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

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

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

14. 
Врз основа на член 17 став 4 од Законот за одликува-

њата и признанијата на Република Македонија и член 6 
од Деловникот за организација, делокруг и начинот на 
работата на работните тела на Претседателот на Репу-
блика Македонија донесувам 

ОДЛУКА 
ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУ-
ВАЊА И ПРИЗНАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 

Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат 
претседател и членови на Комисијата за одликувања и 
признанија на Претседателот на Република Македонија. 

II 

Комисијата за одликувања и признанија на Претсе-
дателот на Република Македонија се состои од претсе-
дател и (16) членови. 

III 

За претседател на Комисијата за одликувања и приз-
нанија се именува: 

- д-р Славко Милосавлевски. 

За членови на Комисијата се именуваат: 

- д-р Томислав Чокревски, 
- акад. Цветан Грозданов, 
- Џеват Гега, 
- акад. Георги Ефремов, 
- д-р Александар Ивановски, 
- ген.мајор Борис Стојановски, 
- Дијана Тавчиевска, 
- д-р Цветан Цветковски, 
- Данчо Шутурков, 
- д-р Вера Весковиќ - Вангели, 
- Ќамуран Тахир, 
- Елена Андреевска, 
- Марија Манцоска Камилова, 
- проф.д-р Аслан Селмани, 
- Јован Павловски, 
- Јорго Ќука. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 08-18 
11 јануари 1996 година 

Скопје Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

15. 
Врз основа на член 13 и 14 од Законот за надво-

решно-трговско работење („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 31/93) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА АУКЦИСКА РАСПРЕДЕЛБА НА УТВРДЕ-
НИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА 

ПООД ДЕЛНИ СТОКИ ЗА 1996 ГОДИНА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот и 
роковите во кои се спроведува аукциска распределба на 
утврдените или на дел од утврдените контингенти за 
извоз и увоз на поодделни стоки наведени во Списокот 
на стоките со форми на извозот и увозот, кој е составен 
дел на Одлуката за распоредување на стоките на форми 
на извозот и увозот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 81/93,38/94, 52/94, 57/94,22/95 и 50/95).; 

Аукцијата распределба се врши со усно јавно над-
давање на учесниците (во натамошниот текст: надда-
вање). 

2. Право на учество на наддавањето имаат претпри-
јатија и другите правни лица регистрирани за вршење 
на надворешно-трговскиот промет со стоките за кои се 
врши распределба на утврдените или на дел од утврде-
ните контингенти (во натамошниот текст: претприја-
тија) и претприемачите. 

3. Наддавањето го спроведува Министерството за 
надворешни работи. 

4. Министерството за надворешни работи образува 
Комисија за спроведување на наддавањето (во ната-
мошниот текст: Комисија) која ја сочинуваат претседа-
тел и негов заменик и пет члена и нивни заменици, од 
кои по еден член и нивен заменик се именуваат од 
Министерството за стопанство, Министерството за фи-
нансии и Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАДДАВАЊЕТО 

5. Комисијата го објавува наддавањето во дневниот 
печат и на огласна табла на Министерството за надво-
решни работи најдоцна пет дена по влегувањето во сила 
на актот на Владата на Република Македонија со која 
се утврдува обемот на контингентите за извоз и увоз на 
стоки, а најрано десет дена пред одржување на наддава-
њето. 

Објавата особено содржи: 
- место, ден и час на одржување на наддавањето; 
- вид на стоката и големина на контингентот или на 

дел од контингентот што се распределува со наддавање; 
- големина на еднаквите делови по единица мерка на 

утврдениот контингент или на дел од контингентот кои 
се распределуваат со наддавање; 

- почетен денарски износ по единица мерка на сто-
ката која се распределува по пат на наддавање; 

- минимален број на учесници во наддавањето; 
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- ограничување на дел од контингентот кој може да 
го добие поодделен учесник во наддавањето; 

- износ на котизација за учество на наддавањето; 
- сметка на која треба да се уплати котизацијата; 
- рок за извршување на извозот односно увозот; 
- рок и начин за доставување на пријавите. 
6. Претпријатијата, други правни лица и претпри-

емачите учествуваат во наддавањето со поднесување на 
писмена пријава. 

Пријавата се поднесува по Министерството за надво-
решни работи. 

Во пријавата треба да се наведе: '' 
за претпријатијата и други правни лица: називот на 

претпријатието, адресата, телефонот; 
- за претприемачите: име и презиме на претприема-

чот, назив на дуќанот, адресата и телефонот; 
- име и презиме на овластениот претставник на 

претпријатието или претприемачот; 
- број на жиро-сметката на учесникот во наддава-

њето доколку со таква располага. 
Пријавата ја пополнува овластено лице на учесни-

кот во наддавањето со наведување полно име и пре-
зиме. 

Кон пријавата претпријатието учесник во наддава-
њето приложува доказ дека е регистрирано за вршење 
на надворешно-трговски промет, а претприемачот при-
ложува изјава дека извозот односно увозот на стоката 
врз основа на контингент што би се добил со наддавање 
е извоз на сопствено производство или увоз за соп-
ствени потреби согласно одредбата на член 80, став 1 од 
Законот за надворешно-трговско работење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 41/93 и 78/ 
93). 

Кон пријавата се приложува и доказ за уплатен из-
нос на име котизација за учество во наддавањето, а во 
полза на Буџетот на Република Македонија. 

7. Пристигнувањето на пријавите се регистрира во 
регистар кој што го води Министерството за надво-
решни работи. 

8. Висината на котизацијата за учество во наддава-
њето се утврдува според прилог бр. 1 кој е составен дел 
на оваа одлука. 

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАДДАВАЊЕТО 

9. Наддавањето може да се спроведе ако Комисијата 
работи во полн состав. 

Седниците на Комисијата ги свикува нејзиниот прет-
седател или, во отсуство на претседателот, неговиот 
заменик. 

Комисијата води записник за својата работа. 
10. На наддавањето учествува претставник на прет-

пријатието односно претприемачот или негов претстав-

ник, кој на Комисијата и приложува доказ за овластува-
њето за учество во наддавањето. 

11. На наддавањето Комисијата прво ги отвора пли-
ковите со пријавите по редоследот на стоките наведени 
во објавата и, доколку најде дека ги содржат сите еле-
менти наведени во објавата ги прогласува за исправни. 

12. Еднаквите делови по единица мерка на утврде-
ниот контингент или на дел од контингентот Од точка 6, 
став 2, алинеа 3 од оваа одлука им се распределуваат на 
учесниците во наддавањето кои ќе понудат најв,исок 
износ по редоследот на стоките во објавата до нивното 
исцрпување, имајќи го притоа предвид ограничувањето 
од точка 6, став 2, алинеа 6 од оваа одлука. 

13. Комисијата по правило до крајот на работното 
време истиот ден кога е спроведено наддавањето, ги 
соопштува резултатите од истото на огласната табла на 
Министерството за надворешни работи. 

14. Учесниците во наддавањето на кои им е распреде-
лен дел на утврдениот контингент се должни најдоцна 
десет дена по одржаното наддавање на Комисијата да и 
достават доказ за уплата на постигнатиот износ на над-
давањето, а во полза на Буџетот на Република Македо-
нија. 

15. По прибавениот доказ од точка 14 од оваа одлука 
министерот за надворешни работи во рок од три дена 
донесува поединечни решенија за распределен извозен 
односно увозен контингент. 

16. Доколку некој од учесниците во наддавањето не 
постапи согласно одредбата на точка 14 од оваа одлука 
или доколку бројот на учесниците на наддавањето е под 
минималниот број содржан во објавата, за тој дел на 
контингентот постапката на наддавање се повторува во 
рок од 15 де!|а. 

Доколку и при повторената постапка настане некој 
од случаите од став 1 од точка 16 тој дел од континген-
тот се распределува со повторувана. 

Учесниците во наддавањето кои не постапиле со-
гласно одредбите од точка 14 немаат право на учество 
на повторената постапка на наддавањето. 

Поодделен контингент или на дел од контингентот 
не се распределува доколку не се јави некој на наддава-
њето. 

17. Министерството за надворешни работи, по по-
треба, донесува поблиски прописи за спроведување на 
оваа одлука. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
18. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот На објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ 

Бр. 23-66/1 
25 декември 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

ПРИЛОГ 1 

ВИСИНА НА КОТИЗАЦИЈА ПО ПРОИЗВОДИ ЧИЈА РАСПРЕДЕЛБА СЕ ВРШИ 
СО АУКЦИЈА 

Прва група - 2.000 денари тарифен број 

Крап жив 
Пастрмка свежа или разладена 
Каранфили 
Праски 
Чоколадо, други производи во табли или прачки 
со маса поголема од 2 кгр .или во течна состојба, 
маса, прав, гранули или во други форми 

0301.93 
0302.11 
0603.101 
0809.30 

1 8 0 6 . 2 0 
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Краставици приготвени или конзервирани 
Корнишони приготвени или конзервирани 
Пиперки подготвени или конзервирани 
Слатки пиперки приготвени или конзервирани 
Домати, цели или во парчиња 
Друго 
Ајвар 
Ајвар 
Џемови 
Сок од грозје (вклучувајќи и шира од грозје) 
Сок од јаболко 
Сок и концентрат од вишни 
Активен квасец 
Друго 
Кечап и други сосови од домати 
Вино квалитетно 
Етил алкохол и други алкохоли денатурирани 
со која и да било јачина 

Лозова и комова ракија 

Портланд цемент 
Предконцентрати врз база на синеб, сирам и тирам 
(ТМТР) 

Препарати за галванизација и фосфатирање 
Говедски кожи довршени. 
Печатена украсна хартија 
Топловалани плоснати производи од железо 
или нелегиран челик со широчина 600 мм или 
поголема, неплатинирани и непревлечени 

Плоснати валани производи, од железо или 
нелегиран челик со широчина 600 мм или поголема, 
ладновалани, неплатинирани и непревлечени 

Електролитички превлечени со цинк (поцинкуван лим) 
На друг начин превлечени со цинк 
Обоени, лакирани или превлечени со пластична 
маса (пластифициран лим) 
Плоснати валани производи од железо или 
нелегиран челик со широчина помала од 600 мм, 
неплатинирани и непревлечени 
Плоснати валани производи од железо или 
нелегиран челик со широчина помала од 600 мм 
платинирани или превлечени 
Безрабни цевки за нафтоводи и гасоводи 
Безрабни заштитни цевки од други челици, со 
надворешен промер 1 6 " или поголем 

2 0 0 1 . 1 0 1 

2001, .1 09 
2001.902 
2001.9091 
2 0 0 2 . 1 0 

2002.90 
2001.9091 
24)05.901 
2007.992 
2009.60 
2009.70 
2009.802 
2 1 0 2 . 1 0 

2102.209 
2103.20 
2204.292 

2207.20 

2208.202 

2523.299 

3808.2011 

3823.901 
4104.399 
4811.391 

7208 

7209 

7210.3 
7210.4 

7210.70 

7 2 1 1 

7212 
7304.10 

7304.203 
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Безрабни производствени цевки и други , од 
други челици 
Безрабни ладновлечени или ладновалани цевки 
Други цевки и шупливи профили (на пример: 
со отворени споеви, заварени, заковани или за -
творени на сличен начин), од железо или челик 
Прачки и профили од нелегиран алуминиум 
Прачки и профили од легури на алуминиум 
Цевки од нелегиран алуминиум 
Цевки од легури на алуминиум 
Други конструкции од алуминиум 
Автобуси 

7304.205 
7304.31 

7306 
7604.10 
7604.2 
7608.10 
7608.20 

7610.909 
8702.101 

Витора група - 3.000 денари 

Какао во прав со додаток на шеќер 
Р 'скав леб (криел) 
Леб и слични производи зачинети 
Двопек, тост леб и слични тост производи 
Вина пенливи во садови до 2 литра 
Вина пенливи во садови над 2 литра 
Други вина во садови до 2 литра 
Вермут 
Вињак, Коњак, Армањак и слично 
Цигари што содржат тутун 

1806.10 
1905.10 
1905.20 
1905.40 
2204.101 
2204.109 
2204.21 
2205.101 
2208.201 
2402.10 

Трета група - 5.000 денари 

Гуми за џвакање 
Бела чоколада 
Бонбони 
Производи од шеќер, друго 
Чоколадо, друго, во табли или прачки, полнети 
Чоколадо, друго во табли или прачки, неполнети 
Чоколадо, друго 
Слатки, бисквити, вафли и обланди 
Леб, печива, друго 

1704.10 
1704.902 
1704.903 
1704.909 
1806.31 
1806.32 
1806.90 
1905.30 
1905.90 

16. 
Врз основа на член 13 и 14 од Законот за надво-

решно-трговско работење („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 31/93) и член 45 од Законот на 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА КОНТИНГЕН-
ТИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ОД 01.01. ДО 

31.03.1996 ГОДИНА 

Член 1 
За периодот од 01.01.1996 до 31.03.1996 година се 

утврдува обемот на количински контингент „гас“ за из-
воз и увоз на стоки како што следи во списоците 1 и 2 
кои се составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 
Распределбата на утврдените количински контин-

генти за извоз и увоз се врши во Министерството за 
надворешни работи од страна на Комисија составена од 
претставници на Министерството за надворешни ра-
боти, Министерството за стопанство и Министерството 
за земјоделие, шумарство и водостопанство, а на дел од 
утврдените количински контингенти за увоз на стоки 
по пат на јавно усно наддавање. 

Член З 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-67/1 Претседател на Владата 
25 декември 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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СПИСОК 1 
АВАНСНИ КОЛИЧИНИ НА СТОКИ КОИ ВО ИЗВОЗОТ СЕ НА РЕЖИМ 
КОЛИЧИНСКИ КОНТИНГЕНТ "КК" ЗА ПЕРИОДОТ ОД 0 1 . 0 1 . 1 9 9 6 

ДО 3 1 . 0 3 . 1 9 9 6 ГОДИНА 
- во тони -
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17. 
Врз основа на точка 3, став 12 од Одлуката за де-

визна политика и проекција на платниот биланс на Ре-
публика Македонија за 1996 година („Службен весник 
на Република Македонија“, број 65/95), Владата на Ре-
публика Македонија, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА УВОЗ И ЦА-

РИНЕЊЕ НА СТОКИ ВО 1996 ГОДИНА 

1. Претпријатијата и другите правни лица и претпри-
емачите регистрирани за надворешно-трговско рабо-
тење (во натамошниот текст: претпријатија) се должни 
при склучувањето на договорите за увоз на стоки и 
услуги со странски лица да го утврдат начинот, усло-
вите и изворите на средства од кои ќе се плаќа тој увоз. 

2. Претпријатијата од точка 1 на оваа одлука, при 
поднесувањето на декларацијата за царинење на сто-
ките кои се предмет на увоз се должни на царинските 
органи да им поднесат потврда од овластената банка за 
вршење работи на платен промет со странство дека 
имаат обезбедено девизни средства за плаќање на пред-
метниот увоз. 

Потврдата од став 1 на оваа точка банките ја изда-
ваат на образец број 1 кој е составен дел на оваа одлука, 
наведувајќи го притоа начинот на плаќање на увозот и 
изворот на девизите. 

3. Царинските служби нема да вршат прием на де-
кларација и да вршат царинење на стоките за кои прет-
пријатијата немаат доставено потврда согласно точка 2 
од оваа одлука. 

Против претпријатијата кои немаат потврди за 
обезбедени девизни средства, а извршиле дотур на 
стоки во Република Македонија, царинскиот орган ќе 
поднесе пријава до девизната инспекција при Министер-
ството за финансии. 

5. По исклучок од одредбите На оваа одлука, прет-
пријатијата не се должни да обезбедуваат потврда за 
обезбедени девизни средства во следните случаи: 

- увоз на стоки по решенија за компензациони ра-
боти или кооперација; 

- увоз и превоз на стоки наменети за реекспорт; 
- увоз на стоки за доработка и оплеменување; 

- увоз на стоки (во натура) по решенија за наплата 
на извозот со увоз; 

- увоз на опрема под лизинг; 
- привремен увоз на стоки на консигнација; 
- увоз на стоки за потребите на дипломатските и 

конзуларните претставништва; 
- привремен увоз на саемски експонати; 
- увоз на мостри, рекламен материјал и други бес-

платни пратки во количини и вредности регулирани со 
позитивните законски прописи; и 

- увоз на стоки, освен стока -за широка потрошу-
вачка врз основа на склучен договор за одложено пла-
ќање. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вана и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 23-53/1 Претседател на Владата 
29 декември 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Дрвенковски, с.р. 

1 8 _ 
Врз основа на член 7 од Законот за гаранција на 

Република Македонија за депонираните девизни вло-
гови на граѓаните и обезбедување на средства и начин 
за исплата на депонираните девизни влогови на граѓа-
ните во 1993,1994,1995 и 1996 година („Службен весник 
на РМ“ бр. 31/93 и 70/94) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИС-
ПЛАТА НА ДЕНАРСКИ СРЕДСТВА ОД ДЕПОНИ-
РАНИТЕ ДЕВИЗНИ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ ЗА ЗА-
ДОВОЛУВАЊЕ НА ЕГЗИСТЕНЦИОНАЛНИ ПО-
ТРЕБИ НА ГРАЃАНИТЕ ВО 1993, 1994 И 1995 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Во називот на Одлуката за начинот и постапката за 

исплата на денарски средства од депонираните девизни 
штедни влогови за задоволување на егзистенционални 
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потреби на граѓаните во 1993, 1994 и 1995 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 34/93 и 2/95), зборовите 
„1993, 1994 и 1995 година“ се заменуваат со зборовите 
„1993, 1994, 1995 и 1996 година“. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 23-96/1 Претседател на Владата 
9 јануари 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

19. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90, 31/93 и 63/94), а во врска со член 3 од Законот за 
гаранција на Република Македонија за депонираните 
девизни влогови на граѓаните во 1993, 1994 и 1995 го-
дина („Службен весник на РМ“ бр. 31/93 и 70/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДО-
ЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕ-
ДЕЊЕ СПРЕМА КАМАТИТЕ ВО ЗЕМЈИТЕ НА ДО-

МИЦИЛНИТЕ ВАЛУТИ 

1. Во Одлуката за методологијата на утврдување на 
каматните стапки на депонираното девизно штедење 
спрема каматите во земјите на домицилните валути 
(„Службен весник на РМ“ бр. 83/92, 81/93 и 70/94), во 
точка 10 зборот: „1994" се заменува со зборот: „1995". 

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

Бр 23-3219/1 Претседател на Владата 
9 јануари 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

20. 
Врз основа на член 37 од Законот за платниот про-

мет („Службен весник на РМ“, бр. 80/93, 9/94 и 65/95), 
министерот за финансии донесува 

НАРЕДБА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТ-
КИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ЈАВНИ 

ПОТРЕБИ 

1.Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 
за јавни потреби („Службен весник на РМ“, бр.7/94,21/ 
94 и 38/95) во делот II. Приходи на социјални фондови, 
точка 10 - Фонд за здравствено осигурување, потточка 
10.1. по бројот 13) се додава нов број 14) кој гласи: 

„14) 843-864 - придонес за здравствено осигурување 
за изминати години“. 

Во точката 11 - Фонд за пензиско и инвалидско 
осигурување на Македонија, потточка 11.1. по бројот 
11) се додава нов број 12) кој гласи: 

„12) 843-432 - придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување за изминати години“. 

Во точка 12 - Завод за вработување, потточка 12. 1. 
по бројот 6) се додава нов број 7) кој гласи: 

„7) 843-635 - придонес за вработување за изминати 
години“. 

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

Број 13-8919/1 
11 јануари 19% година Министер за финансии, 

Скопје Д-р Јане Миљовски, с. р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12687/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65347-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и запишувањето право на вршење работи на Ш И 
на Производно трговското претпријатие „САЛПРОМ" Д . О . О , увоз-из-
воз, ул. ,Дримкол“ бр. 18, Скопје. Основач на претпријатието е Сади 
МОРИНА од Скопје. 

Дејности: 011231, 011321, 011313, 011314, 011320, 011390, 011527, 
011721, 011730, 011791, 011799, 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 
012142, 012201, 012310, 012321, 012322, 012421, 012429, 012611, 012612, 
012613, 012621, 012622, 012623, 012699, 012701, 012702, 012703, 012810, 
012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013071, 013072, 
013121, 013200, 013320, 013500, 020110, 020121, 020140, 030003, 050100, 
050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230,070240,070250,070260,070310,070320, комисиони работи, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај, царински продавници, консигнациони складови, кон-
сигнациона продажба, изведување инвестициони работи во странство, 
туристички работи во странство, малограничен промет со соседните 
држави, реекспорт, посредување и застапување на странски фирми, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090150, 090160, 090171, 090172, 
090179, 090181, 090189, 100399, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 
110404, 110611, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909 и 120310. Прет-
пријатното во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, 
за обврските сторени кон трети лица одговара со сите свои средства. 
Директор со неограничено овластување ќе биде лицето Сали МО-
РИНА од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12687/95 (12403) 

Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12985/95, на реги-
старска влошка бр. 1-65333-0-0-0, го запиша во судскиот регистар оста-
вањето на Трговското претпријатие на големо и мало „ДОРА-КЛА-
СИК" експорт импорт д.о.о. - ул. „Народен Фронт“ локал 34/6 деловен 
трговски центар Капиштец - Скопје. 

Претпријатието е основано со акт од 17.11.1995 г. а основач^ се: 
Стоилов Даниел и Стоилов Јане од Скопје. 

Дејности: 070111, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 110309, 110909, 110109, 070310, 070320, 
застапување на физички и странски правни лица, посредување во над-
ворешно трговско работење, продажба на стоки од консигнациона 
складови, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и 
Албанија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица работи во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства кои се вложени како осно-
вачки влог. 

Лице овластено за претставување и застапување на претпријатието 
во надворешниот и во внатрешниот трговски промет Даниел Стоилов, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12985/95 (12404) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13033/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65357-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување на право 
за вршење на работи во надворешно трговскиот промет на Претприја-
тието за туризам, угостителство и трговија „ПУТНИК-МАТ" д.в.о., 
ул. „Маршал Тито“ бр. 41, Скопје. 

Основач: Претпријатие за воздушна пловидба „Македонски авио-
транспорт" ул „Партизански одреди“ бр. 17а Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110903, 
110909, 110309, 020202, 020201, 020210, 060501, 060502, 060503, 080111, 
080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 
080201, 080202, 110109. 

Надворешно трговско работење: 070310, 070320; меѓународен пре-
воз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна и 
надворешна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички работи со 
странство, безцарински (фришоп) продавници, реекспорт, консигнаци-
оно работење, малограничен промет со Албанија, Бугарија и Грција. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име 
и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претприја-
тието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено во внатрешниот и надворешниот промет е Андре-
ски Љупчо, В.Д. директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13033/95. (12405) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13059/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-13264-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на назив на Претпријатието за промет и услуги 
„АВТО ШКОЛА ВОЛАН“ Д.О.О., ул. „Ѓорѓи Пешков“ бр. 4, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13059/95. (12406) 



Стр. 48 - Бр. 2 . СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јануари 1996 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12830/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-32275-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирма, седиште и основачи на „МЕТАФОРУМ" 
АД - Скопје, приватна сопственост, Културна агенција за деловни 
услуги, издавачка дејност и други културноагенциски услуги. 

„МЕТАФОРУМ" А.Д. во приватна сопственост - Културна аген-
ција за деловни услуги, издавачка дејност и други културноагеициски 
услуги Бул. Гоце Делчев“ бр. 6 - Скопје се менува фирмата и во 
иднина ќе гласи: „ЕПОХА“ и адресата Бул. „Македонија“ бр. 13-а. Со 
одлука од 30.10.1995 истапува АД „МЕТА“ Охрид, Ел изабете Темкова, 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1283095. (12407) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11427/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-64638-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на 
вршење работи во надворешно трговскиот промет на Претпријатието 
за трговија на големо и мало „Д-Ц. КОМЕРЦ“ Ц.О. ул. „22" бр. 1, 
Скопје. 

Претпријатието е основано со акт од 24.09.1995 година од основа-
чот Бошковска Жана. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070111, 
070112, 0701О, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070132, 070140, 070150, 050301, 050302, 110404, 080190, 080201, 
080202,110309,110909,110620,110903, 060501, 060502. 
070310 - Надворешна трговија со прехранбени производи, 
070320 - Надворешна трговија со непрехранбени производи. 

- Работи на меѓународна шпедиција, 
- Застапување, посредување и консигнациони работи во надво-

решно трговскиот промет, 
- Вршење на туристичко-агенциски работи, 
- Малограничен промет: со Албанија, Бугарија, Грција и Србија. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. 
Претпријатието за обврските сторени во правниот промет спрема 

трети лица одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за вршење работи на внатрешен и надворешен 

трговски промет е Бошковска Жана - директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 11427/95. (12408) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 12385/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-621-0-0-0, ја запишува во судскиот реги-
стар трансформација на претпријатието Волнарски комбинат „ТОДОР , 
ЦИПОВСКИ-МЕРЏАН" ТЕТЕКС Акционерско друштво со П,О. ул. 
„Браќа Миладинови“ 1 Тетово 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, срег. бр. 12385/95. (12421) 

' Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 13123/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-65388ЧММ), го запишува основањето на 
претпријатието во прив. сопственост на Производно трговско услужно 
претпријатие „НК - 95" ДОО Екпорт Импорт с. Жеровјане Тетово. 

Дејноста: 013041, 013042, 020172, 060501, 060502, 070113, 070114, 
070132, 070213,070214,070222, 070250,110301,110302, 110309,110909. 

Дејности во надворешно трговски промет: 070310, 070320, - посре-
дување и застапување на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, консигнација, туристичка работа во странство, комисиона про-
дажба и мало1раничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР 
Југославија. Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува 
во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трета лица, Друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен тргов-
ски промет е Јашари Неџбеин од с. Селце, Тетово со неограничено 
овластување. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, срег. бр. 13123/96 (12422) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 11705/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-1869-0-0-0, ја запишува промена на лице 
овластено за застапување на Јавно претпријатие „КОМУНАЛЕЦ“ ц.о. 
ул. М. Тито бр. 49 Неготино. 

Се брише .досегашниот застапник Крстов Никола директор без 
огрничување, а се запишува Кодевски Раде - директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. 11705/95 (12425) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12637/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-10447-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште на Претпријатието за трговија на го-
лемо и мало и производство - увоз-извоз со ц.о. Скопје ул. „Момин 
Поток“ бб - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12637/95. (12073) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 13179/ 
95 на регистрска влошка бр. 1-50314-0-0-0, јо запишува во судскиот 
регистар промена на основач Приватно претпријатие за производство, 
трговија услуги и промет ЈРМС" Експорт-импорт П.О. Скопје ул. 
Њуделхиска бр. 15 Скопје. Од претпријатието истапува основачот Јаку-
повиќ Роли, а пристапува новиот основач Марковски Васил од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 13179/95 (12423) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 12846/ 
95 п регистарска влошка бр. 1-56803-0-0-0, ја запишува промена на 
лице овластено за застапување Претпријатие за превоз на стоки и 
патници, промет на големо н мало со прехрамбени и непрехрамбени 
стоки, надворешно трговски промет и услуги во прометот „ЕУРО-
КУЌА" д.о, ул. Мито Хаџнваеилев „52-2/9 се менува лицето овластено 
за застапување во внатрешен и НТП: 

СЕ БРИШИ: ЦВЕТКОВИЌ МИРЈАНА - Директор без ограничу-
вање. 
СЕ ЗАПИШУВА: САМАРЏИЕВА ИВОНА - Директор без огра-

ничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 12846/95 (12424) 

Окружниот стопански суд во Скопје, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватна здравствена организација-ординација за 
општа медицина „ВАЛЕРИ АНА-ДОК." п.о. Гостивар с. Добридол. 

Основач: Јонузи Сефадин од Гостивар с. Добридо л. 
Дејности: 130120; претпријатието во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка, а обврските се превземени и 
одговара со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е основачот Јо-
нузи Сефедин - директор без ограничувања. (12074) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12605/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-22036-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет на Претпри-
јатието за производство, промет, трговија на големо и мало „ПАРТ-
НЕР-ПРОМ" Д . О . О , експорт-импорт ул. „500" с. Марино - Скопје. 

Претпријатието за производство, промет, трговија на големо и 
мало „ПАРТНЕР-ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт, с. Марино - Скопје 
ја проширува дејноста во внатрешен промет: 100351, 100352. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12605/95. (12075) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 903/94 

од 06.ХП.1995 година свикува рочиште за 26.П. 1996 година во 11,30 
часот во соба број 5 на кое ги повикува доверителите на Кожната 
конфекција „Мода“ - Битола за изјаснување и гласање на програмата 
за финансиска и сопственичка трансформација врз која може да се 
оствари увид кај Кожната конфекција „Мода“ - Битола. 

Гласањето може да биде со поднесок потпишан од овластено лице 
без учество на рочиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (2135) 
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