у1.500 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За прекршок од став 1 на овој член покрај парич-

ната казна на одговорното лице ќе се изрече и заш-
титна мерка забрана на вршење на работи и работни 
задачи“. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Број 08-5008/1 
24 декември 1992 година п Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 

Во Законот за земјоделската инспекција („Служ-
бен весник на СРМ“ број 39/77, 28/87, 51/88 и 20/90) во 
член 22 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

Член 2 

Во член 23 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „40 до 80 плати“. 

Член 3 
Во член 24 зборовите: "1.500 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-
ти“. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

1585. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ИН-

СПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за земјоделската инспекција 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1586. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ БО-
ЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вани на Законот за заштита на животните од заразните 
болести што ја загрозуваат целата земја, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 декември 1992 година. 

Број 08-5009/1 
24 декември 1992 година Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗ-
НИТЕ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕ-

ЛАТА ЗЕМЈА 

Член 1 

Во Законот за заштита на животните од заразните 
болести, што ја загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ“ број 43/86 и 53/91), во член 58 став 1 
зборовите: „45.000 до 450.000 динари“ се заменуваат со 
зборовите: „150 до 250 плати“. 

Во став 2 зборовите:„2.500 до 25.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите „осум до десет плати“. 

По ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои 
гласат: 

„За стопанскиот престап од став 1 точки 3, 4, 5 и 6 
на овој член покрај паричната казна ќе се изрече и 
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заштитна мерка забрана на вршење на дејноста. 
За стопанскиот престап од став 1 на овој член 

покрај паричната казна на одговорното лице ќе се 
изрече и заштитна мерка забрана да врши определени 
должности“. 

Член 2 

Во член 59 став 1 зборовите: „4.500 до 45.000 дин-
ри" се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати44. 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 10.000 динари44 се 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати44. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За прекршокот од став 1 на овој член покрај па-

ричната казна на одговорното лице ќе се изреже и заш-
титна мерка забрана на вршење на работи и работни 
задачи44. 

Член 3 

Во член 60 став 1 зборовите: „4.000 до 40.000 дина-
ри44 се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати'4. 

Во став 2 зборовите: „800 до 8.000 динари'4 се заме-
нуваат со зборовите: „седум до десет плати'4. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За прекршокот од став 1 на овој член покрај па-

ричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заш-
титна мерка забрана на вршење на работи и работни 
задачи44. 

Член 4 

Во член 61 став 1 зборовите: „3.500 до 35.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „40 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „500 до 5.000 динари“ се заме-
нуваат со зборовите: „шест до десет плати“. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За прекршокот од став 1 на овој член покрај па-

ричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заш-
титна мерка забрана на вршење на работи и работни 
задачи“. 

Член 5 

Во член 62 зборовите: „500 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите'.„пет до десет плати“. 

Член 6 

Членот 63 се менува и гласи: 
„За стопанскиот престап од член 58 и за прекршо-

кот од член 59 до 61 на овој закон покрај паричната 
казна ќе се изрече и заштитна мерка одземање на пред-
метите што биле употребени или биле наменети за 
извршување на стопанскиот престап или прекршокот 
или што се прибавени, односно што настанале со извр-
шување на стопанскиот престап или прекршокот“. 

Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувавте во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1587. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИ-

БАРСТВО 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за рибарство, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 25 декември 1992 година 

Број 08-5010/1 
25 декември 1992 година л Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА РИБАРСТВО 

Член 1 
Во Законот за рибарство („Службен весник на 

СРМ44 број 31/84, 17/87, 51/88, 20/90 и „Службен весник 
на Република Македонија број 32/91) во член 51 став 1 
зборовите: „50.000 до 250.000 динари44 се заменуваат со 
зборовите:^50 до 250 плати44. 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите'„,осум до десет плати44. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Со парична казна во висина од десеткратен до 

дваесеткратен износ од причинетата штета ќе се казни 
за стопански престап организацијата ако со дејствијата 
од став 1 точки 1 и 6 на овој член ќе причини штета, 
односно прибави корист44. 

Член 2 

Во член 52 став 1 зборовите: „10.000 до 25.000 
динари44 се заменуваат со зборовите: „70 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати44. 

Член 3 

Во член 52-а зборовите: „5.000 до 15.000 динари44 се 
заменуваат со зборовите:20 до 100 плати44. 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите- „пет до десет плати“. 

Член 4 
- Во член 53 зборовите- „1 500 до 2.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „десеткратен до дваесеткра-
тен износ од причинетата штета или прибавената кори-
ст“. 

Член 5 

Во член 54 став 1 зборовите. „8.000 до 15.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „50 до 80 плати“. 

Член 6 
Во член 55 став 1 зборовите: 1.000 до 2.500 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „една до две ипол плати“, а 
зборовите: „рибарски работник“ се бришат. 

Член 7 
Во член 56 зборовите. „1.000 до 2.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „една до две плати44. 
Член 8 

Во член 57 зборовите: „800 до 2.000 динари44 се 
заменуваат со зборовите: „една половина до две пла-
ти“. 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Со парична казна во висина од двоен износ од 

паричната казна предвидена во став 1 точки 5 и 6 на 
овој член ќе се казни за прекршок граѓанин44. 
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Член 9 

По член 58 се додава нов член 58-а кој гласи: 
„Член 58-а 

Со парична казна од една до две ипол плати и 
заштитна мерка забнана на вршење работи и работни 
задачи ќе се казни чуварот на риболов ако не врши 
непосредна заштита на рибниот фонд во риболовните 
води (член 2 став I)“. 

Член 10 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1587. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за тутун, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 25 декември 1992 година. 

Број 08-5011/1 
25 декември 1992 година п Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН 

Член 1 
Во Законот за тутун („Службен весник на СРМ“ 

број 8/73, 26/73, 40/74ѕ 45/74, 29/86, 51/88, 20/90 и 17/91) 
во член 34 став 1 зборовите: „100.000 до 350.000 динари“ 
се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“. 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

Член 2 

Во член 35 став 1 зборовите: „100.000 до 250.000 
динари“ се заменуваат со зборовите: ,ДОО до 200 пла-
ти“. 

Во став 2 зборовите: „3.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

Член 3 
Во член 36 став 1 зборовите: „5.000 до 25.000 дина-

ри“ се заменуваат со зборовите: „70 до 100 плати“. 
Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „шест до девет плати“. 

Член 4 
Во член 37 став 1 зборовите: „4.000 до 20.000 дина-

ри“4 се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“. 
Во став 2 зборовите: „1.200 до 2.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „шест до осум плати“. 

Член 5 

Во член 38 став 1 зборовите: „3.000 до 15.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 1.800 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една ипол до две плати“. 

Член 6 

Во член 39 став 1 зборовите: „1.000 до 20.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите „40 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 1.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите:„седум до десет плати“. 

Во став 3 зборовите: „1.000 до 1.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-
ти“. 

Член 7 
Во член 39-а зборовите: „1.000 до 1.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-
ти“. 

Член 8 

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

1589. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот н^ 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО 
Се прогласува Законот за изменување на Законот 

за вино, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 25 декември 1992 година. 
Број 08-5021/1 

25 декември 1992 година Претседател 
Скопје н а Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО 

Член 1 

Во Законот за вино („Службен весник на СРМ“ 
број 27/73, 51/88, 20/90 и 17/91) во член 52 став 1 зборо-
вите: „50.000 до 300.000 динари“ се заменуваат со збо-
ровите: „150 до 250 плати“. 

Во став 1 во точката 12 зборовите: „на еден од 
јазиците на народите на Југославија“ се заменуваат со 
зборовите: „на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо“. 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 15.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

Член 2 
Во член 53 став 1 зборовите: „10.000 до 25.000 

динари44 се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 
Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“. 
Член 3 

Во член 54 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-
ти“. 
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Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1590. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СЕМЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за семе, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 25 декември 1992 година. 

Број 08-5012/1 
25 декември 1992 година 

Скопје 

1591. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СА-

ДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за саден материјал 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 25 декември 1992 година. 

Број 08-5013/1 
25 декември 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н , 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА СЕМЕ 

Член 1 

Во Законот за семе („Службен весник на СРМ“ 
број 18/73, 51/88, 20/90, 39/90 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 32/91) во член 47 став 1 
зборовите: „50.000 до 300 ООО динари“ се заменуваат со 
зборовите: „150 до 250 плати“. 

Во став 2 зборовите „5.000 до 15.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

Член 2 

Во член 48 став 1 зборовите: „10.000 до 25.000 
динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.000.000 динари“ се замену-
ваат со зборовите: „седум до десет плати“. 

Член 3 

Во член 49 став 1 зборовите: „800 до 2.000 динари“ 
се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол 
плати“, а зборовите: „граѓанско правно лице или“ се 
бришат. 

Член 4 

По член 49 се додава нов член 49-а кој гласи: 

„Член 49-а 
Покрај паричната казна за стопански престап, од-

носно прекршок од член 47 став 1 точка 9 и член 49 став 
1 точка 2 ќе му се изрече и ѕаштитна мерка одземање на 
семето“. 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
Член 1 

Во Законот за саден материјал („Службен весник 
на СРМ“ број 10/73, 51/88, 20/90 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 32/91) во член 42 став 1 
зборовите: „50.000 до 300.000 динари“ се заменуваат со 
зборовите: „150 до 250 плати“. 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 15.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

Член 2 
Во член 43 став 1 зборовите: „30.000 до 200.000 

динари“ се заменуваат со зборовите: ,ДОО до 200 пла-
ти“. 

Во став 2 зборовите: „3.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“ 

Член 3 
Во член 44 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 
Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“. 
Член 4 

Во член 45 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-
ти“. 

Член 5 

По член 45 се додава нов член 45-а кој гласи: 

Член 45-а 
Покрај'паричната казна за стопански престап или 

прекршок од член 42 став 1 точка 5 и член 45 став 1 
точка 3 ќе се изрече и заштитна мерка одземање на 
садниот материјал“ 

Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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1592. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И КОРИ-

СТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за заштита и користење на земјоделското земјиште, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 25 декември 1992 година. 

Број 08-5014/1 
25 декември 1992 година „ Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМ-

ЈИШТЕ 

Член 1 
Во Законот за заштита и користено на земјодел-

ското земјиште („Службен весник на СРМ“ број 7/86, 
51/88, 15/90 и „Службен весник на Република Македо-
нија“ број 28/91) во член 57 став 1 зборовите: „80.000 до 
400.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 
плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 

Член 2 
Во член 58 став 1 зборовите: „5.000 до 25.000 дина-

ри“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“. 
Во став 3 зборовите: „500 до 2.000 динари“, се 

заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“. 
Член 3 

Во член 59 став 1 зборовите: „5.000 до 25.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“. 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

1593. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАШТИТА ОД ШТЕТИ НА ПОЛСКИОТ ИМОТ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за заштита од штети на полскиот 
имот, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 25 декември 1992 година. 

Број 08-5015/1 Претседател 
25 декември 1992 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република, 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТИ НА ПОЛСКИОТ 

ИМОТ 
Член 1 

Во Законот за заштита од штети на полскиот имот 
(„Службен весник на СРМ“ број 20/90) во член 20 став 1 
зборовите: „5.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со 
зборовите: „20 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „пет до седум плати“. 

Во став 3 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол пла-
ти“. 

Член 2 
По член 20 се додаваат нови членови 20-а, 20-б и 

20-в кои гласат: 
Член 20-а 

Со парична казна во висина од десеткратен до два-
есеткратен износ од причинетата штета, односно при-
бавената корист, ќе се казни за прекршок претприја-
тие, односно друго правно лице, 

одговорното лице во правното лице или физич-
кото лице ако со постапување спротивно на забраните 
предвидени во член 4 на овој закон причинува штета, 
односно прибавува корист. 

Член 20-б 

Со парична казна од една до две ипол плати ќе се 
казни полскиот чувар заради неизвршената обврска по 
член 16 став 2 точки 1 и 2 и ќе му се изрече заштитна 
мерка забрана на вршење работи и работни задачи на 
полски чувар. 

Член 20-в 
Покрај паричната казна за прекршок изречена во 

членовите 20 и 20-а ќе се изрече и заштитна мерка 
одземање на предметите со кои е сторен прекршокот, 
како и имотната корист“. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
1594. 

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за извршу-
вање на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 22/92), а во врска 
со член 41, став 2 од Законот за системот за финансира-
ното на општите општествени и заеднички потреби 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91, 
55/91 и 21/92), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈА-
НАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на Репу-
блика Македонија се дава позајмица во износ од 
63.300.000,00 денари на собранијата на општините: 

1. Титов Велес 8.000.000 
2. Берово 6.000.000 
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3. Пробиштип 
4. Кичево 
5. Демир Хисар 
6. Кратово 
7. Валандово 
8. Неготино 
9. Струга 

10. Крива Паланка 
11. Штип 

12. Дебар 
13. Виница 

5.500.000 
4.500.000 
4.500.000 
2.500.000 
1.600.000 
4.000.000 
5.000.000 
4.700.000 
6.000.000 
6.500.000 
4.500.000 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со 
рок на враќање до 1.03.1993 година. 

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

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

Претседател на Владата т 
Бранко Црвенковски, с. р. 

Бр. 23-3881/1 
28 декември 1992 година 

Скопје 

1595. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

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

О Д Л У К А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА УТВРДУВАЊЕ НА 
КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕ-
ВИЗНО ШТЕДЕЊЕ СПРЕМА КАМАТИТЕ ВО 

ЗЕМЈИТЕ НА ДОМИЦИЛНИТЕ ВАЛУТИ 

1. Со оваа одлука се утврдува височината на ка-
мата во земјите на домицилните валути врз чија основа 
Република Македонија им плаќа камата на деловните 
банки на депонираното девизно штедење, штедилни-
ците и банките во одделни земји чии каматни стапки ќе 
се следат, начинот на собирање информации за движе-
њето на каматните стапки во тие земји, начинот и роко-
вите за пресметување на каматните стапки во тие земји 
и начинот на известување на македонските банки и 
банките чие седиште е надвор од Република Македо-
нија за височината на каматните стапки во тие земји. 

2. Каматните стапки на девизните депозити и де-
визните штедни влогови се следат кај следните стран-
ски штедилници и банки и тоа, за: 

1) Австриски шилинг (АТЅ) 
- Zentralsparkassc und Kommerzbank, Wien; 
- Raiffeisen - Zentralkasse, Wien 

2) Германска марка (DEM) 
- Postsparkasse; 
- Stadtsparkasse или Sparkase Munchen, Stutt-
gart, Dusseldorf, Dortmunt, Hanover, Koeln, 
Frankfurt; 

3) Швајцарски франак (SHF) 
- Postsparkasse; 
- Stadtsparkasse или Sparkasse, Zurich, Bern, 
Luzern, Geneve; 

4) Англиска фунта (GBP) 
- Barclays Bank, London; 
- Midland Bank, London; 
- Lloyds Bank International, London; 
- National Westminster Bank, London; 

5) Канадски долар (CAD) 
- Royal Bank of Canada, Montreal; 

- Toronto Dominion Bank, Toronto; 
- Canadian Imperial Bank of Commerce, To-
ronto; 

6) Американски долар (USD) 
- Chase Manhatten Bank, New York; 
- Manyfactures Hanover Trust Company, New 
York; 
- Citibank New York; 
- Chemical Bank New York; 

7) Австралиски долар (AUD) 
- Australia and New Zealand Banking Group, 
Sydney; 
- Westpac Banking Corporation, Sydney; 
- Commonwealth Bank Sydney. 

3. Височината на каматната стапка на девизните 
сметки и на девизните штедни влогови во валутите од 
точка 2 на оваа одлука се пресметува како аритметичка 
средина на тековните каматни стапки на странските 
банки и штедилници од таа точка. Каматната стапка се 
утврдува со два децимала, со заокружување на вториот 
децимал на О (нула) односно на 5 (пет). 

На девизното штедење во другите валути кои не се 
наведени во точка 2 на оваа одлука каматната стапка се 
определува во височина на најниската каматна стапка 
утврдена со оваа одлука за секоја категорија на роч-
ност. 

4. За следење и доставување на податоците за ка-
матните стапки на штедилниците и банките на земјите 
на домицилната валута се определуваат следните банки 
односно претставништва. 

1) Во Австрија - Giro Credit - Wien; 
2) Во Германија - LHB Internationale Handelsbank 

AG; Frankfurt and Main; 
3) Во Швајцарија - UBS - Cirih; 
4) Во Англија - AY-Bank - London; 
5) Во САД и Канада Стопанска банка а.д. Скопје 

Representative Office, Toronto, Ontario; 
6) Во Австралија - Стопанска банка А.Д. Скопје 

Representative office Sudney 
Народната банка на Република Македонија преку 

банките и другите финансиски институции од став 1 на 
оваа точка до 15 јуни односно до 15 декември во теков-
ната година ќе обезбедува податоци за движењето на 
каматните стапки, на основа кои ќе ги утврдува просеч-
ните каматни стапки за депонираните девизни штедни 
влогови, кои ќе важат од 01 јули во тековната година 
односно до 1 јануари наредната година. 

Каматните стапки на девизното штедена кај бан-
ките ќе се менуваат за наредното полугодие ако со 
пресметувана по одредбите на точка 3 на оваа Одлука 
се утврди дека дошло до промени на просечната ка-
матна стапка најмалку за 0,50 процентни поени пови-
соко или пониско во однос на важечката каматна 
стапка. Народната банка на Македонија е должна да ги 
извести за овие промени сите банки до 25 во месецот кој 
му претходи на полугодието во кое почнува нивната 
примена. 

5. Кај странските банки и штедилници се следат 
каматните стапки за штедење по видување и ненамен-
ски ороченото штедена на 12, 24 и преку 36 месеци. 

Ако од податоците кај странските штедилници и 
банки на земјата на домицилната валута неможат да се 
утврдат каматните стапки во роковите од став 1 на оваа 
точка, ќе се постапи на следниот начин: 

1)Височината на каматната стапка за штедење по 
видување ќе се пресметува врз основа на податоците од 
странските банки за височината на каматната стапка за 
орочените депозити на најприближниот рок кој неможе 
да биде подолг од 6 месеци, намалени за 0,50 процентни 
поени или врз основа на податоците од тие банки за 
височината на каматната стапка на најнискиот износ на 
депозитот што се вкаматува или врз основа на подато-
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ците од тие банки за височината на каматната стапка за 
орочени депозити на рок од 1 година намалени за 2 
процентни поени. 

При пресметувањето на основот за утврдување на 
височината на каматната стапка за штедење по виду-
вање задолжително ќе се користи редоследот од одред-
бата под 1 на оваа точка, зависно од податоците на 
странските банки; 

2) Височината на каматната стапка за штедење 
орочена на рокот од став 1 на оваа точка се пресметува 
така што височината на каматната стапка за штедење 
по видување се зголемува за 2 процентни поени во слу-
чај на орочување на рок преку 1 година, а за секој 
натамошен рок на орочување така пресметаните ка-
матни стапки се зголемуваат за 0,50 процентни поени. 

Ако за некоја рочност од оваа точка нема адек-
ватни податоци од странските банки на земјата од доми-
цилната валута, а притоа е позната височината на ка-
матната стапка за штедење по видување и за една од 
рочностите, каматната стапка за рочноста за која недо-
стига податок ќе се утврди според односот на камат-
ните стапки меѓу штеденото по видување и ороченото 
штедење кај странските банки и штедилници во таа 
земја. 

6. Тековните каматни стапки по влоговите на ште-
дење во валутите од точка 3 на оваа одлука во одделни 
земји од таа точка ќе ги следи Народната банка на 
Македонија. 

Врз основа на податоците од точка 4 и 5 на оваа 
одлука, гувернерот на Народната банка на Македонија 
ја утврди височината на каматните стапки за наредниот 
всриод и за тоа ги известува навремено банките. 

7. Банките во согласност со својата деловна поли-
тика можа-Ѓ да утврдат стимулативни износи над висо-
чината на каматните стапки утврдени по одредбите на 
оваа одлука. 

8. Република Македонија ќе им го надомести на 
банките износот на каматата во височина на каматните 
стапки утврдени со одредбите на оваа одлука освен 
каматните стапки од точка 7 на оваа одлука спрема 
стварната валута и рочна структура на депонираното 
девизно штедење. 

Исплатата на средствата од став 1 на оваа точка се 
врши врз основа на пресметката што банките и ја под-
несуваат на Народната банка на Македонија по истекот 
на секое полугодие. 

9. За второто полугодие од 1992 година се приме-
нуваат каматните стапки на депонираното девизно ште-
дење дадени во Прегледот на височината на годишните 
каматни стапки, кој е составен дел на оваа одлука. 

10. Пресметаната камата за 1992 година на депони-
раното девизно штедење се припишува на главницата 
на депонираните девизни штедни влогови. 

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

Бр 23-3802/1 Претседател на Владата, 
28 декември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 
Преглед на височината на годишните 

каматни стапки 
за 1992 год. 

За орочено штедење без намена на рок: 
Валута За штедење преку 12 преку 24 преку 36 

по видување месеци , месеци месеци 

1 2 3 4 5 

1. Австриски шилинг (АТЅ) 3,50 5,00 5,50 6,00 
2. Германска марка Р Е М ) 3,00 6,95 7,25 7,50 
3. Швајцарски франак (СНР) 4,50 5,50 5,65 5,80 
4. Англиска фунта (ОВР) 6,50 6,75 7,15 7,65 
5. Канадски долар (САО) 3,50 5,25 6,00 6,50 
6. Американски долар (1ЈЅО) 3,00 4,00 4,50 5,85 
7. Австралиски долар ( А Ш ) 3,50 6,00 6,50 7,00 

,8. Други валути 3,00 4,00 4,50 5,80 

1596, 
Врз основа на член 70 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“, 
бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија, 
на седницата одржана на 24.XII 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1993 

ГОДИНА 

I. Се донесува финансискиот план на Народната 
банка на Република Македонија за 1993 година со след-
ните износи: 

а) вкупни приходи Ден.55.770.000.000,00 
б) вкупни расходи Ден.55.770.000.000,00 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето, а ќе се применува од 1. I. 1993 година. 

О. бр. 02-15/VII-7/92 
24 декември 1992 година 

Скопје 

Претседател на 
Советот на Народната банка 

на Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

85. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурувани („Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/83), 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во 
врска со Одлуката за овластуваа на директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија за донесување на решенија за усогласување 
на пензиите („Сл. весник на Република Македонија“ 
бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧ-
НИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА НОЕМВРИ 1992 ГО-

ДИНА 

1. Пензиите и паричните надоместоци во врска со 
преквалификација или доквалификација или соодветно 
вработување на инвалидите на трудот со преостаната 
работна способност и привремениот надоместок за вра-
ботување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој за ноември 1992 година се усогласуваат за 
11,55% или вкупно за1278,73%со извршеното усогласу-
вање од 54,25% за јануари, 14,73% за февруари, 26,55% 
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за март, 62,3% за април, 40,78% за мај, 11,57% за јуни, 
35,47% за август, 28% за септември и 24,84% за октом-
ври. 

2. Со процентот определен со ова решение за но-
ември 1992 година ќе се усогласат паричниот надоме-
сток за телесно оштетување и надоместокот за помош и 
нега. 

3. Пензиите и другите парични надоместоци за ме-
сец декември ќе се исплатуваат како аконтации во ви-
сина на достигнатото ниво на пензиите за ноември 1992 
година. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 02-3068 В.д- Директор, 
25 декември 1992 година Киро Зрмановски, с.р. 

Скопје 
86. 

Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/83), 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во 
врска со Одлуката за овластување на директорот на 
Фондот на пензиското и и инвалидското осигурување на 
Македонија за донесување на решенија за усогласување 
на пензиите („Сл. весник на Република Македонија“ 
бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС 
НА ПЕНЗИЈА И НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА-
НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА НО-

ЕМВРИ 1992 ГОДИНА 
1. Најнискиот износ на старосна пензија за ноем-

ври 1992 година се утврдува: 
- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 

пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 
години (жена), во висина од 67.000,00 денари, 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 64.500,00 денари, и 

- за корисници кои пензијата ја оствариле; со пен-
зиски стаж до 25 години (маж) односно до 20 години 
(жена), во висина до 62.500,00 денари. 

2. Најнискиот износ на инвалидска пензија за ноем-
ври 1992 година се утврдува: 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле врз -
основа на инвалидност настаната со повреда на работа 
или професионална болест како и за корисниците кои 
пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години 
(маж), односно над 25 години (жена), во висина од 

67.000 ,00 денари. 
- за корисниците кои тензијата ја оствариле со 

пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена) во висина од 64.500,00 денари, и 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 62.500,00 денари. 

3. Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува 
во висина на најнискиот износ на старосна односно нај-
нискиот износ на инвалидска пензија во зависност од 
основата од која е определена семејна пензија. 

4. Граничниот износ на најниското пензиско при-
мана кој служи за определување додаток на пензијата 
за ноември 1992 година се определува во висина од 
67 000,00 денари 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Рспублнка Македонија. 

Бр. 02-3069 В.д. директор, 
25 декември 1992 година Киро Зрмановски, с.р. 

Скопје 
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87. Врз основа на член 110-а и 151-а од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на РМ“ број 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90, 36/91 и 
45/92), а во врска со Одлуката за овластување на дирек-
торот на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија за донесување на решенија за 
усогласување на пензиите („Службен весник на РМ“ 
бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ МИНИМАЛНИ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ 

ПЕНЗИИ ЗА НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА 

1. Земјоделските минимални, старосни и семејни 
пензии за ноември 1992 година се утврдуваат во износ 
од 31.250,00 денари, што претставува 50% од висината 
на пензијата определена за корисниците од III група на 
најнизок износ на пензија. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 02-3070 в Д- Директор, 
25 декември 1992 година Киро Зрмановски, с.р. 

Скопје 

88. 
Врз основа на Одлуката за начинот и постапката за 

исплатата на пензиите и другите примања на воените 
осигуреници кои остануваат на територијата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 33/92), в.д. директорот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигуруваа на Македонија, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ З А ВО-
ЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА НОЕМВРИ 1992 ГО-

ДИНА 

1. Пензиите на воените осигуреници за ноември 
1992 година се усогласуваат за 11,55%. 

2. Пензиите за декември 1992 година ќе се исплату-
ваат како аконтации во висина на достигнатото ниво на 
пензиите за ноември 1992 година. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 02-3071 в Д- Директор, 
25 декември 1992 година Киро Зрмановски, с.р. 

Скопје 

89. 
Врз основа на член 6 од Спогодбата за создавање 

на услови за вработување на инвалидни лица во пери-
одот 1991-1995 година, а во врска со Одлуката за овла-
стување на директорот на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија за донесување 
на решенија за усогласување на пензиите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. дирек-
торот на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ-ЛИЦА ЗА НОЕМВРИ 

1992 ГОДИНА 

1. Надоместокот, определен со решението бр. 02-
2576 од 24.111992 година, за ноември 1992 година се 
усогласува со 11,55% и изнесува 1.151.135,00 денари. 
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2. Износот определен со ова решение ќе се испла-
тува како аконтација за декември 1992 година. 

Бр. 02-3072 
25 декември 1992 година в.д- Директор, 

Скопје Киро Зрмановски, с.р. 

90. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89/19/90 и 36/91), а во 
врска со Одлуката за овластување на директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија за донесување на решенија за усогласување 
на пензиите („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА 
ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИ-
ЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И НА ИНВАЛИ-

ДИТЕ НА ТРУДОТ З А НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА 

1. Надоместоците определени во Решението бр. 
02-2575 од 24.11.1992 година, за ноември 1992 година се 
усогласуваат со 11,55% и изнесуваат: 

- надоместокот за сместување и исхрана на деца и 
младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој 
заради стручно, односно работно оспособување и за 
преквалификација или доквалификација на инвалидите 
на трудот изнесува 40.896,00 денари месечно. 

- надоместокот за вршење на преквалификација 
или доквалификација на инвалидите на трудот кога таа 
се врши во претпријатијата изнесува 10.090,00 денари, а 
кога се врши во заштитни организации изнесува 
11.369,00 денари месечно по корисник, 

- кога преквалификацијата или доквалификаци-
јата на инвалидите на трудот се врши во претпријатие 
надвор од местото на живеење на инвалидот, а сместу-
вањето е обезбедено во интернат, надоместокот изне-
сува 22.631,00 денари месечно по корисник, 

- за децата и младинците што се наоѓаат на 
стручно, односно работно оспособување и за инвали-

дите на трудот за време на преквалификација или док-
валификација, а не се сместени во интернат, надоместо-
кот за топол оброк изнесува 7.489,00 денари месечно по 
корисник. 

2. Износите определени со ова решение ќе се ис-
платуваат како аконтација за декември 1992 година. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 02-3073 
25 декември 1992 година В.д- Директор, 

Скопје Киро Зрмановскн, с.р. 

91. 
Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 18/89, 19/90, 36/91 и 45/92), Управ-
ниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
28 декември 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕСЕЧНО НИВО НА 
ПЕНЗИИТЕ НА ПОСЕБНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУ-

РЕНИЦИ 
Член 1 

Во Одлуката за определување месечно ниво на 
пензиите на посебни категории осигуреници („Службен 

весник на РМ“ бр. 66/92 во член 1 по зборовите: 
„за 5/12" . . . 1,8586". 
се додаваат зборовите: 
„за 4/12" 2,0016 
за 3/12" ' 2,0515 
за 2/12" ... . . . .2,0960" 

Член 2 

Во член 2 зборовите „30 јули“ се заменуваат со 
зборовите „31 октомври“. 

Член 3 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

Бр. 08-3074 Управен одбор 
28 декември 1992 година Претседател, 

Скопје Владо Додевски, с.р. 

О г л а с е н д е л 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9208/92, на регистарска влошка бр. 1-2374-4-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното производно трговско претприја-
тие на големо „СКОМЕТ-КОМЕРЦ", П.О., ул. „Ѓорче Петров“ бр. 
18, лам. I, кат I, лок. 4, Скопје. 

Во надворешно-трговскиот промет се прошируваат следните деј-
ности: 070310, 070320, 110304. 

Во надворешно-трговскиот промет се запишува Србиноски Аце, 
застапник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9208/92 (4115) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9299/92, на регистарска влошка бр. 1-23829-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трго-
вија на мало и големо и угостителство „ДИТИ-КОМПАНИ", извоз-
увоз, џ.о., ул. „Црногорска“ бр. 20/1, Скопје. 

к Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 
080113 , 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090140, 090150, 090171, 090202, 110303, 110309, 110903, 110909; надво-
решна трговија: 070310, 070320. 

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

трговското работење е Србиновски Аце, директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопј,е, Срег. бр. 9299/92 (4116) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2721/92, на регистарска влошка бр. 1-17186-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Трговското претпријатие „ТРГО МА-
ТЕКС", Д.О.О., увоз-извоз, ул. „Владимир Комаров“ бр. 25/11-20, 
Скопје. Основач е Мариновски Слободан, основано со акт за осно-
вање од 5.III.1992 година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320, 110309. 

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 средствата до висина на вложе-
ните средства. 

Мариновски Слободан, директор, без ограничување за застапу-
вање во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2721/92 (4117) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
11283/92, на регистарска влошка бр. 1-24093-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет, услуги, про-
изводство и експорт-импорт „ГРЕКАЈ-КОМЕРЦ", П,О, ул. „Питарни-
ца бр. 17, Гостивар. Претпријатието е основано со одлука бр.01-01 од 
31. VIII. 1992 година, а основач е Ќани Кадрија. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
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070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
060601, 060602, 060501, 060502, 060503, 080111, 080113, 080114, 080119, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 100101, 100102, 100200, 110109, 
110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110303, 110309, 110903, 110905, 
110909, 110620, 012321, 012322, 020110, 020121, 020140, 030003, 090140, 
090150, 090181; дејности во надворешен промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Кани Кадрија, директор, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11283/92 (4118) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег. бр 
9098/92, на регистарска влошка бр. 1-8325-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето и лицето овластено за застапување 
на Претпријатието за деловни услуги, надворешна и внатрешна трго-
вија „Статср - Холдинг“ Д.О О., ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бб, 
Скопје, се менува седиштето и во иднина ќе биде: „Градски ѕид“ бр. 13. 

Од претпријатието истапува досегашниот основач Вангелов 
Ташко, а пристапува новиот основач Крстевски Зоран, со одлука од 
1. VII.1992 година. 

Се брише досегашниот застапник во внатрешниот и надвореш-
ниот - трговски примет Вангелов Ташко, директор без ограничување, а 
се запишува Крстевски Зоран, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9090/92 (4108) 

Окружниот стопански суд во СкоиЈе, со решението Срег. бр 
8915/92, на регистерска влошка бр 1-22608-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за проектирање, консалтинг и 
инженеринг, изведување на инвестициони објекти во Скопје, „ВЕЃА“, 
д.о.о., ул. „Радишанска" бр. 17/2-23 Основач е Гоце Василевски. 

Дејности: 0113, 011313, 0114, 01141, 011419, 01172, 011722, 01194, 
011941. 05030, 050301, 07001, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 0709122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07022, 070230, 
070250. 070260, 0801, 080190, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 

110404, 110909, 110611, 110620, 060502; дејности во надворешно-тргов-
скиот промет. 070310, 070320. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Гоце Василевски, директор, без ограничување и во надворешно-

трговското работење 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 8915/92 (4109) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11284/92, на регистарска влошка бр. 1-23092-0-0-0, го заниша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет, услуги, про-
изводство и експорт-импорт „ЕВРО-КОМЕРЦ", Д О , ул. „Боге Веља-
новски“ бр. 24, Гостивар. Претпријатието е основано со одлука бр. 
01-01 од 10.IX. 1992 година, а основач е Крстески Бранко. 

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, 076229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
012321, 012322, 012613, 012623, 012820, 012830, 020110, 020121, 020131, 
020140, 030003 , 060501, 060502, 060503, 060601, 080190, 080201, 080202, 
090121, 090122, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 
090181, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909; дејности во надворешен 
промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворениот 
трговски промет е Крстевски Бранко, директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11284/92 (4119) 

Окружниот стопански суд во Битола го запиша со судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за произ-
водство, трговија на големо и мало, увоз - извоз, угостителство и 
туризам „СВАКАРО", П.О. , Прилеп. 

Дејности: 012522, 012623, 012810, 012830, 090150, 020140, 020110, 
050302, 013121, 012001, 011119, 012312, 012323 , 013904, 100399, 090110, 
090140, 090150, 110902, 110903, 090209, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 080121, 080122, 
080129, 080190, 080201, 080202. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (2866) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2629/92, на регистарска влошка бр. 1-6152, го запиша во судскиот реги-
стар конституирањето на Работната организација Основното училиште 
„Кочо Рацин“, Д .О. , ул. „Борка Талески“ бр. 64, Прилеп. 

Дејности: 120111. 
Работната организација има целосно овластување и целосна одго-

ворност. 
Лице овластено за застапување е СТОЈКОСКИ Борис. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр 2629/92 (2867) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12571/92, на регистарска влошка бр 1-24761-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет, услуги, про-
изводство и експорт-импорт „НОВА Р. ВЕСФАЛИЈА", ДО, ул. „Ди-
митар Густанов" бр. 28, Скопје. Претпријатието е основано со одлука 
бр. 01-01 од 1.10.1992 година, а основач е Бајрамович Мамут. 

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, 
060101, 060201, 060301, 060401, 060402, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602 , 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080190, 
080201,080202, 110109, 110302, 110309, 110611, 110620, 110902, 110903, 
110905, 1Ј0909, 020110, 020121, 020131, 030003, 110303 , 090140, 090150, 
090160, 090181, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302 , 011320, 011601, 
011602 , 012130, 012142, 012321, 012322, 012421, 012613, 012622, 012820, 
012830, 013500, 020140, 090123, 090183, 090189, 100101, 100102, 100200, 
110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 011522, 012201, 012203; дејности 
во надворешен промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Бајрамович Мамут, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12571/92 (4120) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2271/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-1031-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Трговското претпријатие за трговија на големо и мало 
во приватна сопственост „МАКОМ", ц.о., ул. „Партизанска“ бр. 68, 
Радовиш, основано од Котевски Димитар, л.к. бр. 39386, СВР Радовиш. 

Дополнување на дејностите се: 0703 - надворешна трговија; 
070310 - надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 - над-
ворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во надворешно - трговскиот промет со трети лица претпријати-
ето ќе го претставува, застапува и потпишува Котевски Димитар, ди-
ректор, без ограничување. 

Од окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2271/92 (2868) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 
7586/92, на регистарска влоипса бр. 1-22088-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар организирањето и усогласувањето со Законот на Трговското 
производно, услужно претпријатие на големо и мало „КАРЕКС", увоз 
- извоз, бул. „Јане Сандански“ 35-1/4, Скопје. Скратен назив: ТПУП 
„КАРЕКС", увоз - извоз, д.о о., Скопје. Основано со акт за основање 
од 22.У1.1992 година, а основач е Карев Коста. 

ДЕЈНОСТИ: 012321, 012322, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 07021Г, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070240, 070250, 070260, 09013, 11090, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110903, 070310, 070320 

Во правниот промет настапува во свое име и за своЈа сметка. 
Лице овластено за застапување во надворешното и внатрешното 

трговско работење е Карев Коста, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7586/92 (2869) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
8976/92, на регистарска влошка бр. 1-5628-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачот и намалување на основачкиот влог на 

Претпријатието за трговија на големо и мало, туризам, извоз - увоз, 
проектирање и инжинеринг „ВАВ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, Д.О.О. , ул. 
„Маршал Тито“ блок П, локал 14, Скопје. 

Со анекс од 21.VII. 1992 година се менува досегашниот основач, 
односно истапува Војо Киевски, а останува како единствен основач 
Владимир ШоптраЈанов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8976/92 (2871) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег. бр 
8043/92, на регистарска влошка бр. 1-22029-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „МАК-
ДРВОПЛАСТ", увоз - извоз, д.о.о.ѕ ул. „ЈНА“ бр. 23/1-2, Скопје 
Претпријатието е основано со акт за основање бр 1/1 од 15.VI. 1992 
година, а основач е Чичиќ Драган од Пстрињс, Република Хрватска 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124,.070125 , 070126 , 070127 , 070128 , 070129 , 070131, 070132 , 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 090209, 110303, 
110304, 110309; дејности во надворешно - трговскиот промет 070310, 
070320 

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Чичиќ Драган, в д. директор, без ограничување 

Ол Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8043/92. (2872) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8225/92, на регистарска влошка бр. 1-11812-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста .ца Трговското претпријатие за 
промет на големо и мало „МИБИТА - КОМЕРЦ“, Д .О . , увоз - извоз, 
ул. „Манапо“ бр. 6, Скопје. 

Во внатрешниот трговски промет се прошируваат следните деј-
ности: 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 090160, 090189, 
090202. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје; Срег. бр. 8225/92. (2873) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6408/92, на регистарска влошка бр. 1-20152-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието 1за производство, промет и 
услуги „ФЕРОСКОП", експорт - импорт,д.о.о. , ул. „Бихачка“ бр. 6, 
Скопје. Основач е Воислав Георгиевски, со основни средства во износ 
од 55.000 денари. Претпријатието е основано со одлука бр. 01-1 од 
25. V. 1992 година 

Дејности: 011313, 011315, 011319, 0^320 , 011832, 011941, 011949. 
013112, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013110, 013320, 060503, 
070111,, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070250, 080190, 11302, 110303, 110309, 110903, 110909, 110905, 
070310, 070320; застапување на странски фирми; малограничен промет 
со Албанија, Грција, Србија и Бугарија. 

Во правниот промет кон трети лица претпријатието одговара со 
целиот свој имот за обврските, а настапува во свое име и за своЈа 
сметка. 

Воислав Георгиевски, директор, без ограничување, во внатреш-
ниот и надворешно - трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6408/92. (2874) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег. бр. 
7838/92, на регистарска влошка бр. 1-22038-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги, увоз - извоз „ПАР - КОМЕРЦ“, ДОО, бул. „Јане Сандански“ 
бр. 78/4, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 
15.VI. 1992 година, а основач е Нарашанов Томе. 

Дејности: 05030, 050301, 050302, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114 , 07012, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 
070213 , 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
0/4)226, 070229, 07023, 070230, 07025, 070250, 07026, 070260; дејности во 
надворешно - трговскиот промет: 0703 - надворешна трговија; 07031, 
070310 - надворешна трговија со прехранбени производи; 07032, 070320 
- надворешна трговија со непрехранбени производи; пограничен про-
мет со соседните земји. 

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за 
своја сметка. Претпријатието во правниот промет истапува во свое име 
и за своја сметка. Претпријатието за преземените обврски во правниот 
промет со трети лица одговара со целиот имот, а ризикот го сноси до 
висина за вложените средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Нарашанов Томе, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7838/92. (2875) 

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија на мало и големо „Илинден - 3", со ПО, ул. „ПО“ бр. 48, Кочани. 
Основач на претпријатието е Лазаревски Влатко, л.к. бр. 83619 и МБ 
0101972493008, СИ Р Кочани. Основачкиот влог изнесува 42.000 денари. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 
07013, 070132,0702,07021, 070211, 070212, 070213, 070214,070219, 07022, 
070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226', 070229, 07025 , 070250, 
07026, 670260, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обвр-
ските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
сите свои средства, потполна одговорност. 

Лице овластено 'за застапување на претпријатието, како и во 
надворешно - трговскиот промет е Лазаревски Влатко, директор, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2876) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
3058/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Приватното претпријатие за угостителство и туризам, трговија на го-
лемо и мало и увоз-извоз „Енерџи Комерц“, п.о.. Прилеп, уште со 
следните дејности: 011320, 011949, 011429, 012622, 012810, 012820, 
012830, 013022, 013400, 013904, 020110, 020140, 050100, 060101, 060103, 
060501, 060502, 060503, 070113, 070125, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070214, 070222, 070227, 070229, 070230, 070240, 080111, 
080114,080121,080201,090121,090171, 110302, 110309, 110404. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 3058/92. (2854) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5864/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-19858-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар ,основањето на Претпријатието за производство, промет, 
услуги, посредување и застапување „Пер-пром", Ц.О. , ул. „Боге Нико-
лов“ бр. 26, Титов Велес. 

Дејноста: 011091, 011092, 01193, 011231, 011291, 011292, 011314, 
011319, 011390, 011710, 011721, 011722, 011730, 011741, 011742, 011749, 

011799, 011949, 013042, 013050, 013099, 013111, 013113, 013114, 013121, 
020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 030003, 050302, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 
080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090110, 090212, 090131, 090132, 090140, 090160, 090171, 
090172, 110909, 110309, 070310, 070320. 

Неограничено овластување; целосна одговорност. 
Пеце Кочов, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5864/92. (2855) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението4?рег.бр. 8054/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-22041-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет, производство и 
услуги „КМЈ", извоз-увоз, Ц.О. , Скопје. Претпријатието е основано со 
акт за основање бр. 01/92 од 29.VI. 1992 година) а основач е Јовица 
Јовевск и 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 020110, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070250, 110302, 110303, 110309, 110402, 
110903, 110905, 110909, 090123, 090131, 090140, 090150, 070310, 070320. 

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 целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Јовица Јовевски, директор, без 
ограничување, застапник и во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8054/92. (2856) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7428/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21194-0-0-0, го запиша во судскиот 

'регистар основањето на Претпријатието за промет, производство и 
услуги „МАРГИНА ТРЕЈД“ извоз-увоз, П,.О., ул. „Сава Ковачевиќ“ в/ 
34, Скопје. Претпријатието е во приватна сопственост и е основано со 
одлука бр. 02-1 од 10.VI. 1992 година, а основач е Бардакоска Марга-
рита. 

Дејности: 0201, 020110, 020140, 0701, 07011, 070111, 070112, 
070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 0702, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226,070250,0703, ПОЗО, 110302, 110303,110309, 1104,110403,110404, 
1106,11061,110611,110612,110620,11090,110903,11(^05,110909; надво-
решно-трговски промет: 0703-надворешна трговија; 070310-надво-
решна трговија со прехранбени производи; 070320-надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

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

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот 
промет е Бардакоска Маргарита, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7428/92. (2857) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9358/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17504-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на називот и проширувањето на дејноста во внатре-
шен и надворешен промет на Мешовитото претпријатие, Друштво со 
ограничена одговорност за промет и одржување на возила, ловечко и 
спортско оружје „ЗАСТАВА ПРОМЕТ СКОПЈЕ“, Д.О.О. , П.О., 
Скопје, и во иднина ќе гласи: Мешовито претпријатие, Друштво со 
ограничена одговорност за промет и одржување на возила, ловечко и 
спортско оружје „ПРОМЕТ СКОПЈЕ“, Д.О.О. , П.О., Беласица бб, 
Скопски саем, Скопје. 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 070111, 
070112, 070113, 070114, 070131, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070128, 070221, 070222, 070224, 
070226, 070227 , 070260, 010302; дејностите во надворешен промет се 
прошируваат со: 070310; консигнациони работи; меѓународно трговско 
посредување; прибавување на странско лице, односно на странското 
лице право на индустриска сопственост, знаење и искуство (кнов-хов); 
истражување на странски пазар; бартер (компензациони) работи; реек-
с п о р т и работи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9358/92. (2858) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5871/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-12085-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за проекти-
рање, монтажа и одржување на хидраулични и пнсуматски системи, 
сервисирање, трговија на големо и мало и надворешна трговија, хидра-
улика пнеуматика, ц.о., ул. „Димо Хаџи-Димов" бр. П , Куманово. 

Проширување на дејноста со: 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070124, 070126, 070127, 070129, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070229, 070240, 
070250. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5871/92. (2859) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9803/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-914-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето нј! дејноста во внатрешниот и надворешниот 
промет на Општественото претпријатие Хемиско електрометалуршки 
комбинат „ЈУГО ХРОМ“, Ц.О. , Јегуновце. с 
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Дејноста во внатрешниот промет се проширува со 110109, 
110309 

Дејноста во надворешниот промет се проширува со слободни 
царински продавници, консигнација 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр 9803/92. (2860) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 7798/ 
92,' на регистарска влошка бр 1—1716-0—0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапување на Претприја-
тието за планирање, проектирање и инженеринг „Простор“, Д.О О 
ул „Моша Пијаде“ бр 2, Куманово. 

Се брише досегашниот застапник дипл град.инж. Чедомир Те-
одосиевски, е.д директор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник дипл.град инж Чедомир Теодосиевски, директор без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7798/92. (2961) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4547/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18977-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за проектирање и услуги 
,ДОНЖОН", увоз-извоз, ДОО ул. „18 Ноември“ бр. 29, Гостивар 
Основач е Методија Давидовски. 

Дејности: 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225 , 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080111, 080112, 
080114 , 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 110903, 110905, 
110909, 110302, 110309, 012310, 012321, 012322, 020110 , 020121, 020131, 
020140, 050301, 050302, 060501, 060502, 060602, 090131, 090132, 090133 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет е Методија Давидовски, дирек-
тор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4547/92 (2962) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
2719/92, на регистарска влошка бр. 1-6220, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за тран-
спорт, трговија на големо и мало увоз-извоз, „АЛИЧАИР“, со П.О , 
ул. „Наум Наумовски Борче“ бр 8, Прилеп. Основач е Ѓорѓиоски 
Драшко. 

Дејности: 060501, 060502 , 060503, 060601, 060602, 060609, 060801, 
060802, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219 , 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240 , 070250, 070260, 080201, 
080202, 110302, 110309, 070310, 070320. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Горѓи Драшко, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 2719/92. (2963) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр 
2839/92, на регистарска влошка бр 1-6314, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатието за услуги, трговија,- на 
големо и мало, увоз-извоз, угостителство и туризам „ФоЈа", П (5 ул 
„11 Октомври“ зграда 7 стан 2/2, Ресен 

Дејности 110302, 110309 , 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, 070128, 070129 , 070132, 070140 , 080111, 080114, 080121, 
080129, 080190, 080201, 080202. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-

но-трговскиот промет е Борче Кукуловски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 2839/92. (2964) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8171/ 
92, на регистарска влошка бр 1-21817-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„Златно зрно“, Д.О.О. , експорт-импорт, ул „М Ранчевиќ“ бр 62, 
Гетово. Основач е Азизи А. Беким. 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150 , 070211. 070212, 070213 , 070219, 070221, 070223 , 070224 , 070225, 
070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260 , 080201, 080202, 110109, 
110309, 110909, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за 
сноЈа сметка, а одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Азизи А Беким, директор, без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8171/92 (2695) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за превоз 
на стоки и патници, шпедиција, промет и туризам но земјата и стран-
ство „ЕВРО-ТРАНС", со II О , ул. „Браќа Миладиновци“ бр 6, Штип 
Основачи се Давчева Санда и Самарџиев Загорка. 

Дејности: 060501, 060502 , 060503, 070140, 070230, 08020, 110303, 
11309, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070150, 070132, 07021. 

070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219, 07022 , 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070240, 070230, 070260, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 0703, 
070310,070320. 

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, со неогра-
ничени овластувања, а за обврските одговара со сиот СВОЈ ИМОТ. 

Директор е Давчева Санда, со неограничени овластувања, во 
внатрешниот и во надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2966) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 8420/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18051-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето на Акционерското друштво за произ-
водство, промет, финансиски и технички инженеринг „Техноком", 
А.Д., експорт-импорт, ул „Даме Груев“, Градски ѕид блок 3, влез 5/8, 
Скопје, се именува и во иднина ќе биде во Градски трговски центар III 
кат, Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8420/92 (2967) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5960/ 
92, на регистарска влошка бр 1-20261-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги, тури-
стичко посредување, маркетинг и надворешна трговија „БИТ4 ', Д О . 
ул „Бајрам Шабани“ бр. 43, Куманово, основано со одлука за основање 
бр 03-1 од 18 V 1992 година. 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127 , 070128 , 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070240, 070250, 070260, 090121, 
090123 , 090124 , 090129, 090181, 090189, 080201, 080202, 110301, 110302, 
надворешен промет- 070310, 070320 

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Попов-
ски Спасе, директор на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5960/92. (2968) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 7491/ 
92, на регистарска влошка бр 1-5137-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар поширувањето на дејноста во внатрешниот и надворешниот 
промет и промената на лицето овластено за застапување во внатреш-
ниот и надворешниот промет на Претпријатието за промет на големо и 
мало „ГЕОИНПЕКС", П,.О , експорт-импорт, бул „Видое Смилевски 
Бато“ бр. 25-1/3, СКОПЈС 

Во претпријатието се проширува дејноста во внатрешниот про-
мет 011721, 011941,' 011949, 012201, 012202 , 012203 , 012310, 012321, 
012322, 012323, 012324, 013010, 013021, 0123050, 013200, 03(ХК)3, 050301, 
050302 , 060501,060601,070240, 070150, 110302, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110903, 110905, 110909; проширување на дејноста во надвореш-
ниот промет со посредување и 'застапување во областа на прометот на 
стоки и услуги; пограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија, 
туристички услуги. 

Се брише досегашниот работоводен орган на претпријатието Ди-
митрије Георгиевски, со неограничено овластување, а се запишува 
Мирче Јаневски, работоводен орган, директор, со неограничено овла-
стување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр 7491/92 (2969) 

Окружниот стопански суд во Штип, Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лицето овластено за застапување на Станбената 
задруга „Огражден", П.О., ул. „Маршал Тито“ бр 239, Струмица 

За директор на задругата се именува Тимовски Златко, со нео-
граничени овластувана во застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип (2970) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 
2760/92, на регистарска влошка бр 1-6252, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за производство, инженеринг, кон-
салтинг и трговија на големо и мало „ПЛАНЕТА“, увоз-извоз, со 
II О., ул „Илинденска“ бр 21, Битола Основач е Гурчиновски Горан 

Дејности 011419 , 011724 , 070111, 070112 , 070113 , 070114 , 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320, 110404 

Полни овластувања, полна одговорност 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Гурчи-

новски Горан 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 2760/92 (2971) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр 
3170/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното 
претпријатие за услуги во градежништвото, трговија на големо и мало, 
увоз-извоз „ Т И В - З А Н А Е Т , П.О , ул „Бистра“ бр 91, Битола. 

Дејности: 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127. 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224 , 070225 , 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110401, 
110402, 110403, 110404, 110903,070310, 070320. 

Полно овластување; полна одговорност. 
Лице овластено да го застапува и претставува претпријатието е 

Горелевски Томе, директор, со неограничени овластувања, во рамките 
на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3170/92. (2972) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3171/92, на регистарска влошка бр. 1-6585, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за проектирање, услуги 
во градежништвото, трговија на големо и мало, увоз-извоз „БОРАЌ“, 
П.О., ул. „Кочо Чолаков" бр. 26, Битола. 

Дејности: 050301, 050302, 070111, 070112, 070ПЗ, 070114, 070121, 
670122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110404, 
110903, ,070310,070320. 

( Полно овластување; полна одговорност. 
Лице овластено да го застапува и претставува претпријатието е 

Димовски Борис, директор, со неограничени овластувања, во рамките 
на 'занишаните дејности 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3171/92. (2973) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр. 
6753/92, на регистарска влошка бр. 1-20710-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет „АЛИ КОМЕРЦ“, 
извоз-увоз, п.о , Гостивар. Претпријатието с основано од Шинази 
Шеху, со одлука за основање од 21.V. 1992 година 

Дејности. 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
()70125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211. 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070215, 
070;226, 070229, 070230, 070250, 070260; надворешна трговија: 070310 -
надворешна трговија со прехранбени производи; , 070320 - надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настанува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
тр^ти. лица претпријатието одговара со сите средства. 
, , Лице овластено за застапување на претпријатието и во внатреш-
ниот и надворешниот промет е Шинази Шеху, директор, со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6753/92. (2974) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег. бр. 
7382/92, на регистарска влошка бр. 1-22061-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за надворешен и внатрешен 
промет на големо и мало „Луди“, Ц. О., ул. „Никола Тесла“ бр. 85, 
Куманово. Основач е Сулимановски Јакуп, со вкупен износ на сред-
ствата од 2.000,00 денари. 

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07011, 070111, 
070112, 0701113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 060501, 
060503, 08019, 080190, 070310, 070320, 110309, 110909, 110903, 110301. 

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

Сулимановски Јакуп, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7382/92. (2975) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3335/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Претпријатието во општествена сопственост на тела за расветлување 
„Пролетер“, Прилеп. „Крушевско џаде“ бб, уште со следната дејност: 
110109 - штсдно-кредитно работење; 110109 - менувачница. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3335/92. (2976) 

бленд", п.о., ул. „солидарност“ бр. 40, Штип. Основач е Тони Пецов, со 
л к.бр. 96411 и МБ 2807968490018, основано со одлука бр. 0201-1 од 
14.VIII. 1992 година, обртни средства 2.000 денари за кои не одговара. 

Дејности: 013021, 013041, 013121, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 
070140, 070211, 070212, 070213, 070221, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070230, 070250, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 090171, 070310, 
070320. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Гони Пецов, директор, со неограничени права во застапувањето 

во надворешно-трговскиот промет. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (2979) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5592/92, на регистарска влошка бр. 1-21560-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производното прометно услужно претпријатие 
„Џејн“, д.о.о., експорт-импорт, ул „3" бр 77, с. Визбегово, СКОПЈС. 
Претпријатието е основано со акт бр. 1/1 од 28.IV 1992 година, а осно-
вач е Јелена Антоновска. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 070111. 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125. 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 
070230, 070250, 070260, 090150, 120420, 070310, 070320. 

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

Јелена Антоновска, работоводен орган, без ограничување. Во 
надворешно-трговскиот промет претпријатието го застапува Јелена 
Антоновска, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5592/92. (2980) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8766/92, на регистарска влошка бр. 1-22129-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на СпециЈализираното, градежно претпријатие 
„СТАНДАРДКОМЕРЦ", експорт-импорт, Д.О.О., ул. „Илинденска“ 
бр. 57, Скопје. Скратен назив: „СТАНДАРД-КОМЕРЦ", Д.О.О., 
Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 
1.VII. 1992 година, а основач е ВенциславВелковски, ул. „Иво Лола 
Рибар“ бр. 43-а/3-24, со л.к.бр.790343 и МБ 19109504500%. 

Дејности: 013099, 050100, 050201, 050202 , 050203, 050209, 050301, 
050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 
080202, 100101, 100102, 100103, 100200, 100320, 110303, 110304, 110309, 
110401, 110402, 110404, 110405, 110406, 110500, 110909; дејности во над-
ворешно-трговското работење: 070310, 070320; посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги; застапување на странски правни и 
физички лица. 

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 Венцислав Велковски, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8766/92, .(2981) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија и услужни дејности „МАКЕТА“, п.о., ул. „Ацо Скопјанче“ бр. 38, 
Пробиштип. Основач е Стефанов Горги. 

Дејности: 0701, 07012, 070123, 070124, 070128, 0702, 070222, 
070223, 070224, 070226, 070250, 0901, 090131, 090132, 090139, 11061, 
110620, 110903, 110905,0703, 070320. 

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за 
своја сметка. Во правниот промет за обврските одговара со сите сред-
ства со потполна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Стефанов Ѓорги, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2977) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1781/92, на регистарска влошка бр. 1-5897, го запиша во судскиот реги-
стар усогласувањето на ООЗТ Здравствен дом - Ресен при РО Меди-
цински центар - Битола со Законот за здравствена заштита и организи-
рање во Јавна здравствена организација. Здравствен дом - Ресен. 

Дејности: општа медицина со итна медицинска помош и домашно 
лекување; здравствена заштита на работниците; здравствена заштита 
на,.децата; здравствена заштита на учениците и младинците; здравл 
ствена заштита на жените; пнеумофтизиолошка заштита; стомато-
лошка заштита; рендген дијагностика; епидемилошка и санитарно-хи-
гиенска дејност; лабораториска дејност; обезбедување со лекови; поли-
валентна патронажа и здравствена статистика; социјално-медицинска 
дејност. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Андоновски Ж. Гоце, директор, со неограничени овластуваа во 

- рамките на запишаните дејности. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1781/92. (2978) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3024/92, на регистарска влошка бр. 1-8586-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на својството на Претпријатието во општествена 
сопственост Земјоделско сточарско стопанство „ПЕТРОВЕЦ“ в.д. ди-
ректор, а се запишува во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет Петар Павловски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3024Л)2. (2982) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе. со решението Срег. бр. 
7613/92, на регистарска влошка бр. 1-6713-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие 
„ИМПЕРИЈАЛ", експорт-импорт, Н,.О., ул. „Кузман Јосифовски-Пи-
ту" бр. 15/1-8, Скопје. 

Во внатрешниот промет се проширува следната дејност: 110302, 
110903, 110905. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег. бр 7613/92. (2983) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1833/91, на регистарска влошка бр. 1-3195, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и 
мало, увоз-извоз „Марка-експорт-импорт", со П.О., ул. „Бонде С у р -
левски“ бр. 18/6, Битола. Основач е Копевски Кирил, со одлука од 
2. IX. 1991 година. 

Дејности: 070320, 070310, 110303, 080201, 070250, 070230, 070229, 
070225, 070224, 070223, 070213, 070132, 070212, 110309. 

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

Кирил. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр 1833/91, (2984) 

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот реги-
стар основањето на угостителското трговско претпријатие „Американ 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2472/92, на регистарска влошка бр. 1-6038, го запишува во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за 
производство на роба за широка потрошувачка, инженеринг и трговија 
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на големо и мало ,,ЈОР-КОМЕРД", со п.о., ул. ,,Александар Турунџи" 
бб, Охрид. Основач е Јорданоски Момчула МБ 2811948430016. 

Дејности: 011930, 011990, 013030, 012703, 110403, 110404, 110611, 
110620, 110309, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070229, 070250, 070111, 070112, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132. 

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

ски Момчула. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2472/92 (2877) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8314/92, на регистарска влошка бр. 1-21988-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
промет на големо и мало, увоз-извоз, ПТП „СУРАЈ-ХИТ", Д.О., Ску-
дриње, Тетово. Скратен назив: ПТП „СУРАЈ-ХИТ", Д.О. , Скудриње, 
Тетово. Основачи се Курто Емине и Курто Курто, со акт за основање 
од 15. VI. 1992 година, 

Дејности: 012542, 012613, 012614, 012622, 012623, 020302, 030003, 
050302, 060501, 060502, 070111, 070120, 070113, 070114 , 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 
110303, 110309, 110903, 110909 останати неспомнати услуги. 

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

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот и вна-
трешно-трговскиот промет е Курто Емине, работоводен орган, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8314/92 (2878) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2185/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-3-0, го запиша во судскиот регистар 
Овчарското, земјоделско, општествено претпријатие „1-ви МаЈ", П.О., 
с. Драгоево, Штип, кое се стекна со право за вршење на надворешно-
трговски промет и тоа: 070310 надворешна трговија со прехранбени 
производи; 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи; 
070320 надворешна трговија со непрехранбени производи; малограни-
чен промет со Бугарија. 

Дипл. инг. Коста Штерјев, директор, ќе го застапува претприја-
тието во надворешно-трговскиот промет, со потполни и неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2185/92 (2879) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5778/92, на регистарска влошка бр. 1-21416-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, 
транспорт и трговија на големо и мало „БИБАЈ КОМЕРЦ,", Д.О , 
експорт-импорт, ул. „Питарница" бр. 8, Гостивар. Претпријатието е 
основано со акт за основање од 10. V 1992 година, а основач е Ферит 
Адеми, со МБ 2506946473004 и Рег. бр. 123963, издадена од СВР Гости-
вар. 

Дејности: 010200, 020110, 020121, 020129, 020140, 020202, 060501, 
060502, 060503 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250; надворешно-трговско работење: 070310, 
070320. 

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

трговско работење е Ферит Адеми, директор, со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5778/92 (2880) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4683/92, на регистарска влошка бр. 1-21434-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на 
големо и мало „АВАЛ", ц.о , увоз-извоз, ул „11 Октомври“ 7/17, 

Титов Велес. Претпријатието е основано со одлука бр. 01-1 од 
14 IV. 1992 година, а основач е Алексовска Анита. 

Дејности: 011791, 011799 , 011311, 011314, 011990, 012421, 110500, 
13099, 012323, 01232, 011920, 090209, 011119, 011949, 013500, 012622, 
012623, 010303, 010309, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122 , 070123. 070124, 070125, 070126 , 070127 , 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250,070260, 110620; надворешно-трговско работење: 070310, 
070320 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Алексовска Анита, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд “во Скопје, Срег. бр. 4683/92 (2881) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
9001/92, на регистарска влошка бр. 1-22223-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Услужното, производно, прометно претприја-
тие, увоз-извоз „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА“, ц.о., бул „Јане Сан-
дански“ 46/4-10, општина Кисела Вода, СКОНЈС. Претпријатието е осно-
вано со акт бр. 1 од 22 VII 1992 година, а основач е Гоце Стојчевски. 

Дености: 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 011730, 
011741, 011742, 011743, 011749, 070111, 070112, 070113 , 070114, 0701211 
070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250-, 
070260, 090122 , 090131, 090132, 090133, 090139, 110302, 110303, 110304'. 
110309,110901,110902, 110909; дејности во надворешно-трговскиот про-
мет: 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 
надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување н а -
стапување; консигнација; реекспорт и друго. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Гоце Стојчевски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9001/92 (28822) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3150/92, на регистарска влошка бр. 1-6567, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и 
мало „МАЈЧИЦА ДУШИЦА“, извоз-увоз, со п.о., ул. „Партизанска“ 
бр. 35, Демир Хисар. Основач е Љупчо Ангелевски. 

Дејности: 012201, 012321, 012322, 030003, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060803, 080119, 080190, 080201. 080202, 090140, 110301, 110302, 
110303, 110304, 110309, 110611, 110620, 110905, 110909, 013311,013320, 
070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070131 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320. 

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

Ангелевски. ““ 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3150/92 (2^83) 

Окружниот стопански суд во Штип, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лицето овластено за застапување на Претпријатието 
во приватна сопственост за услуги, инжинеринг и маркетинг, увоз-
извоз „ДИКИ“, П.О,, ул. „Благој Мучето“ бр. 21, Радовиш. 

Претпријатието ќе го застапува, претставува и потпишува ново-
именуваниот директор Златевски Васо, како и во надворешно-тргов-
скотоработење, со неограничени овластувања. 

. Досегашниот директор и застапник Костадинова Ленче се разре-
шува и престануваат овластувањата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2884) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8751/92, на регистарска влошка бр 1-22121-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија, и 
услуги „ХЕРБИ", Д.О., експорт-импорт, булевар „Октомвриска Рево-
луција“ 7/13, Куманово. Основач на претпријатието е Денковски Дра-
ган, со акт бр. 01/01 од 6.III. 1992 година. 

Дејности- 011320, 011390 , 011832, 011949, 013500, 060501, 060502: 
060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132 , 070140, 070211Ј 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225' 
070226, 070229, 070230, 070250, 080190, 080201, 080202 , 090123, 090129 
090131, 090132, 090181, 090189, 090209, 110301, 110302, 110303, 1103()4; 
110309, 110602, 110903, 110905, 110909; надворешно-трговски промет: 
070310, 070320. 

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

Претпријатието во надворешно-трговскиот промет со трети лица 
го претставува Денковски Драган, директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8751/92 (2885) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
9617/92, на регистарска влошка бр. 1-23133-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Трговско претпријатие за промет на големо и 
мало „МОРЕНА“, увоз-извоз, ДО, ул. „Вардарска“ бр. 2, Скопје: 
Претпријатието е основано со одлука на основачот Драган Игнатовски 
од 7.VIII.1992 година. у 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 07б127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211; 
070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225, 070226, 
070229, 070230, 070250, 070260, 080190, 110302, 110303, 110309, 110909' 
други неспомнати услуги. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9617/92 (2684) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7853/92, на регистарска влошка бр. 1-21602-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Д.О.О. „БРАЗИЛ“ за промет и услуги, ек-
спорт-импорт, ул. „Мавровска“4 бр. 13, Скопје 

Дејности: 070111, 070112, 070113,-070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 080202, 090121, 090124, 
090129, 090139, 090209, 020202, 110109, 110303, 110309, 070310, 070320; 
застапување на странски лица во Македонија; работи за посредување за 
надворешниот трговски промет; увоз-извоз на стоки и услуги во мало-; 

граничнот промет со сите соседни земји Бугарија, Албанија, Грција и 
СР Југославија; слободни царински продавници; реекспорт; консигна-
ција. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. 

Лица овластени за застапување во надворешно-трговското рабо-
тење се Деловска Вера и Делов Љупчо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7853/92 (2685) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9475/92, на регистарска влошка бр. 1-22958-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„РОЗА“, Д.О.О. , експорт-импорт, ул. „ХО Ши Мин“ бр. 195-а, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 07012/, 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, 110909, 
070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување она претпријатието и во надво-
решно трговскиот промет е Снежана Николова, директор, без ограни-
чување, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9475/92 (2686) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9474/92, на регистарска влошка бр. 1-22957-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, преработка и 
трговија „ГАЏО - КОМЕРЦ“, Д.О.О , експорт-импорт, ул. „Валан-
довска“ бр. 4/2-13, Скопје. 

Дејности: 020110, 020121, 020140, 013200, 013041, 013042, 020201, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070129, 070132 , 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 070224, 070225 , 070230, 070240, 070250, 
080190, 080119, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпрјатието и во надво-
решно-трговскиот промет е Ѓорѓи Гаџевски, директор, без ограничу-
вање, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9474/92 (2687) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10102/92, на регистарска влошка бр. 1-22724-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трго-
вија, маркетинг и консалтинг „МОНИТОР“, Д.О.О. , ул. „Благоја 
Стефковски“ бр. 15/3-3, Скопје. Претпријатието е основано од 
24.VIII. 1992 година со одлука за основање, а основач е Сашо Јосимов-
ски. 

Дејности: 011231, 011232, 011313, 011314, 011315, 011390, 011941, 
011949, 012321, 012421, 012429, 02611, 012612, 012613, 013614, 012622, 
013400 , 070111, 070112, 070113 , 070114, 070119 , 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, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320, 110302, 110303, 110309, 110611, 110612, 110620, 
110903, 110905, 110909, 120190, надворешно-трговско работење; посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги; консигнација; 
реекспорт. 

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 сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и потпишување во внатрешниот и 
надвоешно-трговскиот промет е Сашо Јосимовкси, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 10102/92 (2688) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. го 
запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за произ-
водство, трговија на големо и мало, угостителство и туризам, увоз-
извоз ,ДИКИ ПРОМ“, со П О., Булевар „Македонија“ бр. 1/3, Дел-
чево Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од 7.IX 1992 го-
дина, а основале Стојковска Лидија. 

Дејности: 06050, 060502, 060503, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 00190, 080201, 080202, 090160, 090181, 
012321, 110304, 070310, 070320; обавување на малограничен промет со 
Р. Бугарија, реекспорт и консигнација. 

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 целиот СВОЈ имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието, како и во 
внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Стојковска Лидија, 
директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр (2689) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
5886/92, на регистарска влошка бр. 1-23111-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар организирањето на Трговското претпријатие во приватна соп-
ственост на големо и мало, производство и услуги, извоз-увоз „Интер -

Бане“, Д.О О., ул. „Македонски Бригади“ бр. 2, Скопје. Основано со 
акт за основање на основачите Магбер Исмаил и Бајрам Исмаилов од 
12.V. 1992 година. 

Дејноста: трговија на мало: 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070132, 070140, 070150, 
090123, 011313; трговија на големо: 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070229, 070230, 070250, 070260, 
110303, 110304, 110309, 110909 други неспомнати услуги; 070310 надво-
решна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

Во правниот промет настапува со свое име и за своја сметка. 
Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот 

промет е Магбер Исмаил, директор на претпријатието, со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5886/92 (2690) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 800/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-8575-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги во мешовита сопственост „НОТОРИУС", ул. „Волгоградска" 
бр. 2/2-6, Д.О.О. , Скопје. Скратен назив: МП „НОТОРИУС“, Д.О.О. , 
Скопје. Заштитен знак: пресечен триаголник преку чија слободна 
површина е испишано името „Ноториус". Претпријатието е основано 
со договор за основање бр. Р.МП. 01-1/90 од 25.Х.1990 година, а осно-
вачи се: Тихомир Николовски од Скопје и Христос Ги а надие од Атина. 

Дејности: 011315, 011832, 011941, 011949, 011990, 012421, 012703, 
012820, 012830, 013400, 013500, 070121, 070122, 070123, 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309 неспомнати услуги во 
областа на прометот; надворешно трговско работење: 070310 надво-
решна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија 
со непрехранбени производи; посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги; продажба на странска стока на консигнациони скла-
дишта; погранична соработка со Австрија, Албанија, Бугарија, Ита-
лија, Грција, Романија и Унгарија. 

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

трговското работење е Тихомир Николовски, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 800/91 (2691) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10049/91, на регистарска влошка бр. 1-1771-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за услуги, промет на 
големо и мало и посредување „ИНЖЕНЕРИНГ ИМПЕКС С.А." , 
Д.О.О. , извоз-увоз, ул. „Лесновска“ бр. 24, Скопје. Претпријатието е 
основано со одлука за основање бр. 01/91 од 24.XII. 1991 година, а 
основач е Арсов Мишо. 

Дејности: 050100, 05020, 050201, 05030, 050301, 050302, 06050, 
060503, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 
070132, 070140, 070150 , 07021, 070211, 070212, 070213 , 070214; 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 08020, 080201, 080202, 
ПОЗО, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110909 останати неспом-
нати услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10049/91 (2692) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2085/92, на регистарска влошка бр. 1-561, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Претпријатието во општествена 
сопственост Текстилна индустрија „Билјана“, со П.О. , Прилеп. 

Проширување на дејностите: 070111, 070112, 070113 , 070114, 
070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070131, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070260, 110109; надворешна трговија: 070310, 070320. 

Во надворешно-трговското работење претпријатието ќе го заста-
пуваат Илко Чешелкоски, дипл. инг., директор и заменик директорот 
дипл. инг. Васил Наумоски, со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2085/92 (2693) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2083/92, на регистарска влошка бр. 1-1516, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Друштвото со ограничена одговор-
ност во општествена сопственост „БИТЕКС-КОМЕРЦ", извоз-увоз и 
внатрешен промет, со П.О., Прилеп. 

П рош ирува ње на деј ности: 070111, 070112,070113, 070114, 070125, 
070131, 070150 , 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070223, 070224, 
070230, 070240, 070260. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2083/92 (2694) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4719/92, на регистарска влошка бр. 2-18991-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Станбената задруга „КРУШИНО", 
Џ.О. , ул „Маршал Тито“ бр. 72, Кичево. Задругата е основана со 
договор од 14.IV.1992 година, а основачи се: Спасеноски Мирко, Нико-
лоски Наќо, Цветаноски Ацко, Стојаноска Виолета, Михајлоска 
Весна, Наумоски Зоран, Јанакиевски Сретен, Сиљаноска Снежана и 
Лукароски Благојче. 

Дејности: вршење на инвеститорски работи за изградба на се-
мејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку 
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истите се наоѓаат во станбената зграда, во коЈа се наоѓаат и становите 
на членовите на станбената задруга; организирање на штедење за стан 
на членовите на станбената задруга; купување на станбени згради и 
станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени во 
станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената 
задруга заинтересиран за вршење на дејности со личен труд, од опште-
ствено правни лица за потребите на своите членови; набавување на 
градежни материјали и друг материјал и елементи потребни за изградба 
наклганбсни згради, станови и деловни простории, комплетно за своите 
членови; одржување на станбенените згради и станови на членовите на 
станбената задруга. 

Одговара со сите средства Ц,елосна одговорност, неограничени 
овластувања 

Лице овластено за застапување на задругата е Спасеноски 
Мирко, в.д директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4719/92 (2695) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр. 
4885/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието 
за трговија на големо и мало „ВИСТА“, Д.О.О. , увоз-извоз, ул „Драга 
Стојановска“ бр. 5, СКОПЈС. Претпријатието е основано со акт, а осно-
вач е Трајче Василевиќ 

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, 060502, 
012321, 012322, 070310, 070320 

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

Лице овластено за застанување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Трајче Василсвиќ, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4885/92 (2696) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги 
стар основањето на Трговското претпријатие „МУРТИНО-ТУРИСГ" 
увоз-извоз, п.о., с. Муртино, Струмица Основач е Најденов Лазар. МИ 
2407951710474. Не одговара. 

Дејности: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123 , 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222 070223 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320; малограничен промет со Г рција и Бугарија; 080190, 080111, 
080112, 080201, 080202, 012622, 012830, 110303, 110903 , 020110, 020140, 
090121, 090123, 090201, 011949. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Директор и застапник на претпријатието во надворешниот про-

мет е Најденов Лазар, со неограничено овластување. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, (2032) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар следното, проширување на дејноста на Јавното претпријатие во 
општествена сопственост за комунални работи „Комуналец“, Д.О. 
Струмица. 

Со следните дејности: 0703 надворешна трговија; 07031, 070310 
надворешна трговија со прехранбени производи, 07032, 070320 надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е дипл. град. инж. Костадин Ефтимов, директор, 
без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2110) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС објавува дека со решението 
на овој суд СУ бр 1712/91 од 12 III 1992 г отвори стечајна постапка над 
Општественото трговско произволно претпријатие „ШИВЕЧАНКА" 
од Кавадарци. 

За стечаен судија се именува Мирјана I к м е т , судија на ОВОЈ суд 
За стечаен управник се определува Перо Николов од Кавадарци, 

ул „Илинденска“ бр бб, тел 75-213 Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
но објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот 
совет на ОВОЈ суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжу-
ваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без 
одлагање Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на стечајниот должник за 25.1 1993 година во 
10,00 часот, во соба броЈ 81 на ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3103) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 177/92 
од 27 XI 1992 г кон ПП „КО-КО ПРОМ“ - Струга отвори стечајна 
постапка За стечаен судија го определи Коста Споа, судија во Окруж-
ниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител Ристо Бажуров-
ски, ул „Марко Цепенков“ бр 7 - Струга. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со 
пријави со докази таксирани со 2.000,00 денари судски такси. Се пови-
куваат должниците да ги исполнат своите обврски кон должникот 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 11.1.1993 
година во 8 ч. во Окружниот стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3106) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението ст бр. 174/92 
од 3 XII. 1992 година кон должникот ПП „Маја“ од Охрид отвори сте-
чајна постапка. За стечаен судија го одреди Коста Споа - судиЈа во 
Окружниот стопански суд - Битола, а за стечаен управител 
м-р Тодоровски Спиро од Охрид, ул. „В. Главинов“ бб. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања 
кон должникот со пријави таксирани со 2.000 денари, а должниците да 
ги исполнат своите обврски кон должникот. Рочиштето за испитување 
на побарувањата ќе се одржи на 11.I.1993 г. во 8,30 ч во Окружниот 
стопански суд - Битола, соба бр. 11. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3108) 

Со решението Ст. бр. 168/92 од 11.XII. 1992 година стечајната 
постапка кон должникот „Пив-тренд" од Охрид е заклучена 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3111) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Ст.бр 1306/92 од 26.XI. 1992 година отвори стечајна постапка 
над ПретприЈатието за рударство и промет „Рудпром" од Куманово, со 
седиште на ул. „Титова Митровачка" бр. 1. 

За стечаен судија се именува Александар Јањиќ, судија на ОВОЈ 
суд. 

За стечаен управник се определува Раде Спасовски од Куманово, 
ул. „Вараждинска" бр.30, тел. 200-372. Се повикуваат доверителите на 
стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македо-
нија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон сте-
чајниот должник, без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 
14.1.1993 година во 8,20 ч., соба број 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (3127) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд Битола, со решението Рл. бр. 36/92 од 

25.XI. 1992 г. кон должникот ПП „Нарцис“ од Прилеп, отвори и спрове-
дува ликвидациона постапка. 

За Ликвидационен управител е одреден Спиро Спировски од При-
леп. ул „М. Тито“ бр. 22. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања 
кон должникот со пријави со докази во два примероци таксирани со 
2.000,00 денари судски такси. Се повикуваат должниците да ги измират 
своите обврски кон должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 
11.I.1993 г. во 8 ч. во Окружниот стопански суд - Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Рл. бр 25/92 
од 12.ХI.1992 г. отвори ликвидациона постапка над „Допланика ек-
спорт“ - Битола, но истата не ја спроведува и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (3104) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Рл. бр. 30/92 
од 2 XII 1992 кон 3 3 „Бразда“ од с Годивље отвори и спроведува 
ликвидациона постапка За управител е одреден Спиро Спировски ул. 
„М “Тито“ бр 20/2, Прилеп. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со 
пријави таксирани со 2.000 денари и докази, а должниците да ги изми-
рат своите обврски кон должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 
11.I 1993 г. во 8,30 ч во Окружниот стопански суд - Битола, соба бр 
П 

Од Окружниот стопански суд во Битола (3107) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Рл бр 26/92 
од 4 XII 1992 година отвори стечајна постапка за ликвидација на С 3 
„Ваша куќа“ од Демир Хисар 

За Ликвидационен управител се определува Костадин Христовски 
од Битола, ул. „Илинденска“ бр. 99 За Ликвидационен судија се опре-
делува Коста Споа, судир на овој суд. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“, своите побарувања да ги 
пријават до ликвидациониот совет со поднесок во два примероци со 
докази 

Се закажува рочиште за ден 22.1 1993 година во 11 ч. во соба бр. 3 
при Окружниот стопански суд во Битола 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3109) 

Окружниот стопански, суд во Битола, со решението Рл. бр. 33/92 
од 9 XII 1992 година кон должникот ПТНУ „ПОЛИГАЛАНТ" - Охрид 
отвори ликвидациона постапка која не ја спроведува и Ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (3110) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Пасош бр. МБ 610114 на име Сабединовски Неат, 
ул. „Дренак“ бр. 3, Куманово. (3222) 

Пасош на име Исмаили Шефат, ул. „Моша Пијаде“ 
бр. 94, Охрид. (3223) 

Пасош бр. МБ 785038, издаден во Тетово на име 
Алими Гарип, с. Боговин,е, Тетово. (3224) 

Тековна сметка бр. 80710.05.1350-133042 и чекови 
бр. 770226, 770227, 770228, 770229, 770230, 1141203, 
1141204, 1141205, 1141206, издадени од Југобанка - Би-
тола на име Илиева Вера ул. „Браќа Миладинови“ бр. 
77, Битола. (3225) 

Тековна сметка бр. 4330/84 и чекови бр. 37686, 
37687, 37688, 37689, 37690, 397275, 397276, 397277, 
397278 на име Дојчинов Мане, ул. „Осоговска" бр. 35, 
Кочани. (3226) 

Пасош бр. МБ 685540/89 на име Тосуновски Борис, 
Битола. (3227) 

Пасош бр. МБ 853629/90 на име Усковски Јашар, 
Будаково, Битола. (3228) 

Пасош бр. МБ 019089 на име Ислами Месут, с. 
Калиште, Гостивар. (3229) 

Пасош бр. МБ 804226 на име Ислами Шеваљ, с. 
Калиште, Гостивар. (3230) 

Пасош бр. МБ 712031 на име Алексов Јован, нас. 
Оризари, Кочани. (3231) 

Пасош бр. МБ 225863, издаден од СВ Р - Радовиш 
на име Радев Ангел, бул. „Ал. Македонски“ бр. 5/1-6, 
Радовиш. (3232) 

Пасош бр. МБ 316951/86, издаден од УВР - Струга 
на име Шеји Мухедин, с. Велешта, Струга. (3233) 

Пасош бр. МБ 472860 издаден од УВР - Дебар на 
име Горенца Ајро Вејсел, ул. „Црни Дрим“ бр. 27, 
Дебар. (3234) 

Пасош бр. МБ 939921, издаден од УВР - Дебар на 
име Горенца Абибе, ул. „Црни Дрим“, бр. 27, Дебар. 

Чекови со сериски бр. 78478, 78479 и 78480 на име 
Панов Благој, ул. „Е. Кардељ“ бр. 28, Кочани. (3237) 

Чековна карта бр. 5697/76 и чек бр. 184130, издаден 
од Стопанска банка а.д. - Скопје, п.ф. Титов Велес и 
лична карта бр. 40923, издадени од МВР - Неготино на 
име Исаков Мито ул. „ЈНА“ бр. 2/1-10, Титов Велес. 

Пасош бр. МБ 836103, издаден од УВР - Прилеп на 
име Цветковски Стојанчо ул. „Браќа Ламески“ бр. 39, 
Прилеп. (3239) 

Пасош бр. МБ 355132/86, издаден од УВР - Струга 
на име Мукевска Славица, ул. „Д. Ковачески“ бб, 
Струга. (3240) 

Пасош бр. МБ 875420, издаден од УВР - Прилеп на 
име Синаноски Милиќ, с. Дебреште, Прилеп. (3241) 

Пасош бр. МБ 915151/91, издаден од УВР - Струга 
на име Винца Ресуљ, с. Долна Белица, Струга. (3242) 

Пасош бр. МБ 985181 на име Далипи Ведат, с. 
Корито, Гостивар. (3243) 

Пасош бр. МБ 478705, издаден од УВР - Кочани на 
име Сашо Саканарски, с. Зрновци, Кочани. (3244) 

Пасош бр. МБ 956325 на име Миланов Љупчо, ул. 
„Никола Карев“ бр. 3/1, Кочани. (3245) 

Пасош бр. МБ 400588, издаден од УВР - Радовиш 
на име Арсенов Илија, Радовиш. (3246) 

Девизна книшка бр. 100-09, издадена од Стопанска 
банка - Делчево на име Демирова Сакина, с. Тработи-
виште, Делчево. (3248) 

Пасош бр. МБ 180300/64, издаден од УВР - Стру-

мица на име Милушев Блажо, с. Длабиља 352, Стру-
мица. (3249) 

Пасош бр. МБ 765654/90, издаден од ОВР - Дел-
чево на име Ѓорѓиев Косте, ул. „Солунска“ бр. 2, Дел-
чево. (3250) 

Пасош бр. МБ 983543/92, издаден од ОВР - Гевге-
лија на име Минев Велиќ, с. Богданци, Гевгелија. (3251) 

Пасош бр. МБ 837066/90, издаден од ОВР - Гевге-
лија на име Атанасов Зоран, с. Богданци, Гевгелија. 

Пасош бр. МБ 361204, издаден од ОВР - Ресен на 
име Рановски Фазли, ул. „11-ти Октомври“ бр. 54, Ре-
сен. (3253) 

Пасош бр. МБ 483128/87, на име Зејнеловски Тур-
џан, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 176, Ресен. (3254) 

Пасош бр. МБ 727907, издаден од УВР - Скопје на 
име Драган Јаневски, с. Волково ул. „102" бр. 7-6, 
Скопје. (3255) 

Пасош бр. МБ 881809/91, издаден од СВР - Скопје 
на име Владимир Шалваринов, ул. „Дебарца“ бр. 53, 
Скопје. (3256) 

Пасош бр. МБ 026479/92, издаден од УВР - Скопје 
на име Сашо Мијалков, ул. „Народен Фронт“ бр. 5/31, 
Скопје. (3257) 

Пасош бр. МБ 619788, издаден во Кавадарци на 
име Чејков Блажо, Кавадарци. (3258) 
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