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752. 
Врз основа на член 39-е од Законот за опште-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕСТОЈОТ НА 
ДЕЦА ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ 
И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА 

ВОЗРАСТ И ЗАБАВИШТАТА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува месечниот износ на 

цените на услугите на работните организации за згри-
жување и воспитание на децата од предучилишна во-
зраст, износот на надоместокот на трошоците што па-
ѓаат на товар на родителите и ослободување за дел од 
трошоците што паѓаат на товар на родителот. 

Член 2 
Согласно нормативите, стандардите, мерилата и 

критериумите за стекнување на средства за работа, це-
ните на услугите за остварување на програмите, пре-
стојот на децата изнесуваат месечно по дете: 

1. Целодневен престој 
- од јаслена возраст 11.709,00 дин. 
- во градинка 9.673,00 дин. 

2. Полудневен престој-заба-
вишта 900,00 дин. 
3. Други форми на престој-
згрижување за 1 час 150,00 дин. 

Член 3 
Висината на надоместокот во трошоците на орга-

низациите за згрижување и воспитание на деца од пре-
дучилишна возраст што паѓа на товар на родителите 
изнесува во: 
1. Целодневен престој 
- за дете од јаслена возраст . . . 3.500,00 дин. 
- за дете во градинка 3.500,00 дин. 
2. Полудневен престој-заба-
вишта 900,00 дин. 
3. Други форми на престој, 
згрижување за 1 час 150,00 дин. 

Организацијата за згрижување и воспитание може 
да определи и износ понизок од износот на надоместо-
кот утврден во став 1 на овој член, доколку со тој износ 
ја обезбеди исхраната на децата по утврдените норма-
тиви. 

Член 4 
Корисникот на услугата за згрижување ќе биде 

ослободен за дел од надоместокот на трошоците за 
згрижување што паѓаат на товар на родителот, утвр-
дени во членот 3 став 1 точка 1, ако семејството оства-

рило просечен месечен приход по член на семејството 
до 7.500,00 дин. односно 11.300,00 дин. по член на семеј-
ството за самохран родител и тоа: 

1. 100% од износот на надоместокот, 
- ако родителите се корисници на постојана па-

рична помош; 
2. 40% од износот на надоместокот, 
- ако месечниот просечен приход по член на семеј-

ството изнесува до 4.950,00 дин., а за самохран родител 
до 7.400,00 дин., и 

3. 20% од износот на надомесгокот, 
- ако месечниот просечен приход по член на семеј-

ството изнесува од 4.951,00 дин. до 7.500,00 дин., а за 
самохран родител од 7.401,00 дин. до 11.300,00 дин. 

Член 5 
Ослободувањето за делот на надоместокот на тро-

шоците за згрижување што паѓаат на товар на родите-
лот утврден во член 4 од овој правилник, паѓаат на 
товар на Министерството за труд и социјална политика 
само за првите три деца по редот на раѓањето. 

Член 6 
За ослободување од дел на трошоците од надоме-

стокот за згрижување кои паѓаат на товар на родите-
лот, корисникот на услугата за згрижување е должен до 
работната организација за згрижување и воспитание на 
децата од предучилишна возраст да поднесе: 

1. Потврда за остварен личен доход во претход-
ниот за тековниот месец од годината, а корисниците на 
постојана парична помош потврда од Центарот за соци-
јална работа во општината; 

2. Изјава за бројот на членовите во семејството; 
3. Уверение за семејна и материјална положба на 

семејството издадено од Управата за приходи во општи-
ната; 

4. Потврда дека се редовни студенти иди пријавени 
во Завод за вработување со изјава за приходите од кои 
се издржуваат. 

Член 7 
За ослободување од дел на надоместокот од тро-

шоците кои патат на товар на родителот во прв степен 
решава работната организација за згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст. 

По жалба против решението од став 1 на овој член 
решава Министерството за труд и социјална политика. 

Член 8 
Со донесувањето на овој правилник престануваат 

да важат: Решението за утврдување на цената на услу-
гата за престој на деца во организациите за згрижување 
и воспитание на деца од предучилишна возраст и Реше-
нието за учеството на Министерството за труд и соци-
јална политика во надоместокот на трошоците за згри-
жување што паѓаат на товар на родителите на децата 
опфатени во РО за згрижување и воспитание на децата 
од предучилишна возраст и забавиштата во Република 
Македонија. 
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- ученик во средно образование, до крајот на шко-
лувањето утврдено со плановите и програмите на Во-
спитно-образовната дејност; 

- студент во високошколска организација, за 
онолку семестри колку што трае ,редовното школувана 
утврдено со Статутот на високошколската организа-
ција сметано од запишувањето, како и за времетра-
ењето на апсолвентскиот стаж. 

Додаток на деца од став 1 алинеа 3 од овој член 
остварува студентот до искористувана на правото на 
додаток на деца за вкупниот број на семестри утврдени 
со Статутот на високообразовната организација, неза-
висно од тоа дали редовно ги запишува семестрите. 

Додаток на деца остварува студент кој во текот на 
студиите ќе премине во друга високообразовна органи-
зација, односно друг отсек во истата високообразовна 
организација и тоа за уште онолку семестри колку што 
траат студиите во новата високообразовна организа-
ција, сметајќи од запишуваното на првата високообра-
зовна организација. 

Член 8 
Додаток на деца остварува и дете кое поради бо-

лест е спречено да го посетува училиштето, односно 
редовно да полага испити и запишува семестри. 

Дете кое по престанок на боледувањето ќе про-
должи со редовното школувано, а поради долгото бо-
ледување не е во можност да го заврши во редовен рок, 
додатокот на деца Може да го остварува и по истекот на 
годината до која има право и тоа за онолку време колку 
што детето изгубило од редовното школување. 

Член 9 
Дете кое се наоѓа на редовно школување во специ-

јално училиште или во специјално одделение на ос-
новно училиште и во други образовни организации кои 
вршат и оспособување за работа, остварува додаток на 
деца се додека е редовен ученик. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја14, а ќе се применува од 1 април 1992 година. 

Бр. 11-1565/2 
8 април 1992 година Министер 

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

753. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 
6/81; 40/87; 17/91 и 38/91), министерот за труд и соци-
јална политика донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, УСЛОВИТЕ 

И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат висината, усло-

вите и начинот на остварувањето на додатоците на деца 
кои се остваруваат во вид на додаток на деца, посебен 
додаток и опремувано на новородено дете, а се во 
функција на подобрување на социјалната сигурност и 
создавање на услови за развој на децата. 

Член 2' 
Додатоците на деца ги остваруваат само децата 

кои живеат или редовно се школуваат на територијата 
на Република Македонија, односно во други земји. 

Член 3 
Дете на кое општествената заедница му обезбе-

дила целосно бесплатно издржување црв може да оства-
рува додатоци на деца. 

Член 4 
Додатоците на деца се утврдуваат и исплатуваат во 

паричен надоместок и се усогласуваат со порастот на 
личниот доход во Републиката, односно со порастот на 
цените на животот. 

II. ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Член 5 
Додатокот на деца се остварува во зависност од 

бројот на децата во семејството по редот на раѓање, 
возраста на детето, степенот на школувањето и од ма-
теријалната состојба на семејството. 

Член 6 
Корисници на додаток на деца се првите три деца 

по редот на раѓање што родителот, односно старателот 
ги издржува и тоа: деца родени во брак или вон брак, 
посвоени, внучиња, браќа, сестри, како и други деца 
земени за издржување. 

Член 7 
Додаток на деца остварува дете од раѓањето до 

навршени 26 години' од животот и доколку се наоѓа на 
редовно школување и тоа: 

- ученик во основно училиште до завршувањето 
на школувањето, односно до наполнување на 17 години, 
заклучно до 31. август во годината; 

Член 10 
Дете кое е наполно и трајно неспособно или за 

подолго од една година ќе стане неспособно за работа 
пред навртените 15 години од животот или за време на 
редовното школување, ќе има право на додатокот на 
деца за сето време на спремноста и траењето на оваа 
неспособност, која се утврдува со наод и мислење на 
инвалидската комисија. 

Како наполно и трајно неспособно за работа се 
смета и дете на кое му е признато правото на работно 
оспособување се до неговото успешно завршувано. 

Член 11 
Додатокот на деца се остварува во зависност од 

просечните приходи по член на семејството остварени 
во претходната година, преку определување на цензус 
на приходи по член на семејството. 

Член 12 
Под приходи на семејството, односно домаќин-

ството при утврдувањето на додатоците на деца се сме-
таат сите приходи и примана во предходната година 
кои ги остварило семејството, односно домаќинството 
по сите основи. 

По исклучок на став 1 на овој член, како приходи 
на семејството не се сметаат: 

1. паричен надоместок за помош и нега од друго 
лице; 

2. стипендии за талентирани ученици и студенти; 
3. јубилејни награди, награди по основ на пронај-

доци и патенти; 
4. уплати по основ на заем и самопридонес и други 

солидарни давања; 
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5. паричен надомест за телесно оштетување; 
6/ приходи на1 семејството во кое се згрижени деца 

без родителска грижа. 
Член 13 

Доколку семејс?твото, односно домаќинството има 
' земјоделски имот, вистинскиот приход од овој имот 

претставува катастарскиот приход кој служел како ос-
новица за утврдување на данокот од личен доход од 
земјоделска дејност за претходната година помножен со 
коефициентот - факторот што го утврдува министерот 
за финансии. 

За утврдување на вкупниот годишен приход од: 
- дополнително вршење на самостојна стопанска и 

професионална дејност, се зема основицата на данокот 
според кој се утврдува вистинскиот доход на даночниот 
обврзник во тековната година; 

- од привремено вршење на други дејности и оста-
нати приходи, се зема вкупниот остварен приход утвр-
ден со догрвор, решение или друг акт на надлежен 
орган; 

- приходи на граѓаните кои плаќаат данок во годи-
шен паушален износ, вкупниот приход ќе се утврди 
така што паушалниот износ на данокот од предходната 
година се множи со 100 и добиениот износ се дели со 
просечната стапка на оданочување. 

Член 14 
Под просечни приходи по член на семејството, од-

носно на домаќинството се подразбираат сите приходи 
поделени на 12 месеци, односно на онолку месеци за 
колку се остварени добиените приходи поделени со 
бројот на членовите на семејството, односно домаќин-
ството. 

Член 15 
За лица кои за прв пат ќе се вработат во тековната 

година, продолжат со работа по враќана од отслужу-
вање на воен рок или неплатено отсуство и слично, се 
зема месечниот износ на личниот доход остварен во 
првиот полн месец по вработувањето. 

Член 16 
Додаток на деца можат да го остварат децата 

преку родителот кој влегува во кругот на корисници на 
додаток на деца, иакр е другиот родител вработен кај 
странски работодател, со тоа што во приходите на се-
мејството влегуваат и приходите на родителот врабо-
тен кај странски работодател, освен ако со меѓународна 
спогодба не е поинаку одредено. 

Член 17 
Членови на семејство, односно на домаќинство кои 

се земаат во поделба на приходите се сметаат: брачните 
другари, децата (родени во брак, вон брак или посво-
ени), посиноци, внучиња без родители што ги издржува 
корисникот, родител, тест, тешта, брат и сестра, што 
ги издржува корисникот, како заедница на живеење, 
стопанисување и трошена. 

Самохран родител (единствен хранител) се смета 
родител кој со сопствени средства сам го издржува де-
тето кое е должен да го издржува. 

Член 18 
Член на семејството кое не се земаат во поделба на 

приходите се: членовите на кои општествената заед-
ница Им обезбедила целосно бесплатно издржување, 
како и децата кои се наоѓаат на отслужување на редов-

ниот воен рок, издржување на казна затвор и сл 

III. ПОСЕБЕН ДОДАТОК 

Член 19 
Посебен додаток може да оствари дете со умерени, 

тешки и најтешки пречки во психичкиот развој и дете 
со пречки во физичкиот развој, Доколку заради видот 
на попреченоста не може да остварува образование, 
најмногу до 26 годишна возраст, доколку не е институ-
циоаналНо згрижено на товар На општествената заед-
ница. 

IV. ОПРЕМУВАЊЕ НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 20 
Опремување на новородено дете се обезбедува во 

рид на опрема само за првото дете по ред на раѓање 

V. ВИСИНАТА НА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА 

Член 21 
Граничниот износ на месечниот приход за оствару-

вање додаток на деца во 1992 година изнесува до 
2.220,00 динари по член на семејството, а за самохран 
родител до 3.300,00 динари. “ 

Член 22 
Висината на додатокот на деца во 1992 година ќе 

изнесува: 
- за дете од Предучилишна 

возраст и ученик во ос-
новно училиште 450,00 дин. 

- за дете редовен ученик во 
средно училиште, виша 
и висока школа 750,00 дин. 

Член 23 
За Децата наполно и трајно неспособни за работа, 

висината на додатокот на деца се определува на след-
ниот начин: 

- за дете до навршени 15 годишна возраст, виси-
ната изнесува 450,00 динари; 

- за дете над 15 годишна возраст, висината на дода-
ток на деца изнесува 750,00 динари. 

Член 24 
Висината на посебниот додаток изнесува 1.300,00 

дин. 
Член 25 

Цената на опремата за новородено дете се опреде-
лува во висина од 4.200,00 динари. 

VI. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТО-
ЦИТЕ НА ДЕЦА 

Член 26 
Додатоците На деца се остваруваат по барање на 

родителот или старателот на детето. 
Барање се поднесува до Министерството за труд и 

социјална политика според подрачјето на кое семеј-
ството има постојано место на живеење, односно каде 
родителот работи. 

Член 27 
Подносителот на барањето е одговорен за висти-

нитоста на податоците во барањето. 
Член 28 

Барање за опремување на новородено дете се под-
несува во рок од 35 дена по породувањето. 
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По исклучок од ставот 1 од овој член, барање 
може да се поднесе 30 дена пред породување, за што се 
приложува наод и мислење од надлежната здравствена 
организација дека породувањето ќе настапи во рок од 
30 дена. 

Член 29 
Подносителот на барањето, односно старателот е 

должен најдоцна во рок од 15 дена да го извести Мини-
стерството за труд и социјална политика за секоја про-
мена на фактите или околностите кои биле основ за 
остварување на право на додатоци на деца. 

Подносителот на барањето кој заради невистинити 
или премолчени податоци остварил право на додатоци 
на деца, треба да ја врати неправедно стекнатата 
имотна корист. 

Член 30 
Во постапката за остварување на право на дода-

тоци на деца се применуваат одредбите од Законот за 
општа управна постапка и одредбите на овој правил-
ник. 

Постапката за остварување на право на додатоци 
на деца е итна и решението се донесува во рок од 30 
дена од денот на поднесувањето на барањето. 

Член 31 
Додатокот на деца го исплатува работната органи-

зација за децата утврдени во член 20, став 1, точка 1 и 2 
од Законот за општествена заштита на децата. 

За децата на работниците кои користат матери-
јално обезбедување врз основа на прописите за привре-
мена невработеност, додатокот на деца го исплатува 
Заводот за вработување кај кој користат право на мате-
ријално обезбедување. 

Во другите случаи утврдени во член 20, точка 4 - 8 
од Законот за општествена заштита на децата, додато-
кот на деца го исплатува Министерството за труд и 
социјална политика. 

Член 32 
Правото на додаток на деца и посебен додаток 

тече од првиот ден на наредниот месец по поднесување 
на барањето, 

По барањето за опремување на новородено дете, 
ако се исполнети условите за доделување, се постапува 
веднаш. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 53 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 април 1992 година. 

Број 11-1151/92 Министер 
20 февруари 1992 година за труд и социјална политика, 

Скопје Илјаз Сабриу, с.р. 
754. 

Врз основа на член 39-д и 39-е од Законот за опш-
тествена заштита на децата („Службен весник на РМ“ 
бр. 6/81,40/87,17/91 и 38/91) министерот за труд и соци-
јална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИТЕ НА 
УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА ВО ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ 
НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И 

ЗАБАВИШТАТА 

Член 1 
Во Правилникот за цените на услугите за престој 

на деца во организациите за згрижување и воспитание 

на деца од предучилишна возраст и забавиштата 
(„Службен весник на РМ бр.../92), во членот 2 став 1 
точка 1 алинеа 1 бројот „11.709,00" се заменува со 
„19.248,50", а во алинеа 2 бројот „9.673,00" се заменува 
со бројот ,,15.322^90". 

Во истиот став од овој член во точката 2 бројот 
„900,00 се заменува со бројот „1.500,00", а во точката 3 
бројот „150,00" се заменува со бројот „250,00". 

Член 2 
Во членот 3, став 1 точка 1 алинеа 1 и 2 бројот 

„3.500,00" се заменува со бројот „5.800,00", а во точка 2 
бројот „900,00" се заменува со бројот „1.500,00" и во 
точка 3 бројот „1.500,00" се заменува со бројот 
„250,00". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 мај 1992 година. 

Број 11-3237 
20 мај 1992 година 

Скопје 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с.р. 

755. 
Врз основа на член 60 и член 74 став 2 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 26/92), Сове-
тот на Народната банка на Република Македонија доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО И СОДР 
ЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДНЕВНАТА 

ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ 

1. Банките се должни секој работен ден до 12 часот 
со телефакс, телекс или по телефон да и доставуваат на 
Народната банка на Република Македонија податоци за 
дневната ликвидност на банката, со состојба на крајот 
од претходниот ден, што се смета за состојба на почето-
кот на тековниот ден. 

Податоците за дневната ликвидност на банките од 
став 1 на оваа точка треба да содржат: 

1) состојба на жиро-сметката на банката; 
2) состојба на денарската готовина во трезорот на 

благајната на банката; 
3) износ на искористените средства над износот на 

расположивото покритие на жиро-сметката на банката 
во смисла на прописот на службата за општествено 
книговодство; 

4) износ на искористените средства на задолжител-
ната резерва за одржување на дневната ликвидност на 
банката; 

5) состојба на кредитите за одржување на дневната 
ликвидност што банката го користи кај Народната 
банка на Република Македонија; 

6) состојбата на позајмиците за исплата за штед-
ните влогови и тековните сметки на граѓаните во де-
нари од примарната емисија по основ на гаранција на 
Народната банка на Република Македонија; 

7) состојба на ненавреме намирени обврски кон 
странство; 

8) состојба на ненавремено намирени обврски по 
земени кредити и по издадени авали, гаранции и супер-
гаранции и хартии од вредност; 

9) состојба на кредитите за одржување на дневната 
ликвидност што банката го користи кај сите други суб-
јекти и состојбата на кредитите што банката им ги дала 
на сите други субјекти (банки, Републиката); 
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10) состојба на запишаните благајнички записи на 
Народната банка на Република Македонија и тоа: 

- доброволни благајнички записи, 
- задолжителни благајнички записи 

11) состојба на тековните сметки и жиро-сметките 
на граѓаните; 

12) состојба на жиро-сметките на депонентите; 
13) состојба на благајничките записи на банката; 
14) состојба на комерцијалните записи на банката; 
15) состојба на есконтираните меници и комерци-

јалните записи што ги издале претпријатијата, на кои 
банките им дале авал односно гаранции; 

16) состојба на денарските пласмани на банките 
според методологијата за утврдување на вкупните пла-
смани на банките. 

2. За точноста на податоците од оваа одлука и за 
нивното навремено доставување се одговорни банките, 
спрема кои ќе се превземаат пропишаните мерки ако се 
утврди дека доставувале неточни податоци или дека 
ненавремено ги доставувале. 

3. Под банка, во смисла на оваа одлука, се подраз-
бира банка основана согласно Законот за банки и други 
финансиски организации („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 10/89, 
40/89, 87/89, 18/90, 72/90 и 79/90) и делови на банки чие 
седиште е надвор од територијата на Република Маке-
донија согласно Одлуката за начинот на работа на орга-
низационите единици на банките и други финансиски 
организации, со седиште надвор од територијата на Ре-
публика Македонија донесена од Владата на Република 
Македонија бр. 23-1515/1 од 05.05.1992 година. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да се применува на територијата на Република 
Македонка Одлуката за начинот на доставување и 
содржина на податоците за дневната ликвидност на бан-
ките и другите финансиски организации („Сл. лист на 
СФРЈ“ бр. 18/90, 27/90, 83/90 и 8/91). 

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

О. бр. 17/1 Претседател на Советот 
12 јуни 1992 година н а Народната банка на 

Скопје Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 
756. 

Врз основа на член 10, 11 и член 74 став 2 од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македониоја", бр. 26/ 
92), Советот на Народната банка на Република Македо-
нија понесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОД-
НАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителна резерва на бан-
ките кај Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“-бр. 27/92) 
во точка 2 одредба под 1 процентот 30% се менува и 
изнесува 27%. 

2. Банките ќе извршат вонредна пресметка на за-
должителна резерва према одредбите на оваа одлука на 
15.06.1992 година према просечната состојба на депози-
тите во месец мај 1992 година. 

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

О .бр 16/1 12 јуни1992 Претседател на Советот 

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

757. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 112 од Уставот на Република Македонија и 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, на сед-
ницата одржана на 13 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Уредбата за дополнителни 

услови за упис во судскиот регистар на претпријатијата 
и другите правна лица што вршат стопанска дејност 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 
и 9/92). 

2. Оваа Одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У.бр.13/92, донесено на седницата одржана на 4 
март 1992 година, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на уредбата означена во точката 1 
од оваа одлука, затоа што пред Судот се постави пра-
шањето за нејзината согласност со Уставот и со закон. 

4. На седницата и на јавната расправа Судот утврди 
дека оспорената одлука е донесена врз основа на член 1 
од Законот за мерките кои може да се преземаат заради 
спречување и отстранување на нарушувањата во сто-
панството во Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 46/90), кој престанал да важи со влегува-
њето во сила на Законот за мерките што можат да се 
преземаат заради спречување и отстранување на нару-
шувањата на тековите на општествената репродукција 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр.55/91). Понатаму, Судот утврди 
дека според точкаЛ од оспорената уредба се пропишу-
ваат дополнителнјј^услови за упис во судскиот регистар 
на претпријатијата и другите правни лица кои вршат 
стопанска дејност настанати со поделба, спојување на 
други претпријатија или со припојување кон други прет-
пријатија. Според точка 2 со пријавата за упис субјек-
тите на уписот се должни да достават и договор односно 
спогодба (делбен биланс), со кој се уредуваат меѓусеб-
ните односи што настанале со статусните промени. 
Според точка 3 регистрираните претпријатија по извр-
шените статусни промени, пред влегувањето во сила на 
Уредбата, се должни на регистарскиот суд да му доста-
ват договор, спогодба односно делбен биланс, а нај-
доцна до 31 декември 1991 година. Според точките 4 и 5 
од Уредбата надлежните судови се должни да ја изве-
стат Службата на општественото книговодство кои 
претпријатија не ги доставиле наведените договори, 
спогодби односно делбени биланси, која е задолжена да 
ги блокира жиро-сметките на тие претпријатија. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот на 
Република Македонија поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска е една од темелните 
вредности на уставниот поредок на Републиката. Спо-
ред член 88 од Уставот Владата на Република Македо-
нија е носител на извршната власт, која според член 91 
алинеја 5 донесува уредби и други прописи за извршу-
вање на законите. Според член 98 од Уставот судовите 
се самостојни и независни и судат врз основа на уставот 
и законите и меѓународните договори ратификувани во 
согласност со Уставот. Согласно член 52 став 4 од Уста-
вот законите и другите прописи не можат да имаат 
повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога е 
тоа поповолно за граѓаните. 

Со член 183 од Законот за претпријатијата, кој, 
согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија, е преземен како 
републички, е утврдена обврската на претпријатијата 
за запишување во судскиот регистар, а со член 184 став 
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1 се утврдени околностите што се, запишуваат во реги-
стерот и тоа: основаното, организирањето и престано-
кот, како и статусните промени на субјектите на упи-
сот. Со ставот 2 на оваа одредба се наброени фактите и 
податоците што се од значење за наведената содржина 
на уписот и тоа: фирмата, седиштето, дејноста, овла-
стувањата во правниот промет со трети лица, видот и 
обемот на одговорноста во правниот промет со трети 
лица, имињата на лицата овластени за застапување, 
називот и седиштето на основачот, бројот и датумот на 
актот за основање и друго. Во судскиот регистар се 
запишуваат и други податоци и факти определени со 
закон. Според член 185 став 2 од Законот, пак, со упи-
сот во судскиот регистар претпријатието стекнува 
правна и деловна способност. 

Според член 73-в став 1 од Законот за постапката 
за упис во судскиот регистар („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 13/83 и 17/90), кој, согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија, е преземен како републички со надлежностите 
на органите утврдени со Уставот на Република Македо-
нија, Владата на Република Македонија донесува по-
блиски прописи за содржината на пријавата за упис во 
судскиот регистар, за исправите и доказите што се при-
ложуваат кон пријавата и за објавувањето на уписот. 

Според членовите 4 и 10 од Законот за Службата 
на општественото книпдеодство („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 70/83, 16/86, 72/86, 54/87, 74/87, 37/88, 10/89, 
57/89, 79/90 и 84/90) и членовите 7 и 8 од законот за 
Службата на општественото книговодство во Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 44/85 
и 23/86), Службата за општественото книговодство е 
самостојна и независна организација која работи врз 
основа на Уставот и законите. 

Од наведените уставни и законски одредби, според 
мислењето на Судот, произлегува дека во рамките на 
остварувањето на принципот на поделбата на власта, 
содржината на-прописите што ги донесува Владата е 
ограничена на извршуваното на законите односно со 
нив не може да се уредуваат односи кои по својот карак-
тер се законска материја, ниту поинаку да се уредуваат 
односите што се уредени со закон. Од нив, исто така, 
произлегува дека односите поврзани со уписот во суд-
скиот регистар (субјектите што се должни да се запи-
шат во судскиот регистар, нивните права и обврски во 
врска со уписот, условите за остварувањето на тие 
права и обврски, како и податоците и фактите што се 
запишуваат во регистарот) се пропишуваат со закон, а 
овластувањата на Владата во оваа област се ограни-
чени на донесуваното поблиски прописи за содржината 
на пријавата и исправите и доказите што се приложу-
ваат кон неа. 

Судот смета дека обврската на претпријатијата за 
доставување делбен биланс пропишана со оспорената 
уредба преставува дополнителен услов за запишување 
во судскиот регистар, со оглед на правните последици 
што ги предизвикува, а кои се изразуваат како губење 
на правата на субјектите на уписот во судскиот реги-
стар што се стекнуваат со уписот (правото на субјек-
тите на уписот да стекнуваат правна и деловна способ-
ност со денот на уписот во судскиот регистар). Судот, 
понатаму, смета дека таа обврска истовремено значи и 
менување на законски утврдените права и обврски што 
произлегуваат од уписот во судскиот регистар, а не 
само дополнување на доказите што се приложуваат кон 
пријавата за упис во судскиот регистар. Со тоа, според 
мислењето на Судот, со оспорената уредба се надмину-
ваат рамките на овластувањата на Владата определени 
со закон. 

Понатаму, Судот смета дека со пропишувањето 
обврски за регистарскиот суд и на Службата на опште-
ственото книговодство на тие органи им се утврдуваат 

права и обврски што се уредуваат само со Уставот и со 
закон. 1 ^ 

Судот смета дека одредбата со која обврската до-
полнителните услови за упис во Судскиот регистар да се 
однесува и на претпријатијата кои по денот на влегува-
њето во сила на оспорената уредба веќе се запишале во 
судскиот регистар според прописите што важеле на 
денот на уписот, и дава повратно дејство на Уредбата. 

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека оспоре-
ната уредба не е во согласност со член 8 став Л.алинеја 
4, член 52 став 4, член 88, член 91 алинеја 5 и член 98 од 
Уставот на Република Македонија, член 184 од Законот 
за претпријатијата, член 73-в од Законот за постапката 
за упис во судскиот регистар и членовите 7 и 8 од Зако-
нот за Службата на општественото книговодство во 
Република Македонија, поради што одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 13/92 Претседател 
13 мај 1992 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с,р, 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во Одлуката за укинување на царински 
стапки при увоз на одделни производи („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 36/92), направена е 
грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИН-
СКИ СТАПКИ ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗ-

ВОДИ 

Во точка 1 по тарифен број 02.03 треба да стои 
тарифен број „02.07 Месо и јасгиви отпадоци од живина 
од тарифен број 01.05, свежи, разладни или замрзна-
ти:". 

Бр. 23-1762/1 
2 јуни 1992 година Од Владата на 

Скопје Република Македонија 

О П Ш Т И АКТИ Н А ФОНДОВИТЕ 
И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

39. 
Врз основа на Одлуката за начинот и постапката за 

исплата на пензиите и другите примања на воените оси-
гуреници кои остануваат на територијата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-

„ ја“ број 33/92) 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 ДРУГИТЕ 
ПРИМАЊА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ КОИ 
ОСТАНУВААТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1.Пензиите и другите примања (надоместоци за те-
лесно оштетување, нега и помош и додаток за деца) на 
воените осигуреници за април 1992 година се усогласу-
ваат за 62,3%. 
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2. Процентот односно износот определен со ова 
решение ќе се исплатува хако аконтација за мај 1992 
година. 

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

Број 02-1731 
12 јуни 1992 година в-д Директор, 

Скопје Киро Зрмаиовски, с.р. 

Огласен д е л 

С У Д С К И ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води 
спор за развод на брак меѓу тужителката Биназе Рама-
дани од с. Долно Свиларе - Скопско и тужениот Јетиш 
Рамадани, со непознато место на живеење. За привре-
мен застапник на тужениот е назначен адвокатот Вале-
р и ј Моневски од Скопје, кој ќе го застапува се додека 
тој или неговиот полномошник не се појават пред су-
дот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, 
ХП.П.бр. 1174/92. (156) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје се води 
спор за враќање долг по тужбата на тужителот Арсов-
ски Љупчо од Скопје против тужениот Брезовски 
Љупчо од нас. Радишани, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена или да овласти свој полномошник. Во спро-
тивно ќе му биде назначен привремен старател кој во 
постапката ќе ги штити неговите интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, 
УШ.П.бр.1104/92. (157) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води по-
стапка за расправање на оставнината на покојната Сто-
јаноска Димитрија Султана, родена'Димитровска, по-
рано пензионерка од с. Долно Јеловце - Гостиварско, 
родена 1908 година, а починала на 8.Х1.1990 година. 

На одржаното рочиште судот уврди дека покојната 
Султана од прв и втор наследен ред нема оставено ни-
кого, па поради тоа судот ги повикува лицата кои пола-
гаат право на наследство да се јават во рок од една 
година од денот на објавувањето на огласот. 

Покојната Султана поседувала недвижен имот за-
веден по поседовен лист бр. 31 од КО-Д. Јеловце -
Гостиварско. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, О.бр. 190/91. 
(160) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителката Џелили ро-
дена Речи Дрита од Гостивар, ул. „Живко Брајковски" 
бр. 201, против тужениот Џелили Гарипа Халил од Го-
стивар, ул. „Младен Симоновски“ бр. 6, сега со непоз-
ната адреса во странство. 

За привремен застапник е постави Џемили Џемил 
од Гостивар “ул. „Младен Симоновски“ бр. 5, кој ќе го 

застапува тужениот додека тој или негов полномошник 
не се јават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр.422/92. 
(158) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води про-
цесна постапка за исполнување на договор за заем по 
тужбата на тужителот Матевски Томислав од Гости-
вар, ул. „Мара Угринова" бр. 112, против тужениот 
Фетаи Тасим од с. Пирок - Тетовско, моментално во 
Република Албанија, со непозната адреса. 

На тужениот Фетаи Тасим за привремен застапник 
му е поставен Фидани Шоип, стручен соработник при 
Општинскиот суд во Гостивар кој ќе го застапува се 
додека не се појави пред судот односно додека органот 
за старателство не го извести судот дека му поставил 
старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр.491/92. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Шерифе 
Нухии од с. Доброште, Тетовско, против тужениот 
Сервет Нухии од с. Доброште - Тетовско, а сега со 
непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Сервет Нухии да се јави во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот во судот или 
да одреди свој полномошник. Во спротивно, по измину-
вањето на рокот, на истиот ќе му биде поставен привре-
мен Старател преку Центарот за социјална работа во 
Тетово, кој ќе ги застапува неговите интереси се до 
окончува1Бето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.833/92. (161) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 10643/91, на регистарска влошка бр. 1-15333-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието 
во приватна сопственост за производство, преработки и 
промет на анимални производи „Кроњ" Д.О.О., увоз-
извоз, ул. „Борис Кидрич" б. 24, Кавадарци. 

Дејности: 020140, 020202, 013041, 013042, 013050, 
070111, 070113, 070211, 070214, 070219/070222, 060502, 
070310, 070320т 

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

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување е Кирилиев Алек-
сандар, директор, без ограничувања, за внатрешно и 
надворешен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
10643/91. , (824) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1996/92, на регистарска влошка бр. 1-16942-0-
0-0, го запиша Претпријатиете за Новинско-издавачка и 
графичка дејност „-Прин-Пирин-Маркет", Д.О.О., 
увоз-извоз, Скопје. 

Седиште: Бул. „Јане Сандански“ бр. 27/32, Скопје. 
Основач: Меанџиски Ванчо, а основано е со акт за 

основање од 21.11.1992 година. 
Дејности: 013400, 070111, 070112, 070113, 070114, 

070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 0702114; 070219,4)70221, 070222, 070223, 
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070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320, 080121, 080190, 080201, 080202, 
110302, 110309, 110909, 120311, 120312. 

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

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено да го застапува претпријатието во 
работи од внатрешниот и надворешниот промет е Ме-
анџиски Ванчо, директор,“без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1996/92. (863) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 10934 од 27.11.1992 година, на регистарска 
влошка бр. 1-15419-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претрпријатието во приватна соп-
ственост, под фирма: Производно деловно трговско 
претпријатие на големо и мало „Трипчев“, Д.О., увоз-
извоз - Титов Велес. 

Дејност: 012233 производство на галантерија од 
дрво и плута; 012121 производство на хартиена амба-
лажа; 012429-други преработки од хартија; 012611-про-
изводство на трикотажна ткаенина; 0126^-производ-
ство на трикотажна ткаенина; 012613 производство на 
трикотажна облека; 012614-производство на чорапи; 
012615-производство на позамантерија; 012692-произ-
водство на прекривачи за под; 013050 преработка и кон-
зервирање на млеко; 013099 производство на зачини, 
сурогати од кафе и др.; 013113 производство на вино; 
013114 производство на вински дестилати; 013115 про-
изводство на ракија од овошје; 013400 графичка деј-
ност; 013903 производство на кибрит; 020110 полјодел-
ство; 020120 овоштарство 020130 лозарство; 020140 сто-
чарство; 020302 рибарство во реки, езера и рибници; 
030004 лов и одгледување на дивеч; 060501 превоз на 
патници во друмски сообраќај; 060502 превоз на стоки 
во друмски сообраќај; 060503 услуги на друмски сообра-
ќај; 060601 превоз на патници во градски и приградски 
сообраќај; 060602 превоз на патници со такси автомо-
бил; 060401 превоз на патници и стоки во воздушен 
сообраќај; 070111 леб, печиво, млеко и млечни произ-
води; 070112 зеленчук, овошје и преработки, 070113 
месо, живина, риба и месни преработки, 070114 разни 
животни продукти; 070121 текстил и конфекција; 
070122 обувки, кожа и пластика; 070123 метална-елек-
тротехничка стока; 070124 огрев и градежни матери-
јали; 070125 мебел; 070126 керамика, стакло и и порце-
лан; 070127 бои, лакови и хемикалии; 070128 книги, 
канцелариски материјал и прибор; 070129 тутун и оста-
нати непрехранбени производи; 070131 стоковни куќи; 
070132 друга трговија со мешовити стоки; 070140 трго-
вија на мало со возила и делови; 070150 трговија на 
мало со нафтени деривати; 070211 жита и мелнички 
производи; 070212 зеленчук, овошје и преработки; 
070213 алкохолни пијалаци; 070214 добиток и живина; 
070219 разни животни продукти и производи за до-
машни потреби; 070221 текстил и конфекција; 070222 
сурова кожа, волна и слично; 070223 мета л но-ел биро-
технички стоки; 070224 градежен, санитарен и инстала-
ционен материјал; 070225 хемиски производи, бои и ла-
кови; 070226 хартија, канцелариски материјал и при-
бор; 070229 тутун и други непрехранбени производи; 
070230 трговија на големо со возила, делови и прибор; 
070240 трговија на големо со нафтени деривати; 070250 
трговија на големо со мешовити стоки; 070260 трговија 

.на големо со индустриски отпадоци; 080111 хотели, мо-
тели, пансиони и туристички населби со сменско рабо-
тење. 080112 хотели, мотели, пансиони и туристичка 
населби со целогодишно работење; 080114 камшови; 

080119 други услуги на сместување; 080121 ресторани за 
услужување; 080122 ресторани За самопослужува!ве; 
080129 други услуги на исхрана; Р80190 други угостител-
ски услуги; 080201 туристичка агенции; 080202 тури-
стички бироа; 090121 поправки^ одржување на друмски 
возила; 110404 инженеринг; 110102 интерни банки; 
110103 деловни банки; 110109 други банки; 110201 оси-
гурувани; 110303 комерцијални работи на промет на 
стоки и услуги; 110309 неспомнати услуги на подрачје 
на прометот; 110901 услуги на контрола на квалитетот 
и квантитетот на стоките; 110902 приредување на саеми 
и изложби; 110903 книговодствени услуги и услуги на 
обработката на податоци; 110904 адвокатски и други 
услуги; 110909 други неспомнати услуги; 120311 изда-
вачка дејност; 120312 Новинско-издавачка дејност; 
120350 радио и телевизија. 

Целосна одговорност; неограничени овластувања. 
Трипчев Пенчо, директор, со неограничени овла-

стувања 
Трипчев Димитри лице со неограничени овласту-

вања овластено за застапување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

10934/91 (417) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3241/92 од 25.111.92 година, на регистерска 
влошка бр. 1-16793-0-0-0 го запиша основањето на прет-
пријатието во мешовита сопственост Претпријатие за 
градежништво превоз и трговија „Инжинеринг-ко-
мерц" Д.О.О. Скопје, со следните податоци: Претпри-
јатието е основано со Договор склучен на 14.111.92 г., а 
основачи се Ибрахим Менду од Австрија и Исмет 
Дрндар и Исни Ибрахими од Скопје. Претпријатието ќе 
ги врши следните дејности: 050100, 050201, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070121, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 080202, 110303, 
110309, 110404, 070310, 070320, посредување и застап-
ништво во прометот на стоки и услуги, 
услуги во меѓународниот транспорт на стоки, изведу-
вање на инвестициони работи во странство, туристички 
услуги, реекспорт, консигнациона продажба. 

Во правниот, внатрешниот и надворешниот про-
мет претпријатието одговара со сите свои средства и 
настапува во свое име и за своја сметка, а го претста-
вува и застапува директорот Исмет Дрндар, без ограни-
чувања. 

Ризикот на работењето основачите го сносат во 
висина на вложените средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 
3241/92 (376) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
и Срег. бр. 10933/91 од 2.Ш.1992 година на регистарска 
влошка бр. 1-15464-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар ПРОИЗВОДНО ТРГОВСКОТО УГОСТИТЕЛ-
СКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО 
„ПАРМАК“, Ц.О., ИЗВОЗ-УВОЗ, ТИТОВ ВЕЛЕС. 
Дејности: 010101 производство на хидроелектрична 
енергија; 011314 производство на метална амбалажа; 
011315 производство на клинци, заковки, вијци и др.; 
011319 производство на друг метален репродукционен 
материјал; 011320 производство на метални, градежни и 
други конструкции; 011390 производство на стоки за 
широка потрошувачка на други метални производи; 
011527 производство на делови и прибор за моторни 
возила; 0И941 производство на амбалажа од пластика; 
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011949 други преработки на пластични маси; 012202 
производство на чакал од песок; 012130 производство 
на тули и ќерамиди; 012142 производство на префабр. 
град. елементи; 012201 производство на режана граѓа; 
012310 производство на мебел од дрво; 012321 производ-
ство на амбалажа од дрво; 012322 производство на гра-
дежни елементи од дрво;012323 производство на галан-
терија од дрво и плута; 012324 производство на пред-
мети од прачки; 012121 производство на хартиена амба-
лажа; 012429 друга преработка на хартија; 012511 про-
изводство на коноп и ленено влакно; 012512 производ-
ство на предиво и конец од памучен тип; 012513 произ-
водство на предиво од волнен тип; 012514 производство 
на предиво и јажарија од ликести влакна; 012521 произ-
водство на памучни ткаенини; 012522 производство на 
волнени ткаенини; 012523 производство на ткаенини од 
предиво од тврди и ликести влакна; 012524 производ-
ство на свилени ткаенини; 012611 производство на три-
котажни ткаенини; 012612 произвоство на трик. долна 
облека; 012613 производство на триќотажна облека; 
012614 производство на чорапи; 012615 производство на 
позаманатерија; 012621 производство на долна облека; 
012622 производство на облека; 012623 производство на 
преслека за домаќинство; 012691 производство на пре-
кривачи за под; 012699 производство на неспомнати 
текстилни производи; 012810 производство на кожни 
обувки; 012820 производство на кожна галантерија; 
013010 мелење и лупење на жито; 013021 производство 
на леб и печиво; 013022 производство на тестенини; 
013030 преработка и конзервирање на овошје и зелен-
чук; 013041 колење на добиток; 013042 преработка и 
конзервирање на месо; 013050 преработка и конзерви-
рање на млеко; 013071 производство на какао произ-
води; 013072 производство на бомбони и слатки; 013073 
производство на кекс; 013080 производство на расти-
телни масти и масла; 013099 производство на зачин, 
сурогати од кафе и др; 013113 производство на вино; 
013114 производство на вински дестилати; 013121 про-
изводство на освежувачки пијалоци; 013122 производ-
ство на минерална вода; 013200 производство на доби-
точна храна; 013903 производство на кибрит; 050100 
високоградба; 060501 превоз на патници во друмски со-
обраќај; 060502 превоз на стоки во друмски сообраќај; 
070111 леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 
зеленчук, овошје и преработки; 070113 месо, живина, 
риба и месни преработки; 070114 разни животни про-
дукти; 070121 текстил и конфекција; 070122 обувки, 
кожа, гумц и пластика; 070123 метални елсктротех-
нички стоки; 070124 огрев и градежен материјал; 070125 
мебел; 070126 керамика, стакло и порцелан; 070127 
бои, лакови и хемикалии; 070128 книги, канцелариски 
материјал и прибор; 070129 тутун и други непрехран-
бени производи; 070131 стоковни куќи; 070132 друга 
трговија со мешовити стоки; 070140 трговија на мало со 
возила и делови; 070150 трговија на мало со нафтени 
деривати; 070211 жита и мелнички производи; СЃ70212 
зеленчук, овошје и преработки; 070213 алкохолни пија-
лоци; 070214 добиток и живина; 070219 разни животни 
продукти; 070221 текстил и конфекција; 070222 сурова 
кожа и волна; 070223' метални и електротехнички 
стоки; 070224 градежен, санитарен и инстЛационен ма-
теријал; 070225 хемиски производи, бои и лакови; 
070226 хартија, канцелариски материјал и прибор; 
070^29 тутун и други непрехранбени производи; 070230 
трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 
трговија на големо со нафтени деривати; 070250 трго-
вија на големо со мешовити стоки; 070260 трговија на 
големо со индустриски отпадоци; 080111 хотели, мо-
тели, пансиони и туристички населби со сезонско рабо-
тење; 080112 хотели, мотели, пансиони и туристички 
населби со целогодишно работење; 080114 кампови; 
080119 други услуги на сместување; 080121 ресторани за 

услужувано; 080122 ресторани за самопослужувано; 
080129 други услуги на исхрана; 080190 други угостител-
ски-услуги; 080201 туристички агенции; 080202 тури-
стички бироа; 090121 поправки и одржување на друмски 
возила; 110404 инженеринг; 110102 интерни банки; 
110103 деловни банки; 110104 други банки; 110201 оси-
гурувани; 110302 услуги на реклама и економска пропа-
ганда; 110303 комерцијални работи на промет на стоки 
и услуги; 110309 неспомнати услуги на подрачје на про-
метот; 120350 радио и телевизија; 120361 снимање на 
филмови. 

Во рамките на надворешно-трговското работено, 
претпријатието ќе ги врши следните дејности: 070310 -
надворешна трговија со прехранбени производи 070320 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 
- производство, - консигнациона продажба, 
- угостителство и туризам, - реекспорт. 
- меѓународна шпедиција, 

Целосна одговорност и неограничени овласту-
ва! ва. 

Пармаков Владимир, директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
10933/91 (418) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 960/92 од 12.111.1992 година, на регистарска 
влошка 1-12315-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
припојувањето на Занаетчиската задруга за завршни 
работи во градежништвото „УСЛУГА44, Д.О., Скопје 
кон Претпријатието за завршни работи во градежниш-
твото „УСЛУГА КОМЕРЦ“, Д.О.О., Скопје ул. „Руз-
велтова" бр. 63-а, со рег. вл. бр. 1-12315-0-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
960/92 (419) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 9850/91 од 12.111.1992 година, на регистарска 
влошка 2-1886-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
слслдното: Се брише Занаетчиската задруга за 
завршни работи во градежништвото „УСЛУГА“, Ц.О., 
Скопје поради припојување кон Претпријатието за 
завршни работи во градежништвото „УСЛУГА КО-
МЕРЦ“ Д.О.О., Скопје, ул. „Рузвслтова" бр. 63-а, со 
рег. вл. бр. 1-12315-0-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
9850/91 (420) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 10708/91 од 5.III. 1992 година, на регистарска 
влошка 1-15649-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на претпријатие во приватна сопственост и 
за питу ван,е право за вршење работи во внатрешно-
трговски промет под фирма: „КАН-КОМЕРЦ" Тргов-
ско претпријатие на големо и мало, Д.О.О., Скопје, ул. 
„Јуриј Гагарин 6" бр. 11 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
4.XI. 1991 година, а основач е Конески Душан од 
Скопје. 

Дејности: 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 
07012; 070123; 070132; 07021; 070211; 070212; 070213; 
07022; 070223; 070229; 070250. 

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

За обврските сторени во правниот промет прет-
пријатието одговара со сите свои средства. 
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Лице овластено за застапување во внатрешно 
трговското работење е Конески Душан, работоводен 
орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
10708/91 ^ (425) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 354/92 од 06.11.1992 година, на регистарска 
влошка 1-14781 0-0-0 го запиша во судскиот регистер 
основањето на „ДИО“ ИНЖЕНЕРИНГ ЕСКПОРТ 
ИМПОРТ, Џ.О., Скопје, ул. /,Иван Цанкар“ бр. 75-а. 

- Основач на приватното претпријатие е Дионис 
Танаскоски со следните дејности: 02030; 020302, 050100; 
0503; 0530; 050301; 050302; 0701; 07011; 070111; 070112; 
070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 07012В; 070127; 070128; 070129; 07013; 070131; 
070132; 07014; 070140; 07015; 070150; 07021; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 
070223; 070224; 070225; 070226; 070229;07023; 070230; 
07024; 070240; 070250; 070260; 08011; 080111; 080114; 
080119; 08012; 080121; 08019; 0802; 080201; 080202; 1104; 
11040; 110401; 110402; 110403; 110404; 110405. Во надво-
решно трговскиот промет претпријаитето ќе ги врши 
следните дејности: 070310; 070320. Претпријатието во 
правниот промет истапува во свос име и за своја 
сметка. За обврските сторени со трети лица претприја-
тието одговара со сите средства. Директор на претпри-
јатието е Дионис Танаскоски без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
354/92 (421) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 10667/91 од 02.111.1992 година го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатието во 
приватна сопственост и запишување право за вршење 
работи во надворешно-трговски промет на големо и 
мало „РИКИ КОМЕРЦ“ увоз-извоз, Д.О.О. Кичево, 
ул. „4 Јули“ 143. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
25.XI 1.1991 година, а основач е Тренеска Драга од Ки-
чево. 

Дејнос?ти: 013021 производство на леб и печиво; 
013200 производство на тестенини; 030003 искористу-
вање на шуми, производство на шумски сортименти, 
собирање на шумски производи, плодови, лековити 
билки и друго користење на шумите; 050301 поставу-
вана и поправка на градежни инсталации; 050302 
завршни и занаетчиски работи во градежништвото; 
060501 превоз на патници во друмскиот сообраќај; 
060503 услуги во друмскиот сообраќај; 060502 превоз на 
стоки во друм. сообраќај; 060601 превоз на патници во 
градски и приградски сообраќај; 060602 превоз на пат-
ници со такси возила; 060609 превоз на патници со 
други сообраќајни средства; 060803 претоварни услуги 
во железничките станици и други места; 070111 леб, 
печиво, млеко и млечни производи; 070112 зеленчук, 
овошје и преработки; 070113 месо, живина, риба и 
месни преработки; 070114 разни животни продукти, ал-
кохолни пијалаци и производи за домашна потреба; 
070121 текстил и конфекција; 070122 обувки, кожа/ 
гума и пластика; 070123 металнии електротехнички 
стоки; 070124 огрев и градежен материјал; 070125 ме-
бел; 070126 керамика, стакло и порцелан; 070127 бои, 
лакови и хемикалии; 070128 книги, канцелариски мате-
ријал и прибор; 070129 тутун и други непрехранбени 
производи; 070131 стоковни куќи; 070132 друга трговија 
со мешовити стоки; 070140 трговија на мало со возила и 
делови; 070150 трговија на мало со нафтени деривати; 
070211 жита и мелничка производ: 070212 зеленчук, 
овошје и преработка; 070213 алкохолни пијалаци; 

070214 добиток и живина; 0702Д9 ,р^зни животни про-, 
дукти и производи за домашни потреби; 070221 текстил 
и конфекција; 070222; 070223; 070224; ̂ градежен, санита-
рен и инсталационен материјал; 070225 хемиски произ-
води, бои и лакови; 070226 хартија, канцелариски мате-
ријал и прибор; 070229 тутун и други непрехранбени 
производи; 070230 трговија на големо со возила, делови 
и прибор; 070240 трговија на големо со нафтени дери-
вати; 070250 трговија на големо со мешовити стоки; 
070260 трговија на големо со индустриски отпадоци; 
080111 угостителски услуги на сместување, хотели, мо-
тели, туристички неселби со сезонско работена; 080119 
други услуги на сместување; 080129 други услуги на 
исхрана; 080190 други угостителски услуги, кафани, 
крчми, бифиња, барови и сл.; 080201 туристичко посре-
дурање и туристички агенции; 080202 туристички би-
роа; 090110 изработка на предмети од неметали; 090121 
изработка и поправка на метални производи и одржу-
вање друмски моторни возила; 090122 поправка и одр-
жувани на производи на прецизна механика; 090123 
изработка на разновидни метални производи; 090124 
услуги на металпреработувачко занаетчиство; 090129 
други услуги на металопреработувачко занаетчиство; 
090131 изработка и оддржувап,е на електрични апарати 
за домаќинството; 090132 поправка и одржување на ра-
дио, телевизиски, телефонски и други апарати; 090133 
изработка на разновидни електротсхнички производи; 
090139 поправка и одржувани на елсктротехнички ма-
шини и други електротсхнички апарати и уреди; 090140 . 
изработка и поправка на предмети од дрво; 090150 изра-
ботка и поправка на предмети од текстил; 090160 изра-
ботка и поправка на предмети од кожа и гума; 090209 
други лични услуги и услуги на домаќинството; 110302 
услуги на реклама и економска пропаганда; 110303 ко-
мерцијални работи на остварувана на функција на про-
мет и услуги; 110309 неспомнати услуги во областа на 
прометот; 110402 проектирање градежни објекти; 
110403 друго проектирање; 110404 инженеринг; 110903 
книговодствени услуги; 110905-услуги на обработка на 
податоци; 110909-други неспомнати услуги во надво-
решно-трговскиот промет; 070310 надворешна трговија 
со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
ва! ве во прометот со стоки и услуги со странство. 

Во правниот промет претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
претпријатието одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за зстапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет с Драга Тренеска, ра-
ботоводен орган-директор, без ограничувана. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
10667/91 (429) -

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение 
Срег. бр. 456 од 11.II.-1992 година, на регистарска 
влошка 1-15806-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на претпријатие во приватна сопственост и 
запишувана Право за вршење работи во надворешно-
трговскиот промет под фирма: Претпријатие за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало „ЛИОДЈ,4 

извоз-увоз, Ц.О., Скопје, ул. „Браќа Чакрови" бр. 12-
а, телефон: 316-704 и 256-962. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
18.1.1992 година од основачите: Олгица Бслдедовска и 
Лилјана Попова. Дејности: 020110; 020121; 020131; 
020140; 030003; 013500; 060503; 060502; трговија на мало 
трговија на мало со прехранбени производи: 070111, 

070112;070113; 070114; трговија.на мало со непрехран- ( 
бени производи: 070121; 070122;^Г70123 ; 070124; 070125; 
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070126; 070127 ; 070128; 070129; трговија на мало со ме-
шовити стоки: 070131Ј; 070Ј32; 070140; 070150; трговија 
на големо-трговија на големо со прехранбени произ-
води: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219, трговија на 
големо со непрехранбени производи: 070221; 070222; 
070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229Г 070230; 
070240; 070250; 070260; 080190; 090132; 090150; 110109; 
110301; 110303; 110304; 110309; 110903; 11090. 
Дејност во надворешно-трговскиот промет: 070310-над-
ворешна трговија со прехранбени производи; 070320-
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
услуги во областа на прометот, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, промет и застапу-
в а а на стоки од консигнација, промет на стоки со 
реекспорт, малограничен промет. 

Во правниот промет со третр лица преТпријати-
тето истапува во свое доме и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
претпријатието одговата со сиот свој имот, целосна од-
говорност. Лице овластено за застапување во внатреш-
ниот промет е Попов Зор^н, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
456/92 (432) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 143/ 
92, на регистарска влошка бр. 1 - 4247, го запиша во судскиот регистар 
основањето на приватно претпријатие под фирма: Приватно претприја-
тие за услуга, производство, преработка , трговија Њ големо и мало, 
туризам, превоз и посредништво „Воден“, експорт - импорт, Битола, 
П. О. ул. „Црвена Вода“ бр. 22. 

Основач: Донка Трајковска. 
Дејноста: 060501, 06050?, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114 

070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219' 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240! 
070250, 070260, 080190, 080202, 110309. 110909, 060601, 030030, 020140, 
020121, 020110, 020129,020131, 070310, 070320: 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 143/92 (966) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1626/92, на регистарска влошка бр. 1 - 17791 - 0 - 0 - О, го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатие во сопственост на 
странско правно лице под фирма: ПпретпријаТие за внатрешна и надво-
решна трговија „УПИС - МАК“, Д. О. О., Скопје, Република Македо-
нија, ул. „11 Октомври“ бб, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 61/92 од 31. 
I. 1992 година, а основач е „УПИС - КОМЕРЦ“, Холдинг А. Д. со П. 
О., Сараево. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 
110303,110309. 

Дејноста во надворешниот трговски промет: 070310, 070320; 
услуги во надворешно - трговското работење во рамките на регистри-
раната дејност. 

Во свое име и за своја сметка; Целосна одговорност. 
Ангеловски Стојмир, е.д. директор, без ограничување за застапу-

вање во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 
ОдОкружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1626/92. (970) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3062/92, на регистарска влошка бр. 1 - 18230 - 0 - 0 - О, го запиша во 
судскиот регистар следното: „Еспирит",- Претпријатие за туризам и 
трговија, увоз - извоз Ц. О., Скопје, ̂ Градски ѕид, блок 4, локал 5/6. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 11. Ш. 1992 
година, а основач е Дачевски Глигор од Скопје. 

Дејноста: 07011, 070111, 070112, 070113^070114, 07012, 070123, 
070124, 070128, 070129, 07013, 070132, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070215, 07022, 070223, 070224, 070226, 070229, 07025, 08012, 
08018, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 1104, 11040, 110403, 110404, 
1103, ПОЗО, 110302, 110309,1109,11090, 110904, 110905,110909. 

Настапува во свое, име и за своја сметка. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-

мет е Дачевски Глигор од Скопје, директор, со неограничено овласту-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3062/92. (982) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 233Ѓ 
92, на регистарска влошка бр. 1 - 1 6 2 9 0 - 0 - 0 - 0 , го запиша во судскиот 
регистар „Мат - Интертраде" - Скопје, претпријатие во приватна сопп-
ствеиост, за надворешна и внатрешна трговија, д. о. о., увоз - извоз, Т. 
Ц. Карпош Секција 5, локал бр. 12. 

Дејноста: 0501,05010,050100,0502, 05020,050201,050202,050203, 
050209, 0503, 05030, 050301, 050302, 1003, 100399, 0605, 06050, 060503, 
0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070121, 
070132, 07014, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070Ц9, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 07023, 070230, 07025, 070250, 0703, 07031, 070310, 070320, 0801, 
08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123. 
080129, 08019, 080129, 08012, 08019, 080129,0802, 08020, 080201, 080202, 
1103, ПОЗО, 110301, 110302, 110303,110304,110309, 1109, 11090, 110909. 

Претпријатието ги има сите овластувања во прометот со трети 
лица во рамките на в пишаните дејности во судскиот регистар и само-
стојно односно во свое име и за своја сметка ги обавува тие дејности. 

Претпријатието за обврските во правниот промет со трети лица 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Божиновски Трајче, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 233/92. (975) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5521/92, на регистарска влошка бр. 1 - 926 - 0 - 0 - 0 го запиша во 
судскиот регистар Претпријатието за приредување шри на среќа и 
забавни игри на автомати - Лотарија на Македонија, Ц. О., Скопје, ул. 
„Маршал Тито“ бр. 11-а. 

„ Дејноста во внатрешниот трговски промет се проширува со след-
ните дејности: 070114,070128, 070129, 070132, 070140, 070213, 070223, 
070250, 080111, 080112, 080114, 080121, 080123, 080190, 080201, 080202, 
090121, 090129, 090189, 110302, 110303, 110309, 110402, 110404, 110620, 
110901, 110905, 110909. 

Во надворешно - трговски промет се запишуваат следните дејно-
сти: 070310, 070320. 

Во надарени но трговски промет се запишува лицето Драгољуб 
Лазов, застапник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5521/92. (999) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5428/92 на регистарска влошка бр. 1 - 219 - 0 - 0 - О, го запиша во 
судскиот регистар Новинско - издавачко - печатарско и трговско прет-
пријатие „Стопански весник“ - Д. О. О. Скопје, „Градски ѕид“ блок 8/2, 
кое се трансформира во општествено претпријатие со следните дејно-
сти: 120312, 120311, 110302, 013400, 070226, 120361, 070114 , 070121, 
070123, 070126, 070128, 070129, 07013, 070132, 07021, 070219, 07022, 
070219, 070223, 070229,070250, 110909, 080202, 110903. 

Одлуката за трансформација во општествено претпријатие е до-
несена на ден 29. IV, 1992 година. 

Дејноста во надворешниот трговски промет се: 070310 и 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските согорениве правниот промет со трети лица претпри-

јатието одговара со сиот свој имот. 
Се брише досегашниот застапник во внатрешен промет Драги 

Аргировски, директор, и главен одговорен уредник со неограничени 
овластувања, а се запишува новиот застапник Хакија Калач, вршител 
на должноста директор, со неограничени овластувања во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5428/92. (1000) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4309/92 на регистарска влошка бр. 1-180304)-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Производно Услужното трговско претпријатие „Универзал", 
извоз-увоз, Д-О.О; Скопје, ул. „Алекса Дундиќ“ бр. 43а. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-1 од 
7.IV. 1992 година, а основач е Трифуновски Никола. 

Дејноста: 012201, 012203, 012310, 
012321, 012322, 012323, 012324, 050100,050301,050302,060501,060502, 
070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
О70128, 070127. 070129, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070240, 080190, 
080201, 080202, 090123, 090124, 090131, 090140, 090171, 090189, 110309, 
110402,110404, 110909. 

Дејноста во надворешно-трговско работење: 070310 - надво-
решна трговија со прехранбени производи, 070320 - надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, - меѓународна шпедиција, агенциски 
услуги во транспортот - застапување на стрнски правни и физички 
лица, - консигнациона продажба, - угостителски и туристички услуги. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување на внатрешно и надворешно 
трговско работење е Трќфуиовскн Никола, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4309/92. (1001) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1184/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-16235-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз, 
„Томи-Ив", Д.О.О., Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“4 бр. 59/1-5. 

Основач е Василка Орељ од Титов Велес, л.к. 135953, м. бр. 
2411957485011, со акт за основање бр. 1/92 од 4.П. 1991 година. 

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080112, 080114, 
080121, 080190, 080201,080202, 110303,110309,110909. 

Работи во надворешно-трговскиот промет: 070310,070320 - заста-
пувања на странски фирми, реекспорт и консигнационо работење. 

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

Лице овластено за застапување е Василка Орељ од Титов Велес, 
директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1184/92. (1004) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1959/92, на регистарска влошка бр. 1-18258-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар организирањето на претставништво во правно лице на Прет-
пријатието за промет и услуги „Север-Трговииа", д.о.о. со ц.о., ул. 
„Васил Ѓоргов“ бр. 33. 

Фирмата е основана со одлука за основање од 18.XI. 1991 година, 
а основач е „Север-Комерц", а.д. Суботица, „Магнетна жива“ 6. 

Дејноста: 070123, 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070223, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 090139, 090131, 
090122,090124, 090129,110302, 110309,110902,110909. 

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320 - за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услуги, - консигна-
ција, реекспорт. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен 

трговски промет е Андев Мише, директор, со неофаннчени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1959/92 (1004) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8706/ 
91 од 25.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15155-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет 
и услуги „Промедика" увоз-извоз, ц.о,, Скопје, ул. „Никола Парапу-
нов" бр. 5/48. 

Претпријатието е основано на 6.ХП.1991 година, а основач е 
Николоска Марија од Скопје. 

Дејности: 07011-070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 090209, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 011920, 013021, 013073, 013074, 080121, 080190, 090171, 090179, 
110309, 110909, 070310, 070320 - работи на застапување на странски 
лица, работи на посредување на надворешно-трговскиот промет. 

Претпријатието за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за 
застапување е Николоска Марија, директор, без ограничување. Лице 
овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Николо-
ска Марија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8706/91. (442) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7996/91 на регистарска влошка бр. 1-13604-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запи-
шувањето право на вршење работи во надворешно трговски промет под 
фирма: Претпријатие за промет и услуги „ЗОТА", ц.о., Скопје, бул. 
„Партизански одреди“ бр. 27а/17. 

Претпријатието е основано со ак^ за основање бр. 1/1 од З.ХП. 
1991 година, а основач е Васевски Зоран. -

Дејноста: 013122, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080190, Ј09О110, 090124, 090129, 
090131, 090132, 110302,110303, 110620, 110903, 110909. 

Дејноста во надворешно-трговскиот промет: 070310 и 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет претпријатието 'одго-

вара со сите свои средства. 
Лице овластено за затапување во внатрешното и надворешното 

трговско работење е Васевски Зоран, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7996/91, (1005) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5779/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-2121-0-0-0, ја? Запиша во судскиот реги-
стар промената на лицето овластено за застапување на Издавачкото 
претпријатие „Наша книга“ со ц.о., Скопје,'ул, „Максим Горки“ бр. 21, 
со следните податоци: Се брише Никола Штрковски, директор, а се 
запишува новиот застапник во внатрешно и надворешно-трговско рабо-
тење Атанас Бојаровски, е.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5779/92. (1006) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5578/92, на регистарска влошка бр. 1-19615-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар „Микелис Мак“ - Претпријатие за трговија на големо и мало, 
увоз-извоз, д.о.о., Скопје. 

Скратено име на фирма: „Микелис Мак“, Д.О.О., Скопје. 
Седиште на фирмата: ул. „50 Дивизија“ бр. 20, Скопје. 
Дејноста: 070112, 070114, 070121, 070212, 070213, 070219, 070221, 

070224, 070250,110309,110909, 110404. 
Дејност во надворешниот трговски промет: 070310, 070320; по-

средување во надворешен промет - застапување во надворешен промет. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет, претпријатието одго-

вара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен 

трговски промет е Темеловски Тони, директор, без ограничувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5578/92. (978) 

Окружниот стоцрнски суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3951/92, на регистарска влошка бр. 1-18965-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар. Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Југо-
електро-Комерц Д.О.О. - Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 21-а. 
Претпријатието е основано со акт за основање, а основач е Предузеќе 
за унутрашњу Н спољну трговецу „Електротехна", П,О. - Белград. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 030003, 080201, 080202, 
110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, 
070310,070320; услуги во надворешно-трговскиот промет; посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги; меѓународна шпедиција, 
изведување инвестициони работи во странство; работи на јавно склади-
рање; работи во меѓународни саеми, услуги на реклама и економска 
пропаганда. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Застапник во внатрешно и надворешно трговски промет е Да-

нило Ѓорѓиевски, вд. директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. Срег. бр. 3951/ 

92. (979) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4679/92, на регистарска влошка бр. 1-18979-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, инженеринг, услуги и про-
мет на големо и мало „Макаус експорт“, ц.о., Скопје, ул. „Финска“ бр. 
16. 

Основачи на претпријатието се: Ефтимовски Горан од Скопје, 
ул. „Финска“ бр. 16, и Тодорчевски Драган од Скопје, ул. „Анастас 
Митрев“ 26/4, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање. 
Дејности: 0119, 0113, 01131, 011315, 012324, 012321, 012322, 

012323, 0130, 013010, 01302, 013021, 013030, 013041, 0126, 0201, 020110, 
020140,01220,0121,110404,110402,050100,05020,050201,05030,050301, 
050302, 060050, 060501, 060502, 060503, 0901, 090131, 090132, 090139, 
09017,090110,090181,090201,090202,01030,010309,01090,010909,0801, 
08012,080190,08020,080201,080202,0702,07021,070211,070212,070213, 
070214, 070215, 07022, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070229, 
07023, 070250, 070260, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070132, 070140, 07030, 070310, 070320. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Ефтимовски Горан од Скопје, во својство на дирек-
тор на претпријатието, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4679/92. (980) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4133/92, на регистарска влошка бр. 1-18709-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „Трговска 
мрежа-Дервента", Д.О.О., Скопје, ул. „Битпазарска" бр. 91. 

Скратен назив: „Дервента", д.о.о. Скопје. 
Основано со одлука бр. 1/92 од 30.Ш. 1992 година од основачот 

Д.Д. „Трговинска мрежа - Дервента" ул. „Илија Грбиќ“ бб. 
Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110909, 
070310 и 070320. 
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Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка„ 

За обврскете сторени во правниот промет, претпријатието одго-
вара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Мандал Решија, е.д. директор, 
м. бр. 0107945450117. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Сре. бр. 4133/91. (981) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5357/92, на регистарска влошка бр. 1-19444-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запи-
шувањето на правото за вршење работи во надворешно трговски про-
мет на претпријатието за финансиски, технички и деловни услуги в и -
конт“, ц.о., Скопје Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 12.Ш.1992 година, а основач е Љиљана Аврамовска од Скопје. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226,070229, 070250,070260, 110302,110309. 

Дејноста во надворешен трговски промет: 070310-надвореита 
трговија со прехранбени производи; 070320-надворешна трговија со не-
прехранбени производи; 090183,090189,110302,110303,110304,110309, 
110405,110903,110909, 050301, 050302. 

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

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Љиљана Аврамовска, директор, со неограничено 
овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5357/92. (993) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4845/92, на регистарска влошка бр. 1-19074-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието за промет и услуги во приватна 
сопственост, „Екомак-Комерц", Д.О.О., извоз-увоз-Скопје, ул. „Јане 
Сандански бр. 30/1-21. 

Дејноста: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 
070227, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
010909, 110302, 110303, 110909, 110309, 090132, 090133, 080190, 080201, 
080202,070310, 070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4845/92. (991) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6247/92, на регистарска влошка бр. 1-19597-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар Мешовитото прет-
пријатие „Вардар - Боснааир" за воздушен сообраќај и 
отрговија, Д.О.О., Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 060401, 060402, 060403, 080190, 080201, 080202, 
110303, 110309, 110909. 

Претпријатието е регистрирано за надворешен 
проклет: 

070310; 070320; комисиона продажба; застапување 
странски фирми, отворање бесцаринска продавница, 
без ограничувана. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
претпријатието Милан Ѓујиќ, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6247/92. (1011) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3689/92 на регистарска влошка бр. 1-19321-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското туристичко претпријатие „Тот44, п.о., увоз-
извоз, Скопје, ул. „Митохаџивасилев" бр. 36-Н-8-
Скопје. 

Дејност во внатрешен промет: 
070111, 070112, ,070113, 070114, 070121, 070122, 

070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 

070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 07021, 070211, 
070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070310, 070320, 110309, 110909, 080111, 
080112, 080113, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129. 

Лице овластено за застапување е Борис Пејчов, 
директор, без ограничување. 

Одговорност на претпријатието: потполна-це-
лосна. 

Запишано право за вршење работи во надво-
решно-трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3689/92. (1013) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 26151/92, на регистарска влошка бр. 1-16316-
0-0-0-, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието 
за производство, преработка на алуминиумон, же-
лезни и пластични производи и трговија „АЛУФЕР-
ПЛАСТ44 експорт-импорт, ц.о., Гостивар, ул. „Населба 
Лозја44 бб. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
бр“: 1/1 од 25.11.1992 година, а основач е Хамити Унџел, 
ул. „Населба Лозја44 бб, Скопје. 

Дејности: 010711; 010712; 010713; 011010; 011311; 
011312; 011313; 011316; 011319; 011949; 011990; 013500; 
070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 
070124; 070125; 070126; 070127 ; 070128; 070129; 070132; 
070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 
070221; 070222; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 
070231; 070240; 070250; 070260; 110303; 110109; 110301; 
110304. 

Дејности во надворешно трговски промет се: 
070310; 070320. Претпријатието во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските во правниот промет претпријатието одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно-трговскиот промет е Хамити Унџел, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2651/92. (551) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 699/92, на регистарска влошка бр. 1-16418-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за 
услуги и трговија на големо и мало „ЏИМИ-КОМЕРЦ" 
експорт-импорт Д.О.О., ул. „Речиште44 бр. 31, Дра-
чево, Скопје. Основач на претпријатието е Станковски 
Љупчо од Скопје со л.к. 895897. Дејности: 070121; 
070122; 070123; 070125; 070126; 070132; 070221; 070222; 
070223; 070229; 070250; 110302; 110303; 110309; 110909; 
070320. Основачот за почеток обезбедува Основни сред-
ства во вредност од 8.000,00 денари. Претпријатието 
има целосна одговорност и неограничени овластувања. 
Директор на претпријатието е основачот Станковски 
ЈБупчо. Застапник на претпријатието во внатрешниот и 
надворешниот промет е основачот Станковски Љупчо. 
Основачот за ризикот на работеното на претпријати-
ето одговара до висина на вложените средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
699/92 (552) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека 

со решението Ст.бр. 1429/91 од 28.1 V. 1992 година 
отвори стечајна постапка над Претпријатието во опш-
тествена сопственост за производство и промет „Стоко-
експорт" од Скопје. 
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За стечаен судија се именува Никола Стојанов, 
судија на овој суд. За стечаен управник се определува 
Киро Грков, од Скопје, ул. „Павле Илич“ бр.9 вл.1 ст. 
4, тел.2644347. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања на рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд 
со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите кон стечајниот 
должник без одлагање. Се закажува рочиште за испи-
тување на пријавените побарувања на доверителите на 
стечајниот должник на ден 8. VII. 1992 год. во 8,20 ч. во 
соба бр.81 на овој суд: 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1016) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека 
со решението на овој суд Ст.бр. 1823/91 од ЗЛИ. 1992 
година, отвори стечајна Постапка над Договорното 
претпријатие за градежни работи И промет „Декорпла-
стика" од Скопје. 

За стечаен судија се именува Мируша Еленовска, 
судија на овој суд. За стечаен управник се определува 
Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 
109/3-34, тел.418-628. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд 
со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите кон стечајниот 
должник бе,з одлагање. Се закажува рочиште за испи-
тување на пријавените побарувања на доверителите на 
стечајниот должник за 7.VII.1992 година во 8,00 ч. во 
соба број 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1017) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека 
со решението Ст.бр. 24/92 од 4.VI. 1992 година стечај-
ната постапка кон должникот ПП „Три брсјаци" од 
Прилеп ја запре. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1018) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот тракалезен печат со стандардна голе-
мина и еден мал штембил и тркалезен печат под назив: 
„Акционерско друштво во мешовита сопственост за 
надворешно-трговски промет и трговија на големо к 
мало „Индустимпекс" - Скопје“ се огласуваат за не-
важни. (1717) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: 
„Приватно претпријатие „Крос ком" увоз-извоз - Скоп-
је“ се огласуваат за неважни. (1717) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпри-
јатие за увоз-извоз, трговија на големо и мало со произ-
водство „Зомак" ц.о. - Скопје“ се огласува за неважен. 

(1718) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните сг 

загубени документи: 
Патна исправа бр. МБ 582615 од 5.VII. 1988 год. 

издаден од УВР-Скопје на име Коста Димчевски, ул. 
„Мијачка“ бр. 7а, Скопје. (1777) 

Патна исправа бр. МБ 886936, издадена, од СВР -
Прилеп на име Јовески Здрав,ко, с. Крушеани, Прилеп. 

, (1776) 
Патна исправа бр. МБ 313042, издадена од УВР -

Скопје на име Зафировски Гоце,ул „Бајрам Шабани“, 
бр. 46, Скопје. (1719) 

Патна исправа бр. МБ 803960 на име Сеудер Бај-
рам, ул, „377" бр. 6 Скопје. (1720) 

Патна исправа бр. МБ 334521, издадена од СВР -
Битола на име Димовски Павле, ул. „Цветан Димов“ 
бр. 46, Битола. (1721) 

Патна исправа бр. МБ 917708, на име Емини Ми-
нир, с. Слупчане, Куманово. (1722) 

Патна исправа бр. МБ 201474, издадена од УВР -
Охрид на 11.Ш.1985г. на име Василоскн Илија, ул. 
„Железничка“ бр. 98, Охрид. (1723) 

Патна исправа бр. МБ 722685/89 на име Пашова 
Рукија, нас. „Антигона“ бр. 50, Титов Велес. (1724) 

Патна исправа бр. МБ 662015/89 на име Махмудов 
Алириза, ул. „Благоја Страчков“ бр. 30, Титов Велес. 

(1725) 
ѕ Патна искрава бр. МБ 763463/90, издадена од УВР 

- Тетово на име Исмаили Мисим, ул. „М. Бафтиари“ 
бр. 108, Тетово. (1726) 

Патна исправа бр. МБ 622602, издадена од СВР -
Штип на име Андоновски Спиро, ул. „Пиринска“ бр. 
77, Штип. (1727) 

Чекови од текбвна сметка бр. 15-50-14042-2, изда-
дени од Југобанка - Скопје На име Петрова Виолетка, 
ул, „Пиринска“ бр. 21, Штип. (1728) 

Чековна карта бр. 999-15 и чекови бр. 4108954, 
4108960 и од 4163390 До 4163399 (12 чека), издадени од 
Стопанска банка - Гостивар на име Ханџиу Неби Ќа-
нија, ул. ,ДНА“ бр. 296-а, Гостивар. (1729) 

Патна исправа бр. МБ 203861/90 на име Стојчевски 
Љупчо, с. Беранци Битола. (1730) 

Патна исправа бр. МБ 183564 на име Т. Доне, ул. 
„Индустриска“ бр. 73, Битола. (1731) 

Патна исправа бр. МБ 336162, издадена од УВР -
Охрид на име Китески Сашо, ул. „1-ва Македонска 
ударна бригада“ бр. 20, Охрид. (1732) 

Патна исправа бр. МБ 823126 на име Мамути Ха-
лит, с. Добридол, Гостивар. (1733) 

Патна исправа бр. МБ 435941/86, издадена од УВР 
- Скопје на име Амет Мебусан, Скопје. (1734) 

Патна исправа бр. МБ 186160/85 на име Емин Иба-
дет, ул. „Ѓорѓи Пенков“ бр. 13-а, Скопје. (1735) 

Патна исправа бр. МБ964407/81 на име Младенов-
ски Љубомир, бул. „Партизански одреди“ бр. 133,1/13, 
Скопје (1736) 

Патна исправа бр. МБ 964626/81 на име Младенов-
ска Лозана, бул. „Партизански Одреди“ бр. 133 1/13, 
Скопје. (1737) 

Патна исправа бр. МБ 966543/91 на име Јовановски 
Златко, ул. „Буковски мост“ бр. 23, Скопје. (1738) 

Патна исправа бр. МБ 881809/91 на име Шалвари-
нов Владимир, ул, „Дебарца“ бр. 53, Скопје. (1739) 

Патна исправа бр. МБ 411565/86 на име Нада Ар-
слан, ул. „520" бр. 15, Скопје. (1740) 

Патна исправа бр. МБ 614007/88 на име Мирадије 
Хуселиќ, ул. „Гуро Ѓоновиќ“ бр. 154, Скопје. (1741) 

Патна неправа бр. МБ 417757/86 на име Џеладин 
Доброва, ул. „Здравко Чочковски" бр. '31, Дебар. (1742) 

Патна исправа бр. МБ 842247/90, издадена од УВР 
- Скопје На име Елвира Селим, ул. „Виетнамска“ бр. 
64, Скопје. ѓ (1743) 
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Патна исправа бр. МБ 732558/90, издадена од УВР 
-Скопје на име Рушод Махмуд, ул. „Никола Малешев-
ски“ бр. 41/3-2, Скопје. 

Патна исправа бр. МБ 778547/90, издадена од УВР 
- Скопје на име Јаќуп Рамаданов, ул. „Црногорска“ бр. 
61-а, Скопје. 

Чековна картичка бр. 74150 и чекови од бр. 540402 до 540411, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Митко Тасевски, 
Скопје. (1656) 

Чекови од бр. 340930 до 340938, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Кирил Костов, Скопје. (1657) 

Тековна картица бр. 15-50-25702-1 и чекови од бр. 233303 до 
233310, издадени од Југобанка - Скопје на име Олга Проданоска, 
Скопје. (1658) 

Чековна книшка бр. 7772108 и чекови бр. 538294 и 538295, изда-
дени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Јамковски Марко, ул. 
„Добромир Хрс“ бр. 32-6, Скопје. (1659) 

Чек бр. 507821 од тековна сметка бр. 33113/49, издадена од Ко-
мерцијална банка - Скопје на име Вељановски Ацо, Скопје (1660) 

Чекови бр. 448957 и од бр. 488242 до 488256, издадени од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 1643301 на име 
Златко Ваљаковски Скопје. 

Чековна карта бр. 61862/88 и чекови од бр. 119188 до 119200, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Абдулхади Зул-
фиќари, Скопје. 

Решение рег. бр. 1894/1 УЛ. бр. 12-5774 од 14.VI.1990 год. на име 
Виктор Диментиеико, Скопје. (1663) 

Решение бр. 11-294 од 24.1.1986 год. за фризерска дејност од 
23.Ш.1990 година, на име Милка Миловска, ул. „Никола Грчето“ бр. 6/ 
16, Скопје (1664) 

Решение за упис на дуќан „Минимаркет" бр. 14-1966, ул. „Буку-
решка“ бб, Скопје, на име Татјана Дабиќ, Скопје (1665) 

Патна исправа бр. МБ 633544/89, издадена од УВР - Тетово на 
г Нусрет Изаири, с. Раковец, Тетово. (1716) 

Чековна картичка бр. 728257 и чекови од бр. 363376 до 363377 и 
363378, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скоје нз име Анѓелина 
Бобановска, Скопје. (1654) 

Патна исправа бр. МБ 012821/81 на име Јаневска Павлина, бул. 
„Видое Смилевски - Бато“ бр. 77/2-41, Скопје. (1604) 

Патна исправа бр. МБ 164902/90 на име Стојкова Мазес, ул. 
„Козјак“ бр. 22, Битола. (1605) 

Патна исправа бр. ГУ 687890/90 на име Али Нејче, ул. „Караор-
ман“ бр. 111, Битола. (1606) 

Патна исправа бр. МБ 164829 на име Џелова Мазес, ул. „Караор-, 
ман“ бр. 103, Битола (1607)1 

Патна исправа бр. МБ 920444 на име Сара гиновски Атанас, ул. 
„Кеј 4-ти Јули“ бр. 10, Прилеп. (1608) 

Патна исправа бр. МБ 719748, издадена од УВР - Охрид на име 
Сајчеста Марјан, с. Пештани, Охрид. 

Потна исправа бр. МБ 627933, издадена од УВР - Охрид на име 
Сгенкоски Крсте, с. Пештани, Охрид. 

Патна исправа бр. МБ 322460/86, издадена од СВР - Струга на 
име Ќазимоски Јакуп, с. Лабуништа, Струга. (1611) 

Потна исправа бр. МБ 650834 на име Деде Шабан, ул. „Зија 
Меровски“ бр. 8, Дебар. (1612) 

Потна исправа бр. МБ 417236/86 издадена од СВ Р - Тетово на имет 
Шаќири Хазби, с. Шипковица, Тетово. 

Патна исправа на име Исмаили Исмаил, ул. „Бл. Тоска“ бр. 189, 
Тетово. (1614) 

Патна исправа бр. МБ 493278/87 на име Шабани Африм, с. Долна 
Бањица, Гостивар. (1615) 

Потна исправа бр. МБ 334911, издадена од УВР - Кочани, на име 
Савев Сашо, с. Чифлик, Кочани. (1616) 

Тековна сметка бр. 1550-32549-6, и чекови од бр. 1097895 до 
1097900 на име Светозаров Сашо, ул. „Д. Лахчански" бр. 61/58, Битола. 

(1617) 
Потна исправа бр. МБ 279693 на име Османова Ѓулша, ул. 

„Крали Марко“ бр. 18, Титов Велес. (1671) 
Потна исправа бр. МБ 541970/87 издадена од УВР - Скопје на име 

Даим Сакипи, ул. „Лука Геров“ бр. 10/17, Скопје. (1618) 
Патна исправа бр. МБ 467536, издадена од УВР - Гостивар на име 

Незири Исни, ул. „Т. Черепакоскн" бр. 9-а, Гостивар. (1619) 
Патна исправа бр. МБ 977757, издадена од УВР - Струмица на 

име Христов Кирил, с. Добрејци, Струмица. ' (1620) 
Патна исправа бр. МБ 952198, издадена од УВР - Тетово на име 

Сулејмани Сечани, с. Вејце, Тетово. 
Патна исправа бр. МБ 498099 на име Ѓорчевски Лазар, ул. „Д. 

Најдов“ бр. 88, Титов Велес. (1624) 
Тековна сметка бр. 1550-35955-6 и чекови од бр. 1151776 до 

1151785 на име Трпчевски Драги, с. Олевена, Битола. (1625) 
Потна исправа бр. МБ 615795/88, издадена од УВР - Скопје на 

име Рамука Ќамуран, ул. „7-ми Јули“ бр. 51-6, Скопје. (1626) 
Патна исправа на име Мемети Авзи, с. Г. Речица, Тетово. (1627) 
Патна исправа бр. МБ 980289, издадена од УВР - Тетово на име 

Есати Шејаз, с. Шипковица, Тетово. 
Потна исправа бр. КА 239252, издадена во Приштина на име 

Халити Џеват, ул. „164" бр. 120, Тетово. 4 

Потна исправа бр. МБ 990473/92, издадена од УВР - Тетово на 
име Шаснвари Муса, ул. „Р. Цониќ“ бр. 52, Тетово. (1630) 

Патна исправа бр. МБ 633361, издадена од УВР - Охрид на име 
Исмаил Мина, ул. „7-ми Ноември“ бр. 198, Охрид. (1631) 

Патна исправа бр. МБ 751279/90 на име Тодоровски Војне, ул. „Б. 
Кидрич" бр. 1/17, Битола. (0632) 

Патна исправа на име Ќемаил Јусуфоски, с. Лисичани, Кичево. 
(1633) 

Патна исправа бр. МБ 834591/90 на име Нуредин Сали Кадум, ул. 
„Селечка Планина“ бр. 73, Скопје. 

Патна исправа бр. МБ 960964/91 на име Катерина Поп-Јанева, ул. 
„Веле Марков“ бр. 23, Скопје. (1635) 

Чекови од бр. 1069066 до 1069070 на име Николов Никола ул. 
„Вита Попјорданова бр. 92, Штип. 1 (1636) 

Возачка дозвола на име Рецепи Ирфан, с. Желино, Тетово. 

Патна исправа бр. МБ 685977, издадена од ОВР - Валандово на 
име Савовски Блажо, с. Јосифово, Валандово. (1578) 

Патна исправа бр. МБ 116268, издадена од Дебар на име Етемо-
ска Јал аида, с. Џепиште, Дебар. (1579) 

Патна исправа бр. МБ 154461 на име Мехмед Гул фидан, ул. 
„Брсјачка Буна“ бр. 130-6, Скопје. (1580) 

Патна исправа бр. МБ 410056/86, издадена од УВР Скопје на Име 
Зулије Сулејмани ул. „Славеј Планина“ бр. 227-а, Скопје. (1581) 

Чекови од бр. 5950201 до 5950210; од бр. 5886181 до 588690 и од 
5889931 до 5889940 на име Николчо Нешов, ул. „В. Поп Јорданова“ бр. 
11, Кочани. (1582) 

Чекови од бр. 5886171 до 5886180 и од бр. 5817242 до 5817250 на 
име Дивна Нешова, улч„ „В. Поп Јорданова“ бр. 11, Кочани. (1583) 

Патна неправа, издадена од СВР - Струга на име Усоски Веис, с. 
Октиси, Струга (1584) 

Патна исправа бр. МБ 126416, издадена од УВР - Прилеп на име 
Николовски Гоце, ул. „Беофадска" бр. 57-6, Прилеп. (1585) 

Патна исправа, издадена од СВ Р - Струга на име Јусуфи Сервет, 
с. Радолишта, Струга. (1586) 

Патна исправа, издадена од ОВР - Струга на име Јусуфи Назми, 
с. Радолишта, Струга. (1587) 

Патна исправа бр. МБ 628960/89, издадена во Скопје на име 
Наумовски Горан, ул. „Питу Гули“ бр. 42, Скопје (1587) 

Свидетелството за завршено Ш одделение, издадено од ПУ „Ха-
нифа Ибраимова" с. Д. Јаболчиште на име Кадриов С абедин, с. Долно 
Јаболчиште, Титов Велес. (4950)-

Свидетелството за завршено П одделение, издадено од ПУ „Ха-
нифа Ибраимова" с. Д. Јаболчиште на име Зекиров Мунир, с. Долно 
Јаболчиште, Титов Велес. (1951) 

Свидетелството за завршено П одделение, издадено од ПУ „Ха-
нифа Ибраимова" с. Д. Јаболчиште на име Џемаилова Беклије, с. 
Долно Јаболчиште, Титов Велес. (1952) 

Свидетелството за завршено Ш одделение, издадено од ПУ „Ха-
нифа Ибраимова" с. Д. Јаболчиште на име Умерова Миане, с. Долно 
Јаболчиште, Титов Велес. (1593) 

Патна исправа бр. МЕ 630489 на име Бајровиќ Сабахета, бул. 
„Македонско-косовска бригада“ бр. 10/21, Скопје. (1594) 

Патна исправа бр. МБ 657153/89 на име Асани Лутфи, с. Срби-
ново, Гостивар. (1595) 

Патна исправа бр. МБ 7514^0 на име Стоилковиќ Ранко, ул. 
„Охридска“ бр. 179, Битола. (15%) 

Патна исправа бр. МБ 288910 на име Велјановска Билјана, ул. 
„Стив Наумов“ бр. 101-а, Битола (1597) 

Патна исправа бр.,МБ 766646, издадена од ОВР - Охрид на име 
Цветковска Весна, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 20, Охрид. (1598) 

Патна исправа бр. МБ 952661 на име Павле Коцев, ул. „Тоде 
Мајсторчев“ бр. 7, Кавадарци. (1599) 

Патна исправа бр. МБ 912106 на име Скендев Тодор, ул, „Вано 
Гунев“ бр. 26, Кавадарци. (1600) 

Патна исправа бр МБ 950649 на име Стојановски 
Сашо, ул. „Шуто Оризари“ бр. 136-А, Скопје. (1673) 

Патна исправа бр. МБ 508868/87, издадена од УВР 
Скопје на име Шабани Џемаил, ул. „Павле Илик“ бр. 
11/8-19, Скопје (1674) 

Патна исправа бр. 726613/89 година на име Волка-
нова Цветанка ул. „Наум Наумов“ (1675) 

Патна исправа бр. МБ 286740, издадена од УВР -
Охрид на име Зулфи Мара, ул. „Миќо Гилиќ“ бр. 7 
Охрид. (1676) 

Патна исправа бр. МБ 086442 - издадена од од СВР 
- Струга на име Луфи Шпреза, с. Влешта, Струга. 

(1677) 
Патна исправа бр. МБ 879346/91 на име Мамер 

Мустафа, ул. „Ордан Чопела“ бр. 59, Скопје. (1678) 
Патна исправа бр. МБ 693991 на име Љупчо Дими-

тровски, ул. „Партизанска“ бр. 28/8, Битола. (1678) 
Патна исправа бр. МБ 892191/91 издадена од УВР -

Куманово на име Сулејмани Ќенан, ул. „Ужичка“ бр. 
37, Куманово (1680) 

Патна исправа бр. МБ 621355, издадена од УВР 
Охрид на име Бунтеска Зора, ул. „7-ми Ноември“ бр. 3, 
Охрид. (1681) 
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Патна исправа бр. МБ 714990 на име Зирако Дали-
поски, с. Голем Папрадник, Дебар. (1682) 

Патна исправа бр. МБ Фејзулахи Шефкет, с. Чело-
пек, Тетово. (1683) 

Патна исправа бр. МБ 003748/92, издадена од УВР 
- Тетово на име Јашари Решит, с. Вејце, Тетово. (1684) 

Патна исправа бр. МБ 31483 на име Аручи Муза-
фер, с. Врапчиште, Гостивар. (1685) 

Чекови на име Симо Ќуенев, ул. „Васка Калаџи-
ска" бр. 64, Неготино. (1686) 

Патна исправа бр. МБ 956951, издадена од УВР -
Охрид на име Донески Климе, с. Требеништа, Охрид. 

(1687) 
Патна исправа бр. МБ 497744, издадена од УВР -

Охрид на име Веселовски Абип. ул. „Охридска Брига-
да“ бр. 41, Охрид. (1688) 

Патна исправа бр. МБ 941525, издадена од УВР -
Кочани на име Даниел Илиев, ул. „Љупчо Сантов“ бр. 
2/6, Кочани. (1689) 

Тековна сметка бр. 1550-35247-6 со 1 чек, издаден 
од Југобанка - Битола на име Поповска Лилјана, ул. 
„Јолевски Јован-Леко" бр. 20, Битола. (1690) 

Патна исправа МБ 924916/91, издадена од УВР -
Скопје на име Пешевски Борче, с. Ракотинци, Скопје. 

(1691) 
Патна исправа бр. МБ 318241, издадена од Кума-

ново на име Јашари Ајредин, с. Матејче, Куманово 
(1692) 

Патна исправа бр. МБ 202087 на име Андонов Бо-
жидар, ул. „Мирче Ацев44 бр. 16 -̂а, Кратово. (1693) 

Патна исправа на име Ристов Илија Златко, с. Да-
видово, Гевгелија. (1694) 

Патна исправа бр. МБ 89335, издадена од Него-
тино на име Толов Ѓорѓи, ул. „Енгелсова" бб, Него-
тино. (1695) 

Патна исправа бр. МБ 459991/85, издадена од УВР-
-Тетово на име Бецети Саит, с. Желино, Тетово. 

(1696) 
Патна исправа бр. МБ 910244/91, издадено од УВР 

- Тетово на име Шабани Ремзи, с. Слатино, Тетово. 
(1697) 

Патна исправа бр. МБ 330738/86 на име Османи 
Меваип, с. Врапчиште - Гостивар. (1698) 

Патна исправа бр. МБ 825501, издадена од УВР -
Кочани на име Демиров Ибраим, ул. „Славчо Стојме-
нов“ бр. 144, Кочани. (1699) 

Патна исправа на име Христов Кирил, ул. „Гоце 
Делчев44 бр. 30, Струмица. (1700) 

Чекови серија 31-32 - 4 0 . - 3 3 - 5 0 - 4 1 1 - 7 7 - 4 0 на 
име Ѓорѓиеви Ѕвезда и Николче, ул. „Н.И. - Борче44 бр. 

И, Кочани. 
Возачка дозвола на име Ангелов Благоја, ул. „Ни-

кола Вапцаров44 бр. 12, Кочани. (1702) 
Патна исправа бр. МБ 834432, издадена од УВР -

Скопје на име Адем Берије, ул. „Ѓорѓи Пенков“ бр. 
22-а, Скопје. (1703) 

Патна исправа бр. МБ 461408/87, издадена од УВР 
- Тетово на име Ајет Зеќири, с. М. Речица, Тетово. 

Патна исправа бр. МБ 620195, издадена од УВР -
Дебар на име Иштреф Арифовски, с. Горенци, Дебар. 

(1705) 
Патна исправа бр. МБ 615370/89, издадена од УВР-

-Скопје на име Роберт Ајдар, ул. „383" бр. 18, - Скопје 
Чековна кратра бр. 52792-27 и чекови од бр. 

449607 до 449616 и 244892 и 244907, издадени од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Лилјана Димитров-
ска, ул. „Козле“ бр. 118-А, Скопје. (1708) 

Чековна картичка бр. 87537/23, издадена од Ко-
мерцијална банка а.д. - Скопје на име Менсур Чоловиќ, 
Скопје. (1707) 

Чекови од бр. 1226336 до 1226343, издадени од Ју-
гобанка - Скопје на име Веселинка Трифуновска, 
Скопје. (1708) 

Тековна сметка бр. 106188/82 и чекови од 454984 до 
454986 (три чека), издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Божидар Талевски, ул. „Иван Милути-
новиќ" бр. 100/20, Битола. (1710) 

Тековна сметка бр. 67770/56 и чекови од бр. 406157 
до 406166 (10 чека) 311922, издадени од Комерцијална 
банка А.Д. - Скопје на име Алексовски Лазар, ул. 
„Руѓер Бошковиќ44 бр. 9-1/17, Скопје. (1711) 

Чековна картичка бр. 84446/011 и чекови од бр. 
62825 до 62830, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Ристо Бошковски, Скопје (1712) 

Решение бр. 12-6831/2, издадено од СО „Чаир“ -
Скопје на име Селадин Дришковиќ, Скопје (1713) 

Решение УЛ. бр. 11-3750 од 9.1Х.1991 година, из-
дадено од Секретаријат за стопанство „Чаир44 - Скопје 
на име Мирослав Станоевски, Скопје. (1714) 

Тековна сметка бр. 83048-88 и чекови од бр. 573835 
до 573846.(12 чека) издадени од Комерцијална банка 
А.Д. - Скопје на име Тереза Блажевска, ул. „Желево“ 
бр. 1-1/7, Скопје. - (1715) 

Огласот што е објавен во „Службен весник на РМ44 

бр. И од 28.11.1992 година за загубена работна книшка 
на име Идриз Аљаудин, ул, „Боро Менков“ бр. 2/3-16, 
Скопје, се поништува. 
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