
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. 

Понеделник, 18 мај 1992 
Скопје 

Број 31 Год.XLVIII 

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

588. 
Врз основа на чл. 63, а во врска со чл. 59 став 1 точка 5 

и став 2 и член 64 став 2 од Законот за избор и отповику-
вање на пратеници и одборници, претседателот на Собра-
нието на Република Македонија, на ден 14 мај 1992 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

I 

Во изборната единица бр. 88 општина Штип се распи-
шуваат дополнителни избори за избор на еден пратеник во 
Собранието на Република Македонија. 

II 
Дополнителните избори ќе се одржат на 21 јуни 1992 

година. 
III 

Дополнителните избори ќе ги спроведе Изборната ко-
мисија на изборната единица бр. 88 општина Штип под 
грижата на Републичката изборна комисија. 

IV 
Решението влегува во сила со денот на донесувањето 

од кога почнуваат да течат и роковите определени со За-
конот за преземање на изборните дејствија. 

V 
Решението ќе се објави во „Службен весник на Репу-

блика Македонија“. 

Бр. 08-2086 
14 мај 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

589. 
Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување но 

развојот на земјоделството („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 24/92) Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1992 ГОДИНА 
I 

Средствата за поттикнување на развојот на земјодел-
ството во 1992 година во износ од 500.000.000 денари ќе се 
користат според намените, критериумите и условите утвр-
дени со оваа програма и тоа за: 

во денари 
1. - Подигање на вештачки ливади, произ-

водство на семе од еспарзета и инвен-
таризација на вчсокопланинските па-
сишта 50.000.000 

2. - Поттикнување на развојот на сточар-
ството, рибарството и пчеларството 171.000.000 

3. - Финансирање на изградба на брани за 
мали акумулации и мали хидромели-
оративни системи за развој на земјо-
делството 160.000.000 

4. - Унапредување на индивидуалното зем-
јоделство ' 114.000.000 

5. - Недоволно предвидени износи на сред-
ствата за точките 1,2,3 и 4 5.000.000 

II 
1. - Средствата од дел I точка 1 на оваа програма во 

износ од 50.000.000 Денари ќе-се користат за општестве-
ниот и индивидуалниот сектор за подигање на околу 1.800 
ха вештачки ливади како и инвентаризација на високопла-
нински пасишта. 

2. - Распоредот на средствата за набавка на семе по 
корисници ќе го врши Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство врз основа на барања на зем-
јоделските производител^. 

3. - Правење на тревни смеси од повеќе видови треви, 
паковање во единица за затревување на еден декар, дотур 
на семенски материјал до индивидуалните земјоделци како 
и давање на стручно упатство за подиган^ на вештачки 
ливади ги врши РО Институтот за земјоделство во коорди-
нација со Земјоделскиот факултет. 

4. - Инвертаризацијата на високопланинските па-
сишта ќе ја врши соодветна научна институции . 

III 
1. - Средствата од делЛ точка 2 на оваа програма во 

износ од 171.000.000 денари ќе се користат за следните 
мерки и тоа: 

с у б в е н ц и и 
по грло 

Вкупно денари 

1 2 3 

1 ГОВЕДАРСТВО , 

1 . 1 . - С у б в е н ц и ј а з а д о б и е н и 
телиња по пат на вештачко 
о с е м е н у в а њ е на крави с о 
сперма о д бикови, кои имаат 
РПВ з а млеко на 100 

80% о д и з н о с о т на 
ц е н а т а на в е ш . о с е -

менување 42 .000.000 
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IV 
1. - Средствата од дел I точка 3 од оваа програма во 

износ од 160.000.000 денари ќе се користат за финанси-
рање на изградба на брани за мали акумулации, базени за 
акумулирани на проточни води, и мали хидромелиора-
тивни системи за наводнување на земјоделските култури 
кои се распоредуваат за: 
- Учество во изградба на брани за 

мали акумулации, базени за акуму-
лирање на проточни води и мали 
хидромелиоративни системи до 145.000.000 денари. 

- учество во изготвување студиска и 
друга документација за утврду-
вање на приоритетни мерки и об-
јекти за уредување на режимот на 
водите и рационално искористу-
вање на водите, вклучувајќи и из-
градба на брани за мали акумула-
ции, особено на водите во погра-
ничните региони и друго, како и за 
спроведување и контрола на про 
грамада ^ 

2. - Средствата од дел IV точка 1 на оваа програма 
можат да се користат за учество во финансирањето на 
изградбата на објектите. Во пресметковната в,редност на 
објектите влегуваат и средствата за истражни работи и 
средствата за изготвување на инвестиционо-техничка до-
кументација. 

Право на користење на средствата на овој дел од про-
грамата имаат водостопанските, земјоделските и други 
претпријатија кои со непосредните водокорисници постиг-
нале спогодба за изградба и искористување на водата од 
Објектите утврдени во дел IV точка 1 на оваа програма. 

Предимство при одоборување на овие средства имаат 
оние објекти чија економска оправданост е понагласена. 

1. - Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во 
износ од 100.000.000 денари ќе се користат за субвенциони-
рање, односно регресирање на активностите за зголему-
вање на индивидуалното земјоделско производство. 

Овие средства се распределуваат по единица мерка за 
следните намени: 15.000.000 денари 
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Приоритет при користењето на субвенциите - ре-
гресите по гранки и намени имаат земјоделците од рид-
ско-планинските подрачја. 

VI 
1. - Исплатувањето на средствата од оваа про-

грама по корисници ја врши Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство врз основа на 
поднесени барања. 

Доколку дојде до извршување на некои мерки 
предвидени со оваа програма со поголем обем, а друга 
биде нецелосно реализирана, Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство до рамките на 
вкупно расположивите средства по оваа програма врши 
соодветна пренамена по мерки. 

2. - Министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 15 дена од донесувањето на 
оваа програма ќе донесе поблизок пропис за начинот на 
остварување на правото за користење на средствата 
утврдени со дел III на оваа програма. 

3. - Правата и обврските на корисниците на сред-
ствата по оваа програма од дел I точка 1, 3 и 4 се 
утврдуваат со договор што ќе се склучи помеѓу Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство и корисниците на средствата. 

4. - Контрола врз наменското користење на сред-
ствата од страна на корисниците врти Минис?терството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

VII 
Средствата предвидени со оваа програма се непо-

вратни. 
VIII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
објавувањето во Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година. 

Бр. 23-1478/1 
7 мај 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

590. 
Врз основа на член 5 од Законот за давање надоме-

сток на дел од каматата на кредитите за определени 
намени во 1992 година („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 24/92), министерот за финансии доне-
сува 

УПАТСТВО 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД 

КАМАТАТА 

1. Остварувањето на правото на надоместок на дел 
од каматата на банките (корисници на надоместокот на 
каматата), се врши согласно со Законот за давање на-
доместок на дел од каматата на кредитите за опреде-
лени намени во 1992 година, а според постапката опре-
делена со ова упатство. 

2. Корисниците на надоместокот на каматата го 
поднесуваат барањето до "Службата на општественото 
книговодство во рок од три месеци од денот на стасано-
ста за наплата на надоместокот на каматата. 

3. Кон барањето за признавање на надоместок на 
камата корисниците на надоместокот на каматата се 
должни да поднесат: 

1) препис од договорот за кредит, според кој може 
да се установи изворот на средствата, каматата и усло-
вите на дадениот кредит, а кој се поднесува при првата 
пресметка, како и друга документација врз основа на 
која може да се утврди правото на надоместок на кама-
тата; и 

2) пресметка на надоместокот на дел од каматата 
со потребните податоци за секој кредит(за корисникот 
на кредитот, за намената на кредитот, датумот на одо-

брувањето на кредитот, состојбата на должењето, ро-
кот на стасаноста на кредитот, времето за користењето 
и др.). 

4. Службата на општественото книговодство, по 
извршената контрола на оправданоста на барањето за 
признавање на надоместок на дел од камата заедно со 
записникот од извршената контрола, ја доставува доку-
ментацијата од точка 3 на ова упатство до министерот 
за финансии во рок од 30 дена од денот на приемот на 
документацијата. 

5. Надоместокот на каматата се пресметува триме-
сечно, а се исплатува во рок од три месеци од денот на 
стасаноста за наплата на надоместокот на каматата. 

6. Ако во користењето на определени намени уче-
ствуваат повеќе корисници на надоместок на камата, 
правото на надоместок на дел од каматата го оствару-
ваат сразмерно на нивното учество во кредитирањето. 

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 08-3751/1 
4.мај 1992 година 

Скопје 
Министер за финансии, 

м-р Методија Тошевски, с.р. 

591. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сцен-

ско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 
4?51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДРАМСКИОТ 
ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

1. За претставници на. Републиката во Советот на 
Драмскиот театар во Скопје, се именуваат: 

НАДЕЖДА ЕФТИМОВА, економист, раководи-
тел на сектор во РО „Македонија Табак“ - ' Скопје и 

СНЕЖАНА ЈАНЕВСКА-ИРДНОВСКА, дирек-
тор на развоен сектор во А.Д. за правење на пиво и 
слад. „Скопје“ - Скопје. 

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

Број 10-2036/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

592. 
Врз основа на член 24 од Законот за музејската 

дејност („Службен весник ,на СРМ“ број 25/79) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија, 
бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-

нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕСТАВНИК НА 

ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
МУЗЕЈОТ НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. За претставник на општествената заедница во 
Советот на Музејот на град Скопје се именува: 

Проф. БОРКА ЛАЗЕВСКИ - академски сликар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-2046/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

593 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насо 

ченото образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85 , 29/86, 7/88 , 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/91)ј Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе , 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ 
ЛУЃЕ НА УЦСО „НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“ 

- КРУШЕВО 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе на УЦСО „Наум Наумовски Борче“ -
Крушево, се именуваат: 

ПЕЦО КУЗМАНОВСКИ, директор на РО за уго-
стителство и туризам „Илинден“ - Крушево и 

ПЕТАР НАЧЕСКИ, пензионер од Крушево. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-2039/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 

594 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-
чилишно И основно воспитание и образование („Служ-

бен весник на СРМ“ (број 19/83,29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРЕ 
ГАВРИЛОСКИ ЈАНЕ“ - ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Кире Гаврилоски- Јане“ - Прилеп, се именуваат: 

ЦВетан САМАРЏИОСКИ, одборник во СО 
Прилеп, вработен во „Земпромет" - Прилеп и 

ПАНЕ ПЕТРЕСКИ, вработен во Историскиот ар-
хив - Прилеп. 

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

Број 10-2043/1 „ Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата 
Никола Крстеска, с.р. 

Врз основа на член 59 од Законот за научно-истра-
жувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/ 
85, и 12/90) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весниѓк на Република 
Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ 
ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Институтот за тутун - Прилеп, се именуваат: 

инж. ВАНЧО КИТАНОСКИ, индивидуален рабо-
товоден орган на фабриката за цигари - Прилеп и 

МАРИН МИЛЕНКОВСКА пратеник во Собра-
нието на Република Македонија. 

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

Број 10-2037/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје ' изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 

596 

Врз основа на член 24Ѓ ;тав 2 од Законот за 
насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85, 29/86, 7/88 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Служ-
бен весник на Рспублнка Македонија“ бр. 40/91) и Од-
чуката за овластување на Комисијата за прашања на 

изборите И именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 28/91), Комисијата за прашана на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А ' 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „РИСТЕ РИСТЕ-

СКА - РИЧКО“ ПРИЛЕП 
1. За претставник на Републиката во Советот на 

ЕМУЦ „Ристе Ристески - Ричко" - Прилеп, се именува: 
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Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

\ О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МОША ПИ-

ЈАДЕ “ - К О Ч А Н И 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Моша Пијаде“ - Кочани, се именуваат: 
АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВ, доктор по меди-

цина, вработен во Медицинскиот центар во Кочани и 
ДУШКО ЗАШЕВ, професор во УЦСО ,,.Љупчо 

Сантов“ - Кочани. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-2044/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 

598 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 10/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ 

„ДОНЕ БОЖИНОВ“ - ПРОБИШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Ученичкиот дом „Доне Божинов“ - Пробиштип, се 
именуваат: 

ИВАНКА ВРЛАМОВА, педагог, вработена во 
Центарот за социјални работи во Пробиштип и 

КИРЕ МИТЕВСКИ, професор по ОНО, вработен 
во ПЕ за народна одбрана - Пробиштип. 

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

г Број 10-2033/1 Претседател 
7 мај 1992 година , н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 

599 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македон 
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/91), Комисијава за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БРАЌА МИЛА-

ДИНОВЦИ“ - ПРОБИШТИП 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип, се имену-
ваат: 

ВАСЕ МИЛАНОВ, градежен инженер ВФ рудни-
кот „Злетово“ - Пробиштип и ^ 

СТАЛИНКА ЈАКИМОВСКА, социјален работ-
ник во Центарот за социјални работи во Пробиштип 

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

Број 10-2042/1 тг Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 
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Брз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРИЛ И МЕТО-

ДИЈ“ С. РОМАНОВЦЕ - КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во советот на 
ОУ „Кирил и Методиј“ с. Романовце - Куманово, се 
именуваат: , 

САВЕ АЛЕКСОВСКИ, вработен во ЖТО -
Скопје и 

СВЕТО ЗАФИРОВСКИ, возач 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-2041/1 „ Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именуван,ата 
Никола Крстески, с.р. 

601 - - -
Врз основа на член 100 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 26/92), гувернерот на На-
родната банка на Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА ВКУПНИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ 
1. Вкупните пласмани на банките ги опфаќаат по-

барувањата по основ на краткорочните и долгорочните 

ВЛАДИМИР КАРАЏОСКИ, “одборник во СО 
Прилеп, вработен во, Институтот за старословенска 
култура Прилеп. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-2038/1 ' Претседател 
7 мај 1992 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 
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денарски и девизни пласмани што во книговодството на 
банките се водат на следните сметки: 

I. Краткорочни пласмани 
1) Девизни пласмани 
- побарувања по краткорочни кредити во девизи 

(сметки: 320-4326, 1560, 1564, 1568, 1569, 1573. 
2) Денарски пласмани 
- краткорочни кредити на комитетите (сметки: 

4000-9, 4010-9, 4020-6, 4030-5, 4040-9, 4050-1, 4060-9 
4070-9, 4080-5 , 4089, 409, 4100-9, 4110-1, 4120-1,4130-1, 
4140-2, 4150, 416, 4170-1, 418, 4190-4, 4196-7, 420-4, 
4250-3, 426-7, 4290г7, рамковни кредити: негативни 
салда од класа 8, ознаки во билансот на банките 8970-9, 
450^7- 4590-7, 1600-6, 470-3, 475-6, 4790-6, 0840-7; 

- исправки на вредноста на сомнителните и спорни 
побарувања по .пласманите и други побарувања 

. (сметки: 0850-7); ' 
- краткорочни пласмани во хартии од вредност 

(сметки: 1300-2, 131, 1320-3, 1330-1, 1333, - намалени зд, 
каматите по есконтираните меници на сметките: 2900, 
0513, 0515-7, 1350,"430-3, 4340-1, 435-6, 4390-6, 138; 

- сомнителни и спорни побарувања и исправки на 
вредноста по хартиите од вредност (сметки: 0849,0859); 

- побарувања за здружени средства (сметки: 440-4, 
4450, 446, 4490-4, 4496); 

- побарувања по основ на камати и надомести 
(сметки: 1500-4, 1506-7, 151); 

- сомнителни и спорни побарувања и исправка на 
вредноста по основ на камати и надомести (сметки: 
0800-4, 0806-7, 0809, 0810-4, 0816-7, 0819); 

- други побарувања (сметки: 154 - само за банките 
и други финансиски организации), 

- дадени аванси (сметки: 1550, 1552, 1559); -
- други краткорочни побарувања во девизи 

(сметки: 307, 3250, 3290, 3296, 330, 3396, 1610-7, 1615); 
- сомнителни и спорни побарувања и исправки на 

вредноста по пласманите и другите побарувања во де-
визи (сметки: 0860-1, 0864-5, 0820, 0824, 0828, 0830, 
0834, 0838, 0870-1,,0874-^5); 

- вишок на пласманите на средствата по комиси-
они работи во денари. 

П. Долгорочни пласмани 
1) Девизни пласмани 
- побарувања по долгорочни кредити во девизи 

(сметки: 3400-3, 3410-1, 3413, 3420-1, 3423, 3430, 3433, 
3440, 3443, 346, 3:57); 

2) Денарски пласмани 
- долгорочни кредити на комитетите (сметки: 

5000,-4, 5009, 501, 5020-1, 5028, 5029, 5030-1, 5039-9, 5040, 
5049, 5050, 5059, 506, 507, 5080-3, 509, 5100-2, 511-3, 
5140-2, 5150, 5160, 5161, 5170-1, 518, 5190-4, 5196-7, 520-
3, 5240, 5242, 525-6, 5271-2, 5277-9, 5290-7, 550-6, 5571-5, 
5577-8, 5590-7, 570-3, 575-6, 5790-6); 

- отстапени средства (сметки: 5401, 5442, 5443); 
- долгорочни пласмани во хартии од вредност 

(сметки: 0512, 0514, 1332, 1351, 530-3, 5340-2, 5349, 
535-6, 5390-6); 

- долгорочни побарувања за здружени средства 
(сметки: 5400, 5410, 5420, 5430, 5441, 5450, 5460, 5490-4, 
54%); 

-други долгорочни побарувања во девизи (сметки: 
3409., 3419, 3429, 3490-4, 3496, 3596, 350); 

2. Заради реално искажување на вкупните денар-
ски пласмани во билансот на банката,, банките ќе пре-
сметуваат камата на денарските кредити кон крајот на 
секој месец и така пресметаната камата ќе ја искажу-
ваат во својот биланс. 

3. Со донесувањето на оваа одлука престанува да 
се применува на територијата на Република Македонија 
Одлуката за методологијата за утврдување на вкупните 

пласмани на банките („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 9/90 и 
27/90). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на о,бјаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О.бр.13/1 
13 мај 1992 година Гувернер 

Скопје н а Народната банка на 
Република Македонија, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

602 
основа на член 2 од Законот за употреба на 

паричната единица на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 26/92) и член 
40 од Законот за Народната банка на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 26/92) донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА АПОЕНСКАТА СТРУКТУРА И ОСНОВНИТЕ 

БЕЛЕЗИ НА ВРЕДНОСНИТЕ БОНОВИ НА ч 
НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 1 буквата „и“ после бројот „1.000" се 

брише и се става запирка, а после бројот „5.000“ зборот 
„единици“ се брише и се додаваат зборовите „и 10.000 
единици“. 

Член 2 
По членот 5 се додава нов член 6 кој гласи: 
„На лицето на вредносните бонови од 10.000 еди-

ници, во средината, се наоѓа гравура на „Македони-
змот“ во Крушево сместена во круг. На левата поло-

вина има гравура на играчи на орото „Тешкото“ покрај 
која вертикално е испишан текстот „Оро“ „Тешкото“, 
а на десната половина истата гравура на иргачи наѓ 
орото „Тешкото“ во смален размер. Од левата кон дес-
ната страна горе е испишано со крупни печатни букви 
„Република Македонија“, а на три места износот на 
паничните единици со бројки, при што едната бројка е 
испишана со крупни и лесно забележливи броеви и со 
крупни печатени букви. 

Во опачината на вредносните бонови од 10.000 еди-
ниц 1 се наоѓа гравура на Црквата „Св. Софија“ во 
Охрчд сместена во круг. Под гравурата со ситни печа-
тени букви е испишан текстот „Св. Софија - Охрид“. 
Над гравурата од лево кон десно е испишано со крупни 
печатени букви „десет илјади“. На три места е испишан 
износот на паричните единици со бројки, при што ед-
ната бројка е со крупни и лесно забележливи броеви, а 
под неа со црвена флуоресцентна боја е испишан сери-
скиот број кој се состои од седум бројки. Во горниот 
лев агол со средно крупни букви е испишано „Народна 
банка на Македонија“, а под тоа со средни букви 
„Скопје 1992 година“. Во долниот лев агол со мали 
букви е испишано „заменик на гувернерот“ и „гувер-
нер“ и факсимил на потписите на заменикот на гуверне-
рот и гувернерот на Народната банка на Македонија. 
Покрај десната страна вертикално е испишан текстот 
„фалсификувањето се казнува според Законот“. 

Вредносните бонови од 10.000 единици се печатени 
во четири бои и тоа: розсва, сивкаст, темно сина и 
кафена. 

Член 3 

Членот 6 станува 7. 
Гувернер 

Бр. 10/1 н а Народната банка 
13 мај 1992 годиш. на Република Македонија, 

Скопје м-р Борко Станоевски, с.р. 
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603 
Врз основа на член 40 и 100 од Законот за Народ-

ната банка на Репбулика Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.26/92) и член 2 од Зако-
нот за употреба на паричната единица на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 26/92) донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ВРЕДНОСНИ БО-
НОВИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДО-

НИЈА ВО АПОЕН ОД 10.000 ЕДИНИЦИ 

Член 1 
Согласно член 1 од Законот за употреба на парич-

ната единица на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 26/92) и Одлуката 
за измена и дополнување на Одлуката на апоенската 
структура и основните белези на вредносните бонови на 
Народната банка на Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 32/92) се пуштаат во оптек 
вредносни бонови на Народната банка на Македонија 
во апоен од 10.000 единици. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
Бр. 11/1 

Гувернер 
На Народната Банка на 
Република Македонија, 

м-р Борко Станоевски, с.р., 

13 мај 1992 година 
Скопје 

604 
Врз основа на член 4, став 3 од Законот за банките 

и другите финансиски организации („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 и 72/90) и член 100 
од Законот за Наородната банка на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
26/92), гувернерот на Народната банка на Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА МИНИ-
МАЛНИОТ ИЗНОС НА ОСНОВАЧКИОТ ФОНД 

НА БАНКАТА ШТО СЕ ОСНОВА 
1. Со оваа одлука се утврдува основачкиот фонд на 

банката што ќе се основа да не може да биде помал од 
300.000.000,00 денари. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да се применува на теритријата на Република Ма-
кедонија Одлуката за утврдување на височината на ми-
нималниот износ на основачкиот фонд на ̂ банката што 
се основа (Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/92). 

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

^ ' О.бр. 12/1 Гувернер 
13 мај 1992 година на Народната Банка на 

Скопје Република Македонија, 
м-р Борко Станоевски, с.р., 

6( 5 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 

алинеја 2 од Уставот на Република Македонија,' по одржана Јавна ра-
справа, на седницата одржана на 22 април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Заклучокот бр. 23-1662/1, донесен од Владата на Република 

Македонија на 24'јули 1991 година и 
5) Одлуката за наменско зголемува,ње на! цената на електрична 

енергија, донесена од Работничкиот совет на Јавното претпријатие 
„Електростопанство на Македонија'4, во Скопје на 30 јули 1991 година 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија'4. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У.бр. 195/ 
91 од 26 декември 1991 година, поведе постапка заменување уставно; 
ста и законитоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и со 

' закон. 
4. Судот на седницата и на Јавната расправа утврди дека со оспо-

рениот заклучок се задолжува Јавното претпријатие „Електростопан-
ство на Македонија“ да донесе одлука за времено поместување на 
цената на електричната енергија за 20% од применетата цена по тариф-
ните ставови, а средствата остварени по ОВОЈ основ да се дозначат на 
посебна жиро сметка на Министерството за стопанство и да се користат 
за пополнување на стоковните резерви на Републиката, што Владата со 
посебна одлука ќе го утврди. 

5. Во одговорот на Владата на Република Македонија на решени-
ето за поведување постапка за оспорениот заклучок и на Јавната ра-
справа од претставниците на Владата се тврди дека во поране,шниот 
Устав имало основ со закон да се пропишат определени мерки заради 
спречување на поголеми нарушувања во стопанството на Републиката 
(член 305) и дека во согласност со ТОЈ Устав со Законот за мерките кои 
можат да се преземат заради спречување и отстранување на нарушува-
њето на стопанството на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 46/90), Владата на Република Македонија била овластена да пре-
зема привремени мерки заради спречување на нарушувањата на теко-
вите во стопанството на Републиката, за што била овластена и со 
важечкиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/ 

' Во таа смисла, заради спречување ма поголеми нарушувања во 
стопанството на Републиката кои можеле да настанат поради недостиг 
на одделни видови на енергија, а особено на нафта и нафтени деривати, 
Владата на Република Македонија зазела став дека пополнувањето на 
републичките стокови резерви со наведените видови на енергија треба 
да се смета како приоритетно прашање Врз основа на овластувањата 
на Владата со означениот закон, како и врз основа на Законот за 
енергетика и Законот за системот на Општествена контрола на цените, 
Владата презела мерки за.обезбедување на енергетски горива (нафта и 
нафтени деривати), со тоа што му препорачала на Јавното претприја-
тие „Електростопанство на Македонија“, наменски да ја зголеми це-
ната на електричната енергија, а остварените средства да се искористат 
за пополнување на стоковните резерви на Републиката 

Исто така, Владата смета дека оспорениот заклучок е донесен во 
оамките на нејзиното уставно овластување да Ја утврдува политиката на 
.. тргнувањето на законите и другите прописи на Собранието, а дека 
одлуката за зголемување на цената на електричната енергија е доне-
сена самостојно од органот на управување на Претпријатието, кој со 
закон е овластен да одлучува за тоа. 

Претставникот на „Електростопанство на Македонија“ на јав-
ната расправа истакна дека оспорениот заклучок не претставува препо-
рака, туку општ акт со обврзен карактер, кој биле должни да го спрове-
дат, што се потврдува и со нар“едба од. Владата Претпријатието да 
продолжи со обезбедувањето на средства'по Овој основ и дека со оспо-
рената одлука всушност не се зголемува цената на електричната енер-
гија, согласно со прописите во кој е утврден начинот на Нејзиното 
формирање, туку остварените средства се користат за посебни намени 
утврдени од Владата и не влегуваат во доходот на претпријатието. 

6. Од содржината на Заклучоку според мислењето на Судот, 
произлегува дека тој е пропис со кој се уредуваат определени односи од 
финансиско-економската сфера, затоа што со него се воведува посебна 
јавна давачка за корисниците на електричната енергија и се определува 
намената на тие средства - за пополнување на стоковните резерви на 
Републиката, независно што се утврдува како наменско зголемување на 
цената на електричната енергија. 

7. Според член 68 став 1 алинеја' РГ од Уставот на Република 
Македонија за'резервите на Републиката одлучува Собранието на Репу-
блика Македонија, а според ,-член 91 алинеја 4 од Уставот Владата 
предлага одлуки за резервите на Републиката и се грижи за нивното 
извршување. 

Изворите на средства за финансирање на републичките стоковни 
резерви се утврдени во член 34 од Законот за стоковните резерви 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/87), а Владата е 
овластена само да му предлага на Собранието на Републиката средно-
рочни програми за формирање, обновување, користење и глобално 
територијално разместување на стоковните резерви (член 9 стан 1), да 
ги донесува годишните програми, како и да ги определи условите и 
начинот под кои ќе се користат републичките стоковни резерви 

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека за 
резервите во Републиката одлучува Собранието на Републиката, а Вла-
дата му предлага одлуки за резервите и се грижи за нивното извршу-
вање односно таа ги утврдува условите и начинот за нивното кори-
стење, при што Владата ниту со Уставот, ниту со закон е овластена да 
утврдува нови извори на средства за финансирање на републичките 
стоковни резерви. 

Исто така, Судот оцени дека Владата нема овластување да опре-
.делува нови извори на средства за стоковните резерви на Републиката 

ниту според член 91 АЛИНЕЈА 1 од Уставот, КОЈ предвидува Владата да ЈА 
ут,врдува политиката на извршувањето на -законите и другите прописи 
на Собранието и да е одговорна за нивното извршување 

Судот, понатаму, оцени дека ниту со Законот за мерките КОЈ̂  
може да се преземат заради спречување и отстранување на нарушува-
њето во стопанството на С Р.Македонија, Владата не била овластена да 
утврдува нови извори на средства за пополнување на стоковните ре-
зерви на Републиката, затоа што вакви интервенции во стопанството, 
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согласно член 305 од Уставот, кој важеше во времето на донесување! о 
на оспорениот заклучок, можеа да се вршат .само со закон. 

Судот, исто така, утврди дека според член 2 од Законот за систе-
мот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
84/89), КОЈ, согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија, се применува како републички, 
претприЈатиЈата што вршат дејност во областа на електростопанството 
ги формираат цените врз основа на 'заеднички критериуми што ги 
утврдуваат во своите заедници, со примена на определени мерки на 
општествена контрола на цените, а во член 13 од Законот се утврдени 
мерките на непосредна општествена контрола на цените што може да. 
ги пропише Владата 0 

Според тоа, Владата можела да пропише само некоја од мерките 
нз непосредна општествена контрола на цените утврдени во член 13 од 
Законот, а не и да утврдува обврска за нивно наменско зголемување 
кое нема елементи на цена и кое претставува посебна давачка за корис-
ниците на електричната енергија 

Поради тоа, Судот оцени дека обврската за зголемување на це-
ната на електричната енергија заради обезбедување-на средени за 
пополнување на стоковните резерви на републиката пропишана со 
оспорениот заклучок, не може да претставува општествена конт,р.,.а 
на цените. 

Со оглед на изнесеното, рудот оцени дека оспорениот заклучок 
не е во согласност со означените уставни и законски одредби. 

При оценувањето на оспорениот заклучок, Судот ги имаше пред-
вид и одредбите од Уставот кој важеше во времето на донесувањето на 

оспорениот т заклучок и при тоа оцени дека и според одредбите на ОВОЈ 
УСТАВ Владата не беше овластена да одлучува за обезбедување на 

,средствата за пополнување на стоковните резерви на Републиката, туку 
за тоа беше овластено Собранието на Републиката со донесување на 
закон( Амандман Х1У VII точка 2 подточка 1). Исто така, Судсѓг смета 
дека таквото овластување за Владата не произлегуваше и од надлежно-
стите на Владата да донесува прописи за извршување на законите и 
другите прописи и општи акти на Собранието (член 393 од Уставот), 
ниту од овластувањето^а донесува мерки за остварување на утврдената 
развојна и економска политика (Амандман LXXVI точка2од Уставот). 

' 8. Разгледувајќи ја. оспорената одлука, Судот утврди дека таа е 
донесена согласно означениот заклучок на В-ладата и дека со неа се 
определува наменско зголемување на цената на електричната енергија 
за 20%, а средствата што ќе бидат собрани по ОВОЈ основ е предвидено 
да бидатѕ,уиотребени зз обезбедување на потребите од енергетски го-
рива во Републиката. 

Според член 39 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 41/87, 42/88, 7/88, 29/^9 и 36/89) испораката 
т електричната енергија се врши според тарифни ставови, а врз основа 
на времето на потрошувачката, ангажираната моќност, количеството и 
квалитетот на енергијата што се презема, категоријата на потрошу-
вачка, односно на корисникот за КОЈ се применуваат одделни тарифни 
ставови, а цените на електричната енергија, според означениот Закон 
за општествена контрола на цените, ги формираат самостојно претпри-
јатијата што вршат дејност во областа на електростопанството врз 
основа на заеднички критериуми што ги утврдуваат во своите заедншц!, 
во рамките на определениот систем на општествена контрола на цените 
утврден со закон. 

Според мислењето на Судот, со оспорената одлука фактички не 
се определува цена на електричната енергија, затоа што наменското 
зголемување на цената на електричн-ата енергија, независно од наведе-
ните фактори и од вистинската потрошувачка на електричната енер-
гија од секоЈ корисник, всушност претставува воведување посебна Јавна 
давачка за корисниците на електрична енергија за пополнување на 
стоковните резерви на Републиката. 

Според член 33 и 68 од Уставот на Република Македонија даноци 
и јавни давачки се плаќаат на начин утврден со закон односно Јавните 
давачка ги утврдува Собранието до. Републиката: 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука, бе з уставен Л законски 
основ, е воведена посебна Јавна давачка за корисниците на електрич-
ната енергија, заради обезбедување на средства за пополнување на 
стоковните резерви на Републиката, Судот оцени дека таа не е во 
согласност со означените уставни и 'законски одредби 

9 Брз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од 
оваа одлука 

У бр 195/91 Претседател 
22 април 1992 година ' н а Уставниот суд на Република 

С к о п ј е Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с р 

— 

Обласен дел 

ЗАПИШУВАЊЕ в о СУДСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во СКОИЈС. СО решението Срег. бр 472/ 
92 од 17 II. 1992 година, на регистарска влошка бр 1-15802-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма 
Претпријатие за извоз - увоз, промет на големо и мало, производство и 
услуги „Цеко“ Ц О , СКОПЈС, ул „Благоја Стефковски“ бр. 25 

Претпријатието е основано со одлука бр 01-01 од 17 1.1992 го-
дина, а основач е Вељановски Цветан од с. Црешево Скопје. 

Дејности: 030003, 050301, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219, 070221, 
070222, 070223 ; 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 
080201, 080202, 090131, 090132, 090139. 

Дејности во надворешен промет: 070310, 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое ,име и за СВОЈЗ сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-

јатието одговара со сите свои средства, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Вељановски Цветан, основач и директор со неогра-
ничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг.бр.472/92. (713) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Серг.бр.3031/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17878-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатие за производство, промет и услуги 
„Кондор - Комерц“ експорт - импорт, д.о.о., ул. „Шевки Сали“ бр. И, 
Титов Велес. Скратен назив: П.П.П.У. „Кондор - Комерц“, д.о.о.. 
Титов Велес. 

Основач е Гавазов ДеЈан од Титов Велес. 
Дејности: 020110, 020201, 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, 110302, 110309, \ 10909, 070310, 070320. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надвореш-
ниот и внатрешниот трговски промет е Гавазов Дејан, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје,, Серг.бр. 3031/92. (723) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Серг.бр.3636/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18506-0-0-0 го запиша но судскиот 
регистар основањето на мешовито претпријатие во општествена соп-
ственост под фирма: 

Мешовито претпријатие за одржување и поправка на биротех-
ничка и друга опре,ма „I 1ационал" ДОО - Скопје, ул. „XVI Македонска 
бригда" бр 10, во'општествена сопственост. 

Основачи на Мешовитото претпријатие се: „Национал“ АД - Бео-
град, застапено од директорот Д,ушан Благојевиќ и Митревски Борис. 
Аврамов Георги, Митровски Перо, Гавриловски Сотир, Милигавов 
Зоран, Спасовски Јордан, Петрушевски Борис, Јосифова Снежана, 
Цветановски Душан, сите од Скопје, со акт за основање на мешовито 
претпријатие во општествена сопственост од 30.111.1992 година. 

Дејности: 011311, 011721, 011729 , 070111, 070112, 070113 , 07011 I. 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129. 
070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070223, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250. 
070260, 090122, 110302, 110303, 110309, 110403, 110620, 110903, 110905, 
110909,120190,070310 070320. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за 
своЈа сметка. За обврските на Мешовитото претпријатие сторени во 
правниот промет со трети лица општественото претпријатие одговара 
со целокупниот СВОЈ ИМОТ - целосна одговорност. 

Се запишува Еизрис Митревски од Скопје, директор, без ограни-
чување за застапување во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг. бр. 3636/92. (720) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Серг.бр. 154/ 
92, на регистарска влошка бр 1-16355-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на банката, деловна банка „Кик“, А.Д., Кума-
ново, ул. „Јоско Илиевски“49 основана со одлука на основачкото 
собрание од 13.1 1992 година. 

Дејности: 110105-основна банка; примање на сите видови па-
рични депозити (депозитна работа), давање и земање на кредити (кре-
дитна работа), девизни и девизно - валутни работи, купување на чекови 
и меници (дисконтна работа), емисија на хартија од вредност и изда-
вање на парични картички (смисиона работа), чување и управување со 
средства и хартии од вредност (депо работа), купување и продажба на 
вредност (работа со ефекти), издавање на емства (гаранции, авали и др. 
облици на емства - гаранција работа, вршење на определени работи 
на платниот промет и водење на жиро и тековни сметки на граѓаните.-

Лице овластено за застапување е Кимовски Јовица, в.д. дирек-
тор, без ограничување 

Основачи на банките со Д.О О. Керамичка иднустрија „Кик“ -
Куманово, Сервис за хидраулични пумпи и дигалки „Сигурност“ -
СКОПЈС, Претпријатие за електроника и производство „1'лшс" -СКОПЈС; 
Градежно претприЈтие „Козјак“ - Куманово, Трговско претпријатие 
„Башкими“ - Куманово, Метално-индустриско претпријатие „11 Ноем-
ври“ - Куманово, Трговско претпријатие „I Јромет" - Куманово; Тргов-
ско претпријатие „Агрокуманово" - Куманово, Трговско претпријатие 
„Виктор“ - Куманово, - „куроинвест" - ,,П Октомври“ Акционерско 
друштво - Прилеп, Претпријатие за производство на производи со 
посебна намена „П Октомври - курокомпозит" - Прилеп, Претприја-
тие за електроизолациони материјали „П Октомври - Јгуроламинат" 
Д О О Прилеп, - Претпријатие за производство на финални делови 
„11 Октомври - ^уромеханика" /I О О - Прилеп 

Дејности во надворешен грогвски промет примање на сите ми-
дови парични депозити (депозитна работа), - давање и земањ,е на кре-
; чти (кретидна работа), - деви ши и девизно - валутни работи, - купу-
ва е на чекови и меници, (дисконтна работа), - емисија на хартии од 

ед "кгг и издавање на парични картички (емнсИона работа), - чување 
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и управување со средства и хартиите од вредност (депо работа,, -
купувања и продажба од вредност (работа со ефекти); - давање на 
емства, гаранции, авали и др. облици на емства (гаранциски работи); 
вршење на определени работи на платнит промет и водење на жиро и 
тековни сметки на граѓани 

Банката работи во свое име и за своЈа сметка 
За обврските сторени во правниот промет со трети лица банката 

одговара со сите свои средства. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг.бр. 154/92. (722) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Серг бр.9041/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-14ЦЗ-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието под фирма Претпријатие -за 
промет и услуги „Минастарт" експорт - импорт', Д О . О , Скопје, ул. 
„Елисије Поповски“ бр. 43, основано со акт за основање донесен на 
17 XII 12991 година, а основач е Гордана Шаф 

Дејности: 011710, 011791, 011201, 012321, 012322, 012622, 012623 
013021, 050301, 050302 , 060501, 060502, 070111, 070112 , 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127 , 070128, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229 , 070230 , 070240, 070250, 
080190, 080201, 080202, 090131. 090132, 090171, 110301, 110302, 110309, 
110401, 110402, 110403, 110404, 110620, 110903, 110905, 110909, 120190, 
120363 

Во надворешно - трговскиот промет 070310, 070320, застапување 
на странски лица; посредување, консигнациона продажба, реекспорт. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Гордана Шаф, директор, без ограничување. 

Неограничени овластувања целосна одговорност. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг.бр.9041/91. (192) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Серг.бр.2512/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18333-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар^основањето на претпријатие во приватна сопственост и запи-
шување на право за вршење работи во надворешно троговското рабо-
тење под фирма: Претпријатие за производство, промет и услуги и 
посредување „Интер Фод" експорт - импорт, д.о., Крива Паланка, ул. 
„Моша ПИЈаде“ бр. 11/6 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 
21 .II.1992 година. 

Основач е Бранко Стевановски од Крива Паланка. 
Дејности. 012321, 012322\ 012621, 012622, 012623, 013041, 030003, 

060502, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128. 070129, 07013,-070131, 
070132, 0701 . 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215. 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070211,070230, 070240,070250,070260, 110303, 110304, 110309,12420. 
Дејности во надвореш,но - трогско работење“ 070310 и 070320 

Во свое име и за своЈа сметка целосна одговорност. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, (Герг. бр. 2512/92. (725) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр.516/91 од 26.Х1.1991 година е отворена стеча на постапка над 
Трговското претпријатие на големо и мало ,,Уннвсрзал' од Скопје. 

За стечаен судија се именува Мирјана Андреева, судија на ОВОЈ 
суд. За стечаен управник се назначува Досев СтоЈан од Скопје, ул. 
„Фуштанска" бр. 121-а, телефон 515-567. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват 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 и докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на стечајниот должник на 16. VI 1992 година, во 9 
часот во соба бр. 81 во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС. (542) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС објавува дека со решението 
Ст.бр.62/91 од 29.1.1992 година отвори стечајна постапка над 11риватно-
то трговско претпријатие „Узор-Промет" од СКОПЈС. 

За стечаен судија се именува Никола Манговски, судија на ОВОЈ 
суд За стечаен управник се определува Владо Стефановски од СКОПЈС 
ул' „ЈуриЈ I агарин" броЈ 37, телефон 227-ЗМ. 

Се Довикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена но 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 испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на стечајниот должник на 16. VI. 1992 година, во 
11,30 часот, соба броЈ 81 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (543) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС објавува дека со решението 
Ст бр 425/91 од 11.IX. 1991 година отвори стечајна постапка над Преч-
приЈа!ие!о во приватна сопственост за трговија на големо и мало 
„Мепром" од Титов Велес 

За стечаен судија се именува Јанко Узунов, судија на овој суд За 
стечаен управник се определува Владимир Стефановски, од Скопје 
„Јуриј Гагарин" бр 37, тел 227-300 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват 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 без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите за 16. VI. 1992 година во 11,30 часот, соба броЈ 81 
на ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (544) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр.939/91 од 14.1.1992 година отвори стечајна постапка над Претпри-
јатието за трговија и застапување експорт-импорт „Велеизбор" од 
Скопје. 

За стечаен судија се именува Мирјана Немет, судија на ОВОЈ суд. 
За стечаен управник се определува Владо Стефановски од СКОПЈС, 
/лица „Јуриј Гагарин" бр 37, телефон 227-300. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват 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 без 
одлагање. Се закажува рочиште за утврдување на пријавените побару-
вања на доверителите на стечајниот должник на 16. VI. 1992 година во 
11,15 часот, соба број 81 во ОВОЈ суд. 

Од' Окружниот стопански суд во Скопје. (545) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр.68/92 
од 11.IV, 1992 година, отвори стечајна постапка над „Кристал - Круше-
во“, Д.О.О., Крушево, но истата не Ја спроведе туку Ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (539) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр.213/91 
од 23.111.1992 година, отвори постапка за стечаЈ на ПП „Дафинка“ 
Прилеп, а врз основа на предлогот на СОК филијала - Прилеп. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судиЈа на ОВОЈ суд. За 
стечаен управител се определува Орде Попоски, Кривогаштани, При-
лепско. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот за отварање на стечајна постапка во „Службен 
весник на Република Македонија“ своите побарувања да ги пријават до 
стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги подмират своите долгови без 
одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на довери-
телите за 24.VI. 1992 година во 9,30 часот, соба броЈ 3 ири Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (540) 

Окружниот стопански суд во Битола на 10.Ш. 1992 година го 
донесе следното решение. Се заклучува стечајната постапка против 
ОП „Југопромет" с Канатларци, Прилепско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (541) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека стечајната 
постапка над 3 3 „Слога“, с. Истибање, се запира. 

Се одобрува склученото присилно порамнување помеѓу стечај-
ниот должник 3 3 Слога, с Истибање и доверителите под следните 
услови: Се задолжува 3 3 Слога, с Истибање на доверителите да им 
исплати 60% од утврдените побарувања во рок од 1 година, сметано од 
денот на заклучувањето на присилното порамнување со камата, по 
стапка во висина на есконтната каматна стапка на Народната банка на 
Македонија 

Склученото присилно порамнување има правно ДЕЈСТВО и кон 
доверителите што не учествувале во постапката, како и кон доверите-
лите што учествувале во постапката, нивните побарувања се оспорени, 
ако дополнително се утврдат. 

За в д директор се поставува Иљо Петров од Виница. 
Од Окружниот стопански суд во Штип (546) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 18/92 
од 9 III. 1992 година, објавува дек.) кон должникот IIII „Корал“ Прилог 
отвори стечајна постапка КОЈ а не ЈА спроведува и ЈА заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (621) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 21/92 
од 9 III 1992 година, објавува дека кон должникот IIII „Нема“ - Прилеп 
отвори стечајна постапка коЈа не Ја спроведува и Ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (622) 

Окружниот /стопански суд во Битола со решението Ст бр 33/92 
од 9 III.1992 година, објавува дека кон должникот ПП „Бог“ - Прилеп 
отвори стечајна постапка КОЈ а, не ;а спорведува и ЈА “заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (62 4 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решен-
ието Ст бр 121/91 од 28 IV 1992 година стечајната постапка кон 

„Црвена звезда“ од Прилеп е заклучена 
Од Окружниот стопански суд во Битола , (717) 
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Окружниот стопански студ во Битола, на 9.III.1992 година го 
донесе следното решение: се отвора постапка за ликвидација на ПП 
„Дијамант“ - Битола но не се спроведува и постапката за ликвидација 
се заклучува. -

Од Окружниот стопански суд во Битола. (620) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Рл.бр.692 од 
30 .III. 1992 година, отвори ликвидациона постапка над ПУТП „Факел“ 
Прилеп, но истата не ја спроведе, туку ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (500) 

Ликвидациониот совет на Окружниот стопански суд во Штип 
објавува дека со решението Л. бр. 1/92 од 24.IV.1992 година е отворена 
постапка за ликвидација над ППС „Се-Пром" Св. Николе, но истата не 
се спроведува поради немање на имот на должникот. 

Ликвидационата постапка над ППС „Се-Пром" Св. Николе се 
заклучува. 

По правосилноста на решението ППС „Се-Пром" - Св. Николе 
ќе се брише од регистарот на стопанските организации. Огласот е 
испакнат на судската табла нд ден 24. IV.1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (710) 

З А Г У Б Е Н И П Е Ч А Т И 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Трговско претпријатие 
во општествена сопственост „Осми септември“ за промет со мешовити 
стоки на мало и големо извоз-увоз - Дебар“ се огласува за неважен. 
(859) 

Загубениот печат под назив: „ПИЕ РТС „Канал Вис“ - Струми-
ца“ се огласува за неважен. (1077) 

Загубениот штембил под назив: „СУД“ - Радовиш“ се огласува за 
неважен. (1125) 

Загубениот печат под назив: ,Д. Т. П. „Кристијан“ - експорт-
импорт - с. Марена - Кавадарци“ се огласува за неважен. (1188) 

Загубениот тркаелезн печат под назив: „Претпријатие за тран-
спорт, внатрешен и надворешен промет „Влае - Комерц“ ц. о. -
Скопје“ се огласува за неважен. 

Загубените тркалезен и четвртаст печат под назив: „Претприја-
тие за проектирање, производство и монтажа, сервис и трговија на 
големо и мало „Сималбо" - СкопЈе" се огласуваат за неважни. (1264) 

Загубениот тркалезен печат и штембил под назив: „ПУ Ш „Тора 
Комерц“ - Скопје“ се огласува за неважен (1265) 

Загубениот четвртаст печат под назив: „Киоск „Голд" - Трајков-
ска Весна - Скопје“ се огласува за неважен. (1266) 

Загубениот четвртаст печат под наслов: „Пршоводство на фаса-
дни плочки и оградни стапчиња“ „Бел сјај“ - Ѓоко Махлијанов -
Неготино“ се огласува за неважен. (1267) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „П. П. 
„Комзем" на големо и мало, увоз-извоз - Скопје“ се огласуваат за 
неважни. (1268) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие 
за трговија на мало и големо „Унимарк" д. о. о. експорт-импорт -
Скопје“ се огласуваат за неважни. (1269) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за прои-
зводство, трговија на мало и големо и МРЛО увоз-извоз^,Лип-промет" Д. 
О. О. - с. Липково, Куманово“ „се огласува за неважен. (1270) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за тргови-
ја на големо и мало „Балкан магнум" учоз-извоз Д. О. О. - Скопје“ се 
огласува за неважен. 

Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие за промет 
и услуги „Козара - Комерц“ извоз-увоз д. о. о. - (Скопје со ознака 1" се 
огласуваат за неважни. 
, Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие 
за трговија на мало и големо „Флер" д. о. о!' експорт-импорт - Скопје“ 
се огласуваат за неважни. (1273) 

Загубениот правоаголен штембил бр. 046 под назив: „Стопанска 
банка - А. Д. - Скопје, Главна филијала - Струмица“ се огласува за 
неважен. (1274) 

Загубените тркалезен печат, штембил, приемен печат и роков-
ник под назив: „РО - ОУ „Братство Единство“ - Охрид“ се огласуваат 
за неважни. (1275) 

Загубените печат и штембил под назив: „Приватно претпријатие 
за градежништво, услуга'и промет „Минас“ - с. Беровец - Струга“ се 
огласуваат за неважни. 

Загубениот тркалезен печат под назив: „С. Т. Д. „Меги“ -
Мукадес Мурсел - ул. „Шуто Оризари“ бб - Скопје“ се огласува за 
неважен. (1280) 

Загубениот четвртаст печат под назив: „СТД „Врапчиште4 -
Ибраими Нуризија - с. Врапчиште - Гостивар“ се огласува за неважен. 
(1281) 

Загубениот мал правоаголен речат на латиница под наслов: „АД 
Индустимпекс" експорт - импорт Д.О. Скопје и два мали правоаголна 

к чато на кирилица со натпис: „АД Индустимпекс" експорт-импорт 
Ц О. Скопје се огласуваат за неважни. 

(1398) 
Загубениот печат под назив: „Акционерско друштво услужно 

прометно производствено претпријатие „Југоснабдител" - Скопје ,.1" 
се огласува за неважен. 

Загубените печати и штембил под назив: „Основно училиште“ 
„Ванчо Прке - Штип“ се огласуваат за неважни. (1388) 

Загубениот печат и штембил под назив: „Претпријатие за про-
мет „ Алхос - Промет“ Д.О.О. - Скопје“ се објавуваат за неважни. 

(1389) 
Загубените печат и штембил под назив „Претпријатие за произ-

водство и надворешен промет „Рудана Промет“ - Скопје“ се огласу-
ваат за неважни. , (1390) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „П.П. „Камзем" експорт-
импорт Скопје“, се огласува за неважен (1391) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет 
на големо и мало, увоз-извоз, угостителски и други услуги „Свенсон", 
д.о.о. - Скопје“. Се огласува за неважен (1392) 

Загубените печат и штембил под назив: „Акционерско друштво 
услужно, прометно производствено претпријтие „Југоснабдител" -
Скопје“ Се огласуваат за неважни. (1393) 

Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие за вна-
трешен и надворешен промет и услуги „Мак-Онт"- Скопје“ Се огласу-
ваат за неважни. ' (1395) 

Загубените печат и штембил под назив: Претпријатие за трго-
вија на големо и мало „Арменд“, д.о.о., експорт-импорт, с. Арачи-
ново, Скопје." (13%) 

Загубените печат и штембил под назив: „Месна заедница, с. Бо-
хула и Радња -1С. Бохула - Кавадарци“ се огласуваат за неважни. 

(1397) 
Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие за трго-

вија на големо и мало и услуги ,Догни - Комерц“ Д. О. О., Ескспорт -
Импорт - Скопје“ се огласуваат за неважни.' (1399) 

Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие за трго-
вија на големо и мало „Мома“ експорт-импорт - Скопје“ ,се огласуваат 
за неважни. ' ^ (1400) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Глобекс" -
Претпријатие за трговија на големо и мало со увоз и извоз - Скопје“ 
се огласуваат за неважни. , (1401) 

Загубениот тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за промет и угостителство „Ексимп" извоз-увоз, Д.О.О. - Гостивар“ 
се огласуваат за неважни. (1402) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за внатре-
шен и надворешен промет „Интер-Мак", ц.о. ^Скопје“ се огласува за 
неважен (1403) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Девизна штедна книшка бр. 7670511 4000-06-00394 - 8, издадена 
од Инвест банка - Скопје, на име Марко Манчев од Скопје (1215) 

Работна книшка на име Маргарита Настевска, Скопје. (857) 
Работна книшка на име Благородна Камчева, Скопје. (858) 
Сообраќајна книшка на име Бесир Азири, с. Г. Седларце, 

Тетово. (874) 
Возачка дозвола на име Сулејман Селмани, с. Пирок, Тетово. 

(875) 
Сообраќајна книшка на име Рушит Кодрии, с. Желино, Тетово. 

(876) 
Работна книшка на име Фуат Селими, Гостивар. 
Раббтна книшка на име Славе Ристовски, Куманово. (878) 
Чековна картичка бр. 204762104 и загубените чекови од бр 

179632 до 179640, издадени од Комерцијална банка А. Д. - Скопје на 
име Петар Петровски, Скопје 

Гарантен лист на име Д. П. „Декорација“ - Струга. 
Работна книшка на име Хаџариф Хасани, Тетово. 
Работна книшка на име Златан Стојанов, Кочани. 
Работна книшка на име Блаже Глигоров, Радовиш. (899) 
Чековна картичка бр. 45353/13 и загубените чекови од бр. 292786 

до 292793, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Ненад 
Симоновски, Скопје1. (902^ 

Чекови од бр. 205458 до 205464, издадени од Комерцијална банка 
АД - Скопје на име Зоран Митровски, Скопје. (904) 

Работна книшка на име Мил ецкоска Славица, Македонски Брод. 
(915) 

Чековна картица на име Илија Атанасов, ул. „4 Јули“ бр. 8, 
Виница. (916) 

г Работна книшка на име Ибраимова Сузана, ул. „Димитар Чајков-
ски“ бр. "60/2-6, Скопје. (917) 

Работна книшка на име Веби Демири, Куманово. (918) 
Работна книшка на име Абдулбари Шаќири, Тетово. (919) 
Работна книшр! на име Благој Петровски, Виница. (920) 
Штедна книшка, издадена одчСтопанска, банка - Струга на име 

Перо Дуцкиноски, С. Вевчани, Струга. 
Пасош на име Сафет Аземи, ул. „145" бр. 27, Тетово. 
Тековна сметка бр. 85871/40 и чекови од бр. 303811 до 303826 (16 

чека) и чековна картичка, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Стојковски Зоран, ул. „19" бр. 30, с. Радишани, Скопје. 
(935) 

Работна книшка на име Соња Бобановска, Куманово. (951) 
Работна книшка на име Методи Белниев, Кочани. 
Воена легитимација1 на име Љупчо Тодоровски, ул. „Глигор 

Прличев“ бр. 4, Штип. (953) 
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Работна книшка на име Јасмина Димитровска, Делчево. (969) 
Работна книшката име Серафим Георгиев, Кочани. (970) 
Чековна картичка бр.^ 4120 и загубените чекови бр. 904375, 

издадени од Југобанка^Скопје на Ш е Тренда Христова, Скопје. 
( 9 7 1 ) 

Чековна картичка бр. 13253/88 кг,загубените чекови од бр. 147484 
до 147497 н 14^00(издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име 
Нада Чешмеџијевска, Скопје.(972) л 

Чековна кантичка 1550290293 и загубените чекови бр. 917939 
и 917940, издадени од Југобанка - Скбпје на име Флора Тимотијевиќ, 
Скопје. (975) 

Работна книшка на име Иван Фил инови к, Куманово. (985) 
Работна книшка на име Рамадан Муртезани, Струга. (986) 
Работна книшка на име Сашо Давков, Штип. (987) 
Работна книшка на име Салих Феревски, Делчево. 
Работна книшка на име Тошо Лазаров, Виница. 
Работна книшка на име Костадин Ангелов, Радовиш. (990) 
Чекови бр. 390488 и 390489, издадени од Комерцијална банка АД 

- Скопје на име Татијана Трачевска, Скопје. (991) 
Чекови од бр. 907726 до 907730, издадени од Југобанка - Скопје 

на име Татијана Трачевска, Скопје 
Решение за урис на дуќан Уп. бр. 12-4004 од 22.У.1990 година, на 

име Марковски Никола, ул. „Васил Главинов“ бр. 28/3-4 Скопје. (993) 
Решение за упис на фирма Уп. бр. 14706 од 31.1.1990 година, на 

име Јанкуловски Мицков Стеван, ул. „4 Јули“ бр. 72, Ѓорче Петров, 
Скопје. (995) 

Решение за упис на дуќан бр. 14-6118 од 28.1Х.1990 година, на име 
Рампоска Илинка, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 206, Скопје. (998) 

Одобрение У. бр. 14-1937 од 15.Х.1979 година, на име томо 
Димитриевски, Скопје. (1000) 

Работна книшка на име Блажевска Вукица, с. Долно Крушје, 
Македонски Брод. (1002) 

Работна книшка на име Ајше Агнова, ул. „Крали Марко“ бр. 47, 
Титов Велес. (1003) 

Работна книшка на име Славка Тодорова, ул. „Прва Комуна“ бр. 
1/13, Титов Велес. (1004) 

Работна книшка на име Љуба Донева, ул. „Андон Шурков“ бр. 
27/2-9, Титов Велес. (1005) 

Чекови од бр. 4122858 до 4122861, издадени од Стопанска банка 
на име Зоре Меркоска, Гостивар. 

Работна книшка на име Николовски Стојадин ул. „8 Октомври“ 
бр. 31, Крива Паланка. (1022) 

Работна книшка на име Нијази Исмаили, Куманово. (1023) 
Работна книшка на име Даниела Ѓоргиевска,,Куманово. (1024) 
Работна книшка на име Марјан Видановски, Куманово. (1025) 
Решение за упис на дуќан У. бр. 14-5023 од 30. VII 1.1991 година, на 

име СТД „Макси“ Скопје. (1026) 
Чек бр. 107741 од тековна сметка бр. 89943/53, издаден од 

Комерцијална бан^а А. Д. - Скопје на име Николоски Зоран, ул. 
„Периша Савелиќ" бр И, Скопје. (1027) 

Тековна сметка бр. 46992/68 и чекови од бр. 241059 до 241073 (15 
чека), издадени од Комерцијална банка А. Д. - Скопје на име 
Костадинова Гордана ул. „Рилски Конгрес“ бр. 6-а, Скопје. (1028) 

Решение бр, 11-1430 од 14.111.1990 година, на име Сами Сербезов, 
Скопје. (1029) 

Пагош МБ 911922, издаден во СВ Р - Гостивар на име АЛИУ 
Рецеп, р. Форино, Гостивар. (1031) 

Работна книшка на име Емин Шаќировски, Струга 
Работна книшка на име Исмет Авмедоски, Струга. 
Работна книшка на име Драганчо Гилевски, Куманово. (1049) 
Возачка дозвола на име Беслиме Исмаили, с. Добри Дол, Тетово. 

(1050) 
Чекови од бр. 358338 до 358354, издадени од Комерцијална банка 

А. Д. Скопје на име Димче Димовски, Скопје. (1052) 
Чекови од бр. 29895 - 2712108, 29898, 298%, 29897, 29894, 29893, 

29891,29892 и 27121, издадени од Комерцијална банка А.Д. - Скопје на 
име Драган Митевски, с. Ражаничино, Скопје.(1053) 

Тековна сметка бр. 3126-59 и чекови од бр. 0020000215020 до 
0020000215025 (6 чека), издадени од Комерцијална банка - Скопје на 
име Драган Андонов, ул. „Хелсинки" бр. 22, Скопје.(1055) 

Воена книшка на име Рустем Зеќировиќ, Куманово. (1072) 
Пасош на име Сашо Сганоевич, Тетово. (1073) 
Возачка дозвола на име ЈБазим Рамадани, Тетово. 
Работна книшка на име Дулбера Матоска, Струга. 
Работна книшка на име Рушан Сејфединов, Кочани. (1076) 
Чекови бр. 730751, 730751, 730744, 730750, 730745, 730752 „ 

730755, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Зоран 
Ваневски, Скопје. (1313) 

Одобрение УП. бр. 14-451 од Ј.П. 1989 година на име Виолета 
Најдовска, Скопје. 

Чековна карта бр. 59120-19 и чекови од бр. 432786 до 432816, 
издадени од Комерцијалната банка а.д. - Скопје на име Оливера Ко-
тева, Скопје. ( , (1314) 

Чековна картичка бр. 21646/66 и чекови бр. 242321 и 242322, 
чздадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Виктор Нико-
лче, Скопје (1316) 

Патна исправа бр. МИ 578247, издадена од СВР - Струга на г 
Илјаз Алиоски, с. Боровец, Струга. “ (1383) 

Патна исправа бр. МБ 612595, издаден? од СВР - Скопје на име 
Џезми ?устемовски, с. Сингилиќ, Скопје. (1384) 

Патна исправа бр. МБ264730, издадена од УВР - Струмица на 
име Горгиев Иљо, с. Робово 111, Струмица. (1385) 
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Патна исправа бр. МБ 378418, издадена од УВР - Охрид на име 
Спасевски Зоран, ул. „М. Цепенков“ бр. 62, Охрид. (1387) 

Патна исправа бр. МБ 925283, издадена од СВР - Скопје на име 
Ислам Шабановски, Скопје. (1406) 

^ Патна исправа бр. МБ 279574, издадена од СВР - Гостивар на 
име Аки Фејзулаи, ул. „М. Тито“ бр. 6, Гостивар. (1407) 

Патна исправа бр. МБ275589, издадена од СВР - Гостивар на име 
Гурсел ФеЈзулаи, ул. „М. Тито“ бр. 6, Гостивар. (1406) 

Патна исправа бр. МБ 036317 издадена од СВР - Скопје, на име 
Небахат Мустафа, Скопје (1409) 

Патна исправа бр. МБ645543, издадена од СВР - Гостивар на име 
Али Белули, ул. „Живко Брајковци“ бр. МБ 213, Гостивар (1410) 

Патна исправа бр. МБ 057311/90, издадена од СВР - Скопје на 
име Гулнас Фетова, ул. „Виничка“ бр. 22, Скопје. (1411) 

Патна исправа бр. МБ 061435/82, издадена во Скопје на име Иг-
бал Фетова, ул. „Виничка“ бр. 22, Скопје (1412) 

Патна исправа бр. МБ 057307/90, издадена во Скопје на име Би-
лент Фета, ул. „Виничка“ бр. 22, Скопје. (1413) 

Патна исправа бр. МБ132193/84, издадена во Скопје на име Рецеп 
Исмани с. Глумово, Скопје (1414) 

Патна исправа ,бр. МБ 492825, издадена од СВР - Гостивар на 
име Исмаил Алуи, с. Градец, Гостивар (1415) 

Патна исправа бр. МБ 644846/89, издадена во Скопје на име Таки 
Белчовски Скопје (1416) 

Патна исправа бр. МБ 928208, издадена од СВР - Скопје на име 
Рустеми Исамедин ул. „Јајце“ бр. 154, Скопје (1417) 

Патна исправа бр. МБ 601423, издадена од СВР - Скопје на Сев-
бан Куртишов, ул. „Јајце бр 116, Скопје. (1418) 

Патна исправа бр. МБ 881363, издадена од СВР - Скопје на име 
Шабан Асани ул. „Седма албанска бригада“ бр. МБ 9, Скопје. (1419) 

Патна исправа бр. МБ 734054/90, издадена од ГСВР -- Скопје на 
име Ратка Радњанска, ул. „Јане Сандански“ бр. 5-2/18, Скопје (1420) 

Патна исправа бр. МБ 111769/84, издаден во Скопје на име Ме-
лек Прешова, Скопје (1421) 

Патна исправа бр. МБ 703317/89, издадена во Скопје на име Дра-
гана Јушковиќ, ул. „Франклин Рузвелт" бр. 58/2, Скопје. (1422) 

Патна исправа бр. МБ 615039, издадена од ГСВР - Скопје на име 
Милош Савиќ, Скопје (1423) 

Патна исправа бр. МБ 060608/82, издадена од ГСВР - Скопје на 
име Сребран Хартоновски, ул. „Љубин“ бр.З-а, Скопје. (1424) 

Патна исправа бр. МБ 280604/85, издадена од ГВСР - Гостивар 
на име Таџедин Садику, ул. „Браќа Блажевски“ бб. Гостивар. (1425) 

Патна исправа бр. МБ 518498/87, издадена од ГСВР - Скопје на 
име Џафер Хасан, ул. ,Димче Мирчев“ бр. 8, Скопје (1426) 

Патна исправа бр. МБ 645095/89, издадена во Гостивар на име 
Алиу Хусеин, с. Форино, Гостивар. (1427) 

Патна исправа бр. МБ 637471/89, издадена во Гостивар на име 
Хасан Алиу, с. Форино, Гостивар. (1428) 

Патна исправа бр. МБ 411324/86, издадена во Скопје на име Етем 
Касами, с. Батинци, Скопје (1429) 

Патна исправа бр. МБ 106513, издадена во Дебар на име Неуми 
Скара, ул. „Екерм Зенго“ бб, Дебар (1430) 

Патна исправа бр. МБ 985224, издадена од Скопје на име Курта 
Халим, Скопје , (1431) 

Патна исправа бр. МБ 646246, издадена од ОВР - Радовиш на 
име Али Мемедов, ул. „Корчо Маало“ бр. 38, Радовиш (1432) 

Патна исправа бр. МБ 959366/91, издадена од ГСВР - Скопје на 
1ме Јанакија Јаневски, ул. „Маршал Тито“ бр. 45, Сарај, Скопје (Ј435) 

Тековна сметка бр. 79060/60 и чекови од бр. 210416 до 210420 (5 
чека), издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Стојановиќ 
Јама, бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 2/Ш, Скопје (1080) 

Чек бр. 222860 од тековна сметка 8344892, издадена од Комерцијал-
на банка, а.д. - Скопје на име Ашикоска Катерина, ул. „Партизански 
пат“ бр. 53, Драчево - Скопје. (1080) 

Тековна сметка бр. 5001/53 и чекови од бр. 218186 до 218190, 
издадени од Комерцијална банка - Скопје на име Здравко Дешиќ, ул. 
„Коле Канински“̂  бр. 6, Скопје. (1084) 

Чековна картичка бр. 84043125 и загубените чекови од бр. 20597130 
до 20597140, издадени од ЈИК Банка - Скопје на име Панче Матов, 
Скопје. (1098) 

Свидетелства од I до IV гдоина и свидетелство за завршено средно 
образование, издадено од СГУ „Паце Буѓони" - Куманово на име 
Фатри Салчу, Куманово. (1100) 

Возачка дозвола на име Емрли Сулејмани, с. Добарце. Тетово. 
(1104) 

Работна книшка на име Фередин Идризи, Тетово. 
Работна книшка на име Таир Исмаилов, Штип. 
Работна книшка на име Дише Марков, Штип. 
Тековна сметка бр. 1550294480 и чекови од бр. 001004056 до 

001004160, издадени од Југобанка - Скопје - ЈУ-Банка - Скопје на име 
Ружа Тодоровска, ул. „Груица Војвода“ бр. 12-а, Скопје. (1108) 

Чековна картичка бр. 309-43 и чекови бр. А 6392505, 6392506 и А 
6405106,6405107, издадени од Стопанска банка,, а.д. - Филијала Неготи-
но, на име Петров Филип, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 17, Неготино. 

^ , ' (И 14) 
Работна книшка на име Лазо Стојановски, Крива Паланка. (1119) 
Работна книшка на име Амет Шабани, Тетово. 
Работна книшка на име Фатиме Рецепи, Гостивар. 
Тековна сметка бр. 1655/82 и чекови од бр. 162923 до 162930, од 

117991 до 118000 и од 14369135 до 14369140, издадени од Стопан а 
банка - Кочани на име Василка Арсова, ул. „4 Јули“ бр. 69, Кочани. 

(1122) 
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Решение Срег бр 1145/90 со податоци наведени од 1 до 7 на име 
Приватно претпријатие „Микас, с Беровец, Струга 1329) 

Потврда бр 555/33642, изедена од Сојузна управа за царини -
Белград на име Претпријатие „Минав“, с. Беровец, Струга (1330) 

Чекови од бр 379592 до 379597, издадени од "Комерцијална банка 
а д - Скопје на име Милко Михајлов, Скопје (1331) 

Чековна картичка бр 58366 - 57 и чекови од бр 371271 до 371280, 
издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Милорад Луев-
ски, Скопје (1332) 

Чековна картичка бр 79542/47 и чекови од бр 513853 до 513863, 
издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Виолета Калчо-
ска, Скопје (133) 

Чекови од бр 38176 до 38179 (4 чека) од тековна обетка бр 
'9577645, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Асенов 

Коља ул „Иван Козаров'4 бр 16, Скопје 
Чекови бр 3883496, 3883497 и 3883498, издадени од Комерцијална 

банка а д -Скопје на име Ел маса Бељан, Скопје (1334) 
Решение УП бр 12-6824 од 12 VII 1990 година, на име Ирфан 

Мемети, ул „151" бис, З,СкопЈе (1336) 
Одобрение бр 14-7895 од 5 XII 1990 година, на име Расим Шкри-

јел, ул „Црногорка 14" бр 6, Горче Петров - Скопје (1337) 
Одобрение бр 15-2179 од 11 V 1981 година на име Рамадан 

Зендели, Скопје (1338) 
Чековна картичка бр 100807-27 и чекови од бр 522 до 530, изда-

- | од Стопанска банка - Скоп1е на име Жико Костадинов Кочани 
Решение бр 11-1927 од 19 IV 1991 година за вршење на дејности 

леб, млеко и млечни производи, на име Розе Миха1 левски. Скоте 
Штедна книшка бр 501010-620-107-013-36388/71, издадена од 

Љубљанска банка - Експозитура - Шитка, ЈБубљана, на име Геро 
Ристовски, бул „Маркс и Енгелс" - Скот е (1341) 

9 Решение УЛ бр 12-655 од 1 II 1992 година на име Вања Лозан-
лиев, Скоте (13^) 

, Решение УП бр 12-7794 од 10 IX 1990 година, на име Ац' 
“ Пешовски, СкоПЈе О 343) 

' Чековна картичка бр 81775/03 и чекови од бр 516011 до 516020 и 
516004, издадени од Комерцијална банка, а д - Скопје на име Катица 
Белковска, Скоше (1344) 

Чековна карта бр 15-50-178884) и чекови од бр 1123128 до 
1123137, издадени од Јуѓобанка, а д - Скопје на име Лазар Божинов-
ски, Куманово (1345) А 

Воена книшка, издадена во Куманово на име Назим Сулејмани, с 
Лопате, Куманово (1346) 

Решение УП бр 12-9857 од 6 XI 1991 на име Виолета Карато-
шева, Скопје (1347) 

Решение бр 14-7236 од 11 XII 1991 година, на име Оливера 
Делова, Скопје ' (1348) 

Чекови од бр 338498 до 338514, издадени од Комерцијална банка, 
а д -Скопје на име Зоран Стојановски, Скопје (1349) 

Тековна книшка бр 40704/17 и чекови од бр 446423 до 446430, 
издадени од Комерцијална банка А Д - Скопје на име Мунир Јаковиќ, 
Скопје (1350) 

Чековна картичка бр 55156/15 и чекови од бр 489188 до 489192, 
издадени од Комерцијална банка А Д - Скопје на име Љубе Атанасов-
ски, СКОПЈ е (1351) 

Чекови од бр 277956 до 277961, издадени од Комерцијална банка 
А Д - Скопје на име Љубиша Петровски, Скопје (1352) 

Чекови од бр 523747 до 523766, издадени од Комерцијална банка 
А Д -Скопје на име Лилјана Ефремовска, Скопје (1353) 

Чекови од бр 200911 до 200920, издадени од Комерѕодална банка 
АД - Скопје на име Вера Калчиќ, Скопје (1354) 

Свидетелство за завршено I клас земјоделски смер, 
издадено од УСЦО „Јосип Броз Тито“ - Ресен на име Источки Н 
Јовче, с Болно, Ресен (1355) 

Работна книшка на име Блажо Пецов, Радовиш (1356) 
Чекови од бр 896385 - 894 и од бр 966516-96652-1039352-1039361, 

издадени од Југобанка, А 'Д - Скопје, на име Јорданка Асковска, ул 
„С Османов14 бр 14, Куманово (13571 

Работна книшка на име Митре Градски, Охрид (1358) 
Работна книшка на име Суби Латифовски, с Биџево, Струга 
Работна книшка на име Хазби Абдули, Тетово (1360' 
Работна книшка на име Михаил Ристов, Виница (1361 
Работна книшка на име Алтанка Панева, Радовиш (1362; 
Чековна картичка бр 1550424560 и чекови од бр 1173336 до 

1173345, издадени од Југобанка - Филијала - 1 итов Велес на име Ката-
рина Поп - Јанева, Скопје (1363) 

Чековна карта бр .98098-90 и чекови од бр 290076-290090, изда-
дени од Комерѕртјална банка, а д - Скопје на име Стеванка Ивановска, 
Скопје (1364) 

Чековна картичка бр 15397-54 и чекови од бр 234160 до 234169, 
издадена од Комерцијална банка А Д - СКОПЈС на име Горѓи Саржов-
ски, Скопје. ' 0365) 

Чек бр 428627, издаден од Комерцијална банка, А Д - Скопје на 
име Елизабета Дајовска, Скопје (1366) 

Чековна карта, бр 03803/43 и чекови од бр 510166 до 510180, 
издадени од Комерцијална банка, а д - СКОПЈС на име Владимир Све-
тиев, Скопје (1367) 

Чековна картичка4 бр 84025968 и чекови од бр 20869767 до 
20869770, издадени од ЈИК банка - Деловна единица - Скопје на име 
Видое Дилевски, Скопје , т л о \ 

Решение У11 бр 12-6171 од 21 VI 1989 година на име Ман) с л 
Тасевски, Скопје ' 

Решение УН бр 12-9255 од 19-Х-1990 година, на име Искра 
Фрчковска, Скопје 1 (1381) 

Чековна картичка бр 33479/19 и чекови од бр 328413 до 328418, 
издадени од Комерцијална банка А Д - Скопје на име ЛидиЈа Шоптра-
ј а нова, Скопје (1370) 

Чековна карта бр 84039756 издадена од ЈИК банка - Деловна 
единица - Скопје на име Всљко Хршум, Скопје (1371). 

Чековна карта бр 1915/90, издадена од Љубљанска банка - Ос-
новна банка -Скопје на име Вељко Хршум, Скопје (1372) 

Чекови бр 165688, 165689 и 425696 од тековна картичка бр 
73785-32, издадени од Комерцијална банка, А Д - Скопје на име 
Митко Костадинова^! (1373) 

Чековна картичка бр 3506^43 и чекови од бр 488319 до 488329, 
издадени од Комерцијална банка, а д - Скопје на име Лилјана Батала-
ковска. Скопје (1374) 

Одобрение Уп бр 09-17099 од 30 VI 1969 година за изработка на 
предмети од пластични маси на име Костанца Каратошева, Скопје 

Чековна карта бр 39935-40 и чекови од бр 286407 до 2^6412, 
издадени од Комерцијална банка, а д - Скопје на име Јелица Крстев-
ска, Скопје (1376) 

Чекови бр 159284, 159293, 44501, 44502, 44506, 44513 до 44520, 
издадени од Комерцијална банка, а д - Скопје на име Ласте Пешевски, 
нас „Железничка станица44 бр 107, Куманово (1377) 

Решение УП бр 14-1900 од 21 III 1990 година на име Сефери 
Јонуз, с Крушопек, Скопје (1378) 

Чекови бр 55764,55765,55767 и од бр 491997 до 492007, издадени 
од Комерцијална банка, а д - Скопје на име Трипун Аврамовски, 
Скопје (1379) 

Чековна картичка бр 74436-89'и чекови бр 538138 и 538137, 
издадени од Комерцијална банка, а д - Скопје на име Методија Трпе-
новски , Скооде (13801 

Тековна картичка на име Драги Соколов, ул „В Прке'4 бр 10, 
чница (1404) 
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С О Д Р Ж И Н А 
Решение за распишување на дополнителни из-
бори . . . . 
Програмаздшттикнување на развоЈОт на земјо-
делството во 1992 година 
Упатство за постапката за остварување на пра-
вото на надоместок на дел од каматата 
Одлука за именување претставници на Републи-
ката во Советот на Драмскиот театар во Скопје 
Одлука за именување претставник на опште-
ствената заедница во Советот на Музејот на град 
Скопје 
Одлука за именување претставници на Републи-
ката во Собирот на работните луѓе на УЦСО 
„Наум Наумовски Борче“ - Крушево 
Одлука за именување претставници на Републи-
ката 'во Советот на ОУ „Кире Гаврил оски-Ја-
не"- Прилеп 
Одлука за именување преставници на Републи-
ката во Советот на Институтот за тутун - При-
леп 
Одлука за именување претставник на Републи-
ката во Советот на ЕМУЦ „Ристе Ристески -
Ричко" - Прилеп 
Одлука за именување претставници на Републи-
ката во Советот на ЦОУ „Моша ПиЈаде" - Ко-
чани . 
Одлука за именување претставиции на Републи-
ката во Советот на Ученичкиот дом ,Доне Бо-
жинов“ - Пробиштип 
Одлука за именување претставници на Републи-
ката во Советот на ЦОУ „Браќа Миладиновци“ 
- Пробиштип 
Одлука за именување претставници на Републи-
ката во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ с 
Романовце - Куманово 
Одлука за Методологијата за утврдувана на 
вкупните пласмани на банките 
Одлука за измена и дополнувани на Одлуката за 
апоенскага структура и основните белези на 
вредносните бонови на Народната банка на Ма-
кедонија 
Одлука за утврдување на височината на мини-
малниот износ ма основачкиот фонд на банкар 
што се основа 
Одлука за пуштана во оптек на вредносни бо-
нови на Народната банка на Македонија во апо-
ени од 10 000 единици 
Одлука на Усгавнио! суд на Македонија У бр 
195/91 од 22 април 1992 г о д и н а 
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