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215. 
Врз основа на член 84 став 1, алинеја 10 од 

Уставот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 53/91), а во врска со 
член 1 и 2 од Законот за помилување („Службен 
весник на СРМ1' бр 15/77), Претседателот на Репуб-
лика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно издр-

жување на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Кушев Коле Ацо од Штип, 
2 Петрушев,ски Мирослав Станко од Куманово, 
3 Петров Михаил Тодор од Гевгелија, 
4 Николовски Благоја Раде од Битола, 
5. Велјаноски Петре Методија од Прилеп, 
6. Јовановски Ристо Тони од Битола 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им 

се услови за 1 година на осудените лица-
1. Демовски Фаик Бајрам од с Могорче, во 

траење од 1 месец-и 15 дена, 
2 Грнчаров Лазар Ванчо од Струмица, во траење 

од 1 месец и 28 дена, 
3' Бериша Зенун Љутфула од Скопје, во траење 

од 3 месеци 

III 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Ангелов Киро Јадранчо од с Баница, во трае-

ње од 2 месеца, 
2. ѓорѓиев Васе Кирчо 'од с Баница, во траење 

од 2 месеца. 
IV 

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

Бр. 08-326 
11 март 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с. р. 

216. 
Врз основа на член 1, став 1 од Законот за 

мерките кои може да се преземат заради спречување 
на отстранување на нарушувањата на тековите на 
општествената репродукција на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
55/91), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИ КОИ 

ГРАЃАНИТЕ МОЖЕ ДА ГИ ИЗНЕСАТ ОД 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Граѓаните од Република Македонија може да 
изнесат во странство девизи во износ од 1.000 ДЕМ, 
или во соодветна валута до тој износ 

2 Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да се применува Одлуката за утврдување 
на износот на девизи кои граѓаните и граѓанско прав-
ните лица може да ги трансферираат во странство 
односно изнесат од земјата („Службен лист на СФРЈ“ 
бр 81/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на Република Македонија е пре-
земен како републички “пропис. 

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ 

Бр. 23-828/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

217. 
Врз основа на член 1, став 1 од Законот за 

мерките кои може да се преземат заради спречува-
ње и отстранување на нарушувањата на тековите на 
општествена репродукција“ на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
55/91), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ 
ПАРИ КОИ ДОМАШНИТЕ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ГИ 
ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ 
ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО, ОДНОСНО КОИ 
СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ГИ ВНЕСУВААТ ПРИ 

ВЛЕГУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Домашните физички лица се должни при па-
тување во странство да го пријават на царинските 
органи износот на ефективни странски пари кој се 
изнесува од Република Македонија 

2 Ефективните странски пари од точка 1 на оваа 
одлука, домашните физички лица ги изнесуваат врз 
основа на потврда од банка за купените странски 
пари или врз основа на потврда од банка за подиг-
нати странски пари од девизната сметка или девиз-
ниот штеден влог во висина од 1.000 ДЕМ или во 
соодветна валута до тој износ 

Потврдата од став 1 на оваа точка важи до 
првото преоѓање на границата, најдоцна 90 дена од 
денот на издавањето 

3. Државјаните на Заедницата на независните др-
жави, Федеративна Република Чешко-Словачка, НР 
Албанија, НР Бугарија, Република Полска, Републи-
ка Романија, Република Унгарија и Република Грци-
ја, должни се при влегувањето во Република Маке-
донија, односно при излегувањето од Република Ма-
кедонија ,да го пријават на царинските органи изно-
сот на ефективни странски пари кој го / внесуваат 
односно кој го изнесуваат од Република Македонија. 

Одредбите од став на оваа точка се однесу-
ваат и за граѓаните од државите што беа републики 
во досегашниот состав на СФРЈ. 

При влегувањето во Република Македонија ли-
цата од став 1 и 2 на оваа точка добиваат писмена 
потврда за износот на ефективни странски пари кој 
го внесуваат во Република Македонија, кој се должни 
да го дадат на увид на царинските органи при изле-
гувањето од Република Македонија. 

I 
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4. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да се применува Одлуката за пријавување 
на ефективни странски пари кои југословенските 
граѓани ги изнесуваат од Југославија при патува-
њето во странство, односно кои странските физички 
лица ' ги внесуваат при влегувањето во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“ број 22/90 и 59/90), кој со 
член 5 од Уставниот закон на Република Македони-
ја е преземен како републички пропис. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден' 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-826/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

ње на (соборено) паднато прекршено или навалено 
стебло, оштетување или уништување на природен 
подмладок или садници во шума, на шумски земјиш-
та и голини и противправно присвојување на спо-
редни шумски производи (шумско семе и плодови, 
лековити растенија, пасење, желадење, брстење и 
ДР).-

II 
За противправно исечено стебло односно за про-

тивправно присвојување на (соборено) паднато, пре-
кршено или навалено стебло или дел од стебло, ви-
сината на надоместокот на штетата се одредува-

-1. За техничко обло дрјво 

218. 
Врз основа на член 1, став 1 од Законот за 

мерките кои може да се преземат заради спречување 
и отстранување на нарушувањата на тековите на оп-
штествена репродукција на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
55/91), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВНЕСУВАЊЕ И ИЗНЕСУВАЊЕ НА ДОМАШНА 

ВАЛУТА ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО 
СТРАНСТВО 

1. Со оваа одлука се предвидува домашните ,и 
странските лица да можат во патничкиот промет со 
странство да изнесат од Република Македонија, од-
носно да внесат во Република Македонија, домашна 
валута до износ од 15000 единици по лице 

2 Во пограничниот промет (двосопственички и 
малограничниот) двосопствениците можат секојдневно 
да внесуваат во Република Македонија и изнесуваат 
од Република Македонија во домашна валута до“ из-
нос од 1000 единици, а останатите корисници на ис-
прави во малограничниот промет домашна валута до 
износ од 2000 единици, ако со меѓудржавна спогодба 
не е поинаку одредено. 

3. Работниците кои работат во вагон — рестора-
ните и бифеата во возовите во меѓународниот сооб-
раќај може да внесуваат во Република Македонија 
домашна валута која ја наплатиле од домашните и 
странски лица на територијата на Република Маке-
донија за продадената домашна стока (животни на-
мирници, освежителни и алкохолни пијалаци, десер-
ти, цигари и др) во тие ресторани и бифеа 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да се применува Одлуката за изнесување и 
внесување на ефективни динари во патничкиот про-
мет со странство („Службен лист на СФРЈ“ број 
88/89 и 18/90), кој со член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија 
е преземен како републички пропис. 

5 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен“ весник на 
Република Македонија“ 

Бр. 23-827/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р 

Ред. 
бр. Вид на дрво Висина на надоместокот 

за штета за 1 м3/дин. 

1. Орев 45 000,00 
2. Јасен, јавор, брест, диви -

овошки' 40.000,00 
3. Даб 27 000,00 
4. Бука, багрем, костен 18.000,00 
5. Останати тврди лидари 22 000,00 
6. Меки лисјари 22 000,00 
7. Црн бор, бел бор, молика 30 ООО,00 
8 Смрча, ела 40 000,00 
9. Останати четинари 30 000,00 

2. За огревно дрво 

Висина на штета за 1 м3/динари 

1. Даб, бука и костен 
2. Останати тврди л пеј ари 
3. Меки лисјари 
4. Четинари 
5. Пенушки и ветки под. 7 см. 

15 000,00 20.000,00 
10 000,00 16 000,00 
8 000,00 14 000,00 
9.000,00 14 000,00 
9 000,00 

219. 
Врз основа на член 77 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 20/74, 15/86, 51/88, 
20/90 и 37/91), министерот на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, донесува 

Ц Е Н О В Н И К 
ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ 

Според овој ценовник се определува висината на 
надоместокот за штети на шума настанати со сеча 
или оштетување на стебла противправно присвојува-

Под техничко обло дрво, во смисла на овој це-
новник, се подразбираат делови од обло дрво со 
должина над 1 м од кои најмалку 30% може да 
се употребат за пиланско производство или за други 
технички цели, како и ситно техничко дрво“ кое мо-
же да се употреби за колци за лозја, ластегарки, 
стожери, стапови, држалки, летви, прачки за кош-
ници, метли, огради и слично 

Под огревно дрво, во смисла на овој ценовник, 
се подразбира дрво за хемиско искористување и за 
огрев. 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зго-
лемат за 5О0/о ако стеблото-

— потекнува од шума прогласена за заштитна 
шума или за шума со посебна намена (национални 
паркови, шумски резервати и сл); 

— е од издвоена семенска состоина или оставе-
на за семењак,-

— е од вид на дрво чија сеча е забранета или 
ограничена; 

— има граничен знак или знак за поделба на 
шумата, 

—- е од шума во која со шумскостопанска осно-
ва односно програмата за унапредување на шумите 
не е предвидена сеча; 

— потекнува од природен подмладок во млади 
шуми (високи шуми до 20 години возраст, ниски 
шуми до 10 години). 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зго-
лемат за 100% ако ,стеблото е од шумска култура 
односно подигнато по вештачки пат. 

Вид на дрво 
За дрво од стебло 

без техничка 
дрвна маса 

За дрво од сте-
бло со технич-
ка дрвна маса 
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III 
За бесправно сечење на млади стебла од чети-

нарски видови дрвја (новогодишни елки и сл.) ви-
сината на штетата се утврдува во износ од 3.500,00 
динари за едно стебло. 

IV 
За противправно присвојување на суви и нава-, 

лени стебла или делови чија употребна вредност е 
намалена, односно за оштетување на стебло со лу-
лено на кората подведување, превртување, кастрење 
на гранки, засечување, вадење на смола и сл виси-
ната на штетата се утврдува според износите од 
дел II намалени за 30'%. 

Ако оштетувањето на стеблото е од таков степен 
што непосредно му претстои сушење или тоа е 
уништено, висината на штетата се утврдува според 
износите во дел II. 

Ако противправно исеченото стебло, односно при-
своеното исечено дрво прекршено или навалено стеб-
ло или дел од стебло е обработено во сортименти 
(делкано, чепкано и сл.) и притоа мерено како нето 
дрвна ма.са во различни мерки (парчиња и сл) ви-
сината на надоместокот на штета се утврдува на тој' 
начин што претходно сортиментите се претвораат 
во м3 обловина според следните фактори за пресме-
тување : 

Ред. 
бр Вид на производот Единечна 

мера Фактор 

1. Цепена граѓа од четинари 
и бука 1 м3 3,33 

2. Цепена граѓа од даб 1 м3 5,00 
3 Делкана граѓа 1 м3 1,67 
4. Огревно дрво 1 м3 0,65 
5. Симли и шиндри 1 парче 0,0017 
6. Градинарски колци 1 парче 0,00085 
7. Колци за лозја 1 парче о,оозз 
8. Колци за овошки 1 парче 0,0071 
9. Рачки 1 парче о,оозз 

10 Прачки 1 сноп 0,01 
11 Обрачи 1 парче 0,0014 

VI 
Висината на надоместокот на штета на против-

правно оштетување или уништување на природен 
подмладок и садници во шуми и на шумско земјиш-
те се утврдува: 

Ред 
бр Вид на дрво 

Висина на штета на 1 сад дин. 

1 год. 2 год. з год. Преку 
3 год. 

1. Багрем, гледич, диви 
овошки 30, оо 40,00 60,00 90,00 

2. Јавор, див костен, 
црница, јасен, брест 40,00 60,00 70,00 80,00 

3 Орев, питом костен 60,оо 90,00 100,00 600,00 
4. Останати тврди лис-

јари 30,оо 40,00 50,00 90,00 
5 Липа, бреза, ела, 

домашна топола 30,оо 40,00 60,00 100,00 
6. Останати меки лис-

јари 20,00 30,00 40,00 60,00 
7. Црн бор, бел бор, 

молика 60,оо 70,00 90,00 120,00 
8 Смрча и ела 60, оо 90,00 120,00 120,00 
9. Егзоти од четинари 90,00 100,00 120,00 180,00 

10, Останати четинари 60, оо 70,00 90,00 120,00 

VII 
За противправно присвојување на споредни шум-

ски производи, висината на надоместокот на штетите 
се утврдува 

Износите утврдени во табелата се зголемуваат 
за 50% ако садниците се пресадувани (школувани) 
а ако се од калемен орев се зголемуваат за 10 пати. 

Ред. 
бр. Шумски производ Един.мера Висина на штета 

во динари 

1. Шумско семе од четинари во 
шишарки 

- црн бор, смрча, ела 1 кг 60,00 
- бел бор и молика 1 кг 70,00 
— ариш 1 кг 90,00 
— останати четинари 1 кг 15,00 

Шумско семе од ли еј ари 

— даб, цер, бука 1 кг 60,оо 
— липа, багрем, гледич 1 кг 120,00 
— јасен, брест, бреза, ела и ос-

танати видови 1 кг 200,00 

Шумски плодови 

— орев, бадем, лешник 1 кг 360,00 
— костен питом 1 кг 300,00 
— плод од смрека 1 кг . 1 000,00 

Лековити растенија 

— цвет од црн и бел слез 1 кг 500,00 
— цвет од љубичица 1 кг 600,оо 
— цвет од липа 1 кг 250,00 
— цвет од останати видови 1 кг 90,00 
— лист од лудо растение (бела-

дона) 1 кг 40,00 
— лист од орев и костен 1 кг 40,00 
— лист од бутин (дигиталис) 1 кг 70,00 
— останати видови лист - 1 кг 50,00 
— стебло од мечкино грозје 1 кг 400,00 
— стебло од шарпланински чај 1 кг 1.000,00 
— стебло од останати видови 1 кг 50,00 
— корен од див чемер (гени-

циана) 1 кг зоо,оо 
—- корен од останати видови 1 кг 150,00 
— тубера од салеп 1 кг 400,00 
- плод од боровинка 1 кг 500,00 
— плод од други видови 1 кг 70,00 
— плод од сите видови 1 кг 200,00 
— мов 1 кг 200,00 

Останати производи 

— боровина од посечени стебла 
и пенушки 1 кг 70,00 

— смола 1 кг 250,00 
— лисна постилка 1 кг 50,00 
— печурки во свежа состојба 1 кг 600,00 
— зеленика 1 м3 300,00 
— лисник 1 м3 3 000,00 

6. Пасење, брстење и желадење во 
шума 

— овца, одлачено јагне, прасе грло 120,00 
— коњ, мазга, магаре, говедо грло 600,00 
—. ждребе, теле и прле до 1 

год. старост, свиња грд,о 400,00 
— коза, јаре грло 3.000,00 

Во шуми во кои со Законот за шумите е забра-
нето пасење, брстење, желадење на добиток, однос: 

но во кои со шумско стопанската основа и програма 
за унапредување на шумите не се предвидува пасе-
ње, брстење, односно желадење, износот на надоме-
стокот од точка 6 се зголемува за 50%. 
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VIII 
При утврдување висината на надоместокот на 

штета настаната со противправно копачење на шуми 
или со чиста сеча на шуми освен висината на ште-
тата пресметана според износите утврдени во' табе-
лите на овој ценовник, се пресметуваат и трошо-
ците за пошумување на земјиштето и за воведува-
ње на шумски ред. 

IX 
Ако противправно пресечено дрво или негов дел 

се одземе од сторителот' на прекршокот, односно на 
кривичното дело, висината на надоместокот на ште-
тата се пресметува според износите утврдени со овој 
ценовник намален за износот од остварената про-
метна вредност на пресеченото дрво односно него-
виот дел. 

Со денот на влегувањето во сила на овој ценов-
ник престанува да важи Ценовникот за штети на 
шумите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/91) 

XI 
Овој ценовник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр 09-1071/1 
6 март 1992 година 

Скопје 
Министер 

за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, 

д-р Иван Ангелов, с р 

Огласен дел 

СУДСКИ) ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

За привремен застапник на тужениот со реше-
ние на Меѓуопштинскиот центар за социјални рабо-
ти на општините на град Скопје, бр 0811-2935 од, 
10. XII. 1991 година, е поставен адвокатот Моневски 
Валеријан, кој ќе го застапува тужениот до негово 
јавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, II П. 
бр. 2926/92, (55) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на 
тужителот Шабан Шабан од Скопје, ул. „Никола 
Малешевски“ бр. 31/1-1 од Скопје, против Шабан 
Елизабета од Скопје, ул. „Никола Малешевски“ бр 
31/1-1, а сега на привремена работа во Австрија со 
непозната адреса 

Се повикува тужената Шабан Елизабета од тат-
ко Амет да се јави во овој суд во рок од триесет 
дена по објавувањето на овој оглас или во истиот 
рок да ја достави својата сегашна адреса на жи-
веење 

Доколку тужената не се јави во рок од триесет 
дена, на истата ќе и биде одреден ппривремен ста-
рател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред 
судот 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, X. П. 
бр 430/92. (61)' 

Пред ОВОЈ суд се води граѓански спор со напо-
мена да му се. достави привремен старател до туж-
бата на тужителот Крстевска Анче од Скопје, про-
тив Јанковски Драган од Скопје, сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Јанковски Драган од Скоп-
је, да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во овој суд или во истиот рок, да достави 
адреса во судот 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
истиот ќе биде застапуван од привремен старател 
кој ќе ги штити неговите интереси ^во текот на 
постапката 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IX. П. 
бр. 459/92 (52) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води спор за отказ на договор за користење на стан 
по тужбата на тужителите Мирјана Јорданов и Ел-
пиниќи Косиќ од САД, застапувани од адвокатот 
Мите Михајловски од Скопје, против тужената Пара-
скева Ќуцуковска од Скопје, со непозната адреса на 
живеење. 

За привремен застапник на тужената во спорот 
се назначува адвокатот Владимир Стефановски од 
Скопје, кој ќе ги штити нејзините интереси се доде-
ка тужената или нејзин полномошник не се појават 
пред судот 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, V П 
бр. 32391/91 (58) 

Пред овој суд е заведен граѓански спор за раз-
вод на брак по тужбата на тужителот Елмаз Мубера 
од Скопје, против тужениот Елмаз Илијази од Скоп-
је, сега со непозната адреса 

Се повикува тужениот Елмаз Илијази од Скоп-
је, да се јави во рок од 30 “дена по објавувањето 
на огласот'во овој суд или во истиот рок, да ја до-
стави својата адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
'ќе биде застапуван од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IX. П. 
бр. 144/92. (53) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се 
води спор за утврдување на мајчинство и татковство 
на малолетното дете Методија Догански, родено во 
Скопје, меѓу тужителот — Органот за старателство 
— Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 
општините во град Скопје, и тужените Азизи Фати-
ме и Укшини Хајриз, двајцата со непознато место 
на живеење Во смисла на чл. 84 од ЗПП, на туже-
ните им е поставен привремен застапник адвокатот 
Никола Додевски од Скопје, кој ќе ги застапува ту-
жените се додека тие или нивниот полномошник не 
се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XII. 
П. бр. 3626/91. “ (59) 

Пред овој суд се води постапка за надомест на 
штета по тужбата на тужителот Стопанска банка 
АД Скопје, против тужениот Фучков Љупчо, со не-
познато место на живеење. Вредност на спорот 
46.350,00 динари. 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Антигона Стану — Ју-
суфова од Скопје, булевар „Јане Сандански“ број 
29, ст. 44 нас. Аеродром, против тужениот Ирфан 
Јусуф со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Ирфан Јусуф од Скопје, 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена, по обја-
вувањето на овој оглас, или во истиот рок, да доста-
ви своја адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена 
ќе биде застапував од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI. П. 
бр. 551/92. (54) 

Пред овој суд е заведен спор за долг по туж-
бата на тужителот Андоновски Раде од Скопје, про-
тив тужените Видоја Јанковски од Скопје, и Санде 
Атанасов со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот- Санде Атанасов, да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок, да ја достави сво-
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јата точна адреса на живеење Доколку тужениот 
не се јави во рок од 30 дена ќе биде застапував од 
привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI П 
бр 2,36/92. (60) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ахме-
ти Шадије од с Јажинце, против тужениот Ахмети 
Шефкет од с Пршовце, сега со непозната адреса во 
странство 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во судот, да доста-
ви точна адреса и одреди полномошник кој1 ќе го 
застапува во постапката по овој предмет. 

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе 
му постави привремен застапник преку Центарот за 
социјални работи во Тетово^ 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 24/92 

Пред овој суд се води спор за исполнување на 
договор по тужбата) на тужителот Стојковски Пејо од 
с Луковица — Тетово, против тужениот Даутов Ша-
банов Рахман од с. Луковица, а сега со непозната 
адреса во Р. Босна и Херцеговина. Вредност на спо-
рот 100 ооо,00 динари. 

Се повикува тужениот Даутов Рахман сега со не-
позната адреса да се јави пред судот во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас и во истиот рок 
овласти свој полномошник. Во спротивно, судот ќе 
му постави привремен старател преку Центарот за 
социјални работи во Тетово, кој ќе ги застапува не-
говите интереси до правосилното окончување на 
спорот 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 337/90. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителот Рамадан Асани од 
Куманово, против тужената Емине Асани од с. Лип-
ково, со непозната адреса 

Се повикува тужената да се јави во судот во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, 
или, пак, на судот да му достави своја адреса До-
колку истата не се јави во овој суд, во рок, или не 
достави адреса на истата ќе и биде одреден привре-
мен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси 
до завршувањето на постапката или додека тужената 
не се појави пред судот. 

За привремен старател ќе и биде поставен Љубо-
мир ѓорѓевиќ, стручен соработник во Општинскиот 
суд во Куманово. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр 402/92 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип се води спор 
за зголемување на издршка по тужбата на тужител-
ката Благородна Рунтева од Штип, против тужениот 
Борис Рунтев од Штип, а сега во Франција со непоз-
ната адреса 

Се повикува тужениот Борис Рунтев да се јави 
во Општинскиот суд во Штип, во рок од 15 дена, 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“, да достави своја адреса, или, 
пак, постави свој полномошник кој ќе го застапува 
во постапката пред овој суд. Во спротивно, ќе му 
биде одреден привремен застапник по службена долж-
ност, до окончувањето на овој предмет. 

Од Општинскиот суд во Штип, П бр. 237/92. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 10302 од 26 II. 1991 година, на 
регистарска влошка бр. 1-15274-0-0-0, го запиша во' 
судскиот регистар основањето на претпријатието во 

приватна сопственост и запишување право за вршење 
работи во надворешно-трговски промет под фирма: 
Претпријатие за трговија на големо и мало „Колиб-
ри“ експорт-импорт, Ц О., Скопје, бул „Јане Сан-
дански“ бр 5 2-10 Скопје. Скратен назив на фирма-
та Претпријатие „Колибри“, Ц. О, Скопје 

Основачи- М„арија Рашиќ, Камелија Рашиќ, Би-
љана Рашиќ и Љубиша Јовановиќ, со одлука за ос-
навање од 27. XII. 1991 година 

Дејности ч070111 — леб, печива, млеко и млеч-
ни производи, 070112, зеленчук, овошје и преработ-
ки, 070113 - месо, живина, риба и месни преработ-
ки, 070114 — разни животни продукти, алкохолни 
пијалаци и производи за домашни потреби, 070121 
— текстил и конфекција, 070122 — обувки ,кожа, 
гума и пластика, 070123 — метални и електротех-
нички стоки, 070124 — огрев и градежен материјал„ 
070125 — мебел, 070126 — керамика, стакло и пор-
целан, 070127 — бои, лакови и хемикалии, 070128 — 
книги, канцелариски материјал и прибор, 070129 — 
тутун и други непрехранбени производи, 070131- — 
стоковни куќи, 070132 — друга трговија со мешовити 
СТОКИ, 070140 — трговија на мало со возила и дело-
ви, 070211 — жита и мелнички Производи, 070212 — 
зеленчук, овошје и преработки, 070213 — алкохолни 
пијалаци, 070214 — добиток и живина, 070219 — 
разни животни продукти, производи за домашни по-
треби, 070221 — текстил и конфекција, 070222 — 
сурова кожа, волна и сл , 070223 — метални и елек-
тротехнички стоки, 070224 — градежен, санитарен л 
инсталационен материјал, 070225 — хемиски произ-
води, бои и лакови, 070226 — хартија, канц мате-
ријал и прибор, 070229 — тутун и други непрехран-
бени производи, 070230 — трговија на големо и ма-
ло со возила ,делови и прибор, 070250 — трговија на 
големо со мешовити стоки 

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 
070310 — надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, 070320 надворешна трговија со непрехран-
бени производи. 

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

надворешен трговски промет е Марија Раши1ќ, ди-
ректор, со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 10302/91. (261) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 8553/91, на регистарска влошка бр. 
1-2732-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проши-
рувањето на дејноста во внатрешен промет и запи-
шување право на работење во надворешен промет 
под фирма: Акционерско друштво во мешовита соп-
ственост „Трготекстил" — Заеднички служби АД со 
П О., Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр 50. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
110109. 

Дејност во надворешен-трговски промет: продаж-
ба на стоки од слободни царински продавници, увоз-
извоз на стоки и услуги во слободни царински зони. 

Лице овластено за застапување во надворешен 
трговски промет е Ефтим Цубалевски, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр, 8553/91. (116) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 1664 од 25 II. 1992 година, на регис-
тарска влошка бр 1-15104-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар Штеднокредитната организација „Ме-
дула штед" ДОО, Скопје, ул. „Тешкенска" бр 4-а, 
Скопје 

Одлука за основање на штедно-кредитна органи-
зација ОД 13. II 1992 година. 

Дејности: врши одредени депозитни кредитни и 
други банкарски и финансиски работи кои врз осно-
ва на законот можат да ги вршат; примање од други 
правни и физички лица и вршење работи на платен 
промет за нивна сметка; примање на средства од 
реализација на услуги и други приливи на жиро 
сметка на штедно-кредитната организација; давање 
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в'о депозит средства на правни лица банки и други 
финансиски организации и други правни лица, орга-
низирање и вршење работи на штедење и при тоа 
настапува во име и за сметка на- други правни лица 
во свое име, а за сметка на други лица и во свое 
име и за своја сметка, собирање на средства од 
граѓани по пат на продажба на хартии од вредност 
и слично; здружување на средства за меѓусебно кре-
дитирање меѓу основачот и други ,правни лица и 
одржување на тековна ликвидност и солвентност, — 
давање и земање кредити кредитни работи, — купу-
вање меници, чекови и други хартии од вредност, 
дисконтни работи, — организирање емисија на хар-
тии од вредност и промет со хартии од вредност, 
работа со ефекти, — издавање емства, гаранции ава-
ли и други форми на емство гаранциски работи, -
вршење одредени работи од платниот промет во 
врска со дејноста која ја врши. 

Саздовски Страхил, в д директор, без ограни-
чување 

Од Окружниот стопански суд во 'Скопје, Срег 
бр. 1664/92 (198) 

Друштвото со ограничена одговорност во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските преземени во правниот 
промет одговара со сите свои средства, целосна од-
говорност. 

Лице овластено за застапување на Друштвото 
со ограничена одговорност во внатрешниот и надво-
решно-трговскиот промет е директорот, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 10926,91. , (195) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
нието Срег бр 10926/91 од 13. II 1992 година на 
регистарска влошка бр. 1-15459-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на друштвото со огра-
ничена одговорност и запишувањето право на вр-
шење работи во надворешно-трговскиот промет под 
фирхма Претпријатие за инженеринг, маркетинг, 
производство и промет на големо и мало „Д. Д." Д. 
О. О експорт импорт, Скопје, со акт за основање 
број 01-1 од 11. II. 1992 година. Основач е Димче 
Димески од Скопје, ул „Чедомир Миндеровиќ" 
бр. 29 

Дејности: 
012202, 102203, 
012324, 012511, 
012521, 012522, 
012703, 013904, 
050203, 050209, 
070111, 070112, 
070124, 070125, 
070132, 070140, 
070219, 070221, 
070229, 070230, 
080202, 090140, 
090198, 110301, 
110404, 110620, 

011232, 
012310, 
012512, 
012523, 
013909, 
050301, 
070113, 
070126, 
070150, 
0702222, 
070240, 
090150, 
110302, 

110901, 

011832, 
012320, 
012513, 
012524, 
050100, 
050302, 
070114, 
070127, 
070211, 
070223, 
070250, 
090160, 
110303, 

110902, 

010941, 
012321, 
012514, 
012699, 
050200, 
060501, 
070121, 
070128, 
070212, 
070224, 
070260, 
090180, 
11304, 

110903, 

011949, 
012322, 
012515, 
012701, 
050201, 
060502, 
070122, 
070129, 
070213, 
070225, 
080190, 
090181, 
110309, 

110909. 

012201, 
012323, 
012516, 
012702, 
050202, 
060503, 
070123, 
070131, 
070214, ' 
070226, 
080201, 
090189, 
110403, 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 1595 од 9 III 1992 година на регис-
тарска влошка бр 1-15873-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатието во ме-
шовита сопственост како Д О О и запишувањето 
право на работење во надворешно-трговскиот про-
мет под фирма Трговско претпријатие на големо и 
мало друштво со ограничена одговорност „Тигар 
Партнер“ експорт импорт, п. о. Скопје, бул „Јане 
Сандански“ бр. ,67 вл 2 гал 3, Скопје Директор 
Душан Јанкуловски, в д директор, без ограни-
чување 

Дејности- 07012, 070111, 070112, 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, И 
надворешна трговија — 070310, 070320 

Во правниот промет со трети лица претпријатие-
то ќе работи во-свое име и за-своја сметка. За об-
врските преземени со трети лица претпријатието од-
говара со целокупната своја имовина — потполна 
одговорност. В. д директорот Душан Јанкуловски 
е овластен и за зтаспување во надворешното рабо-
тење 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1595/92. (194) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 10060/91 од 20 II. 1992 година, на 
регистарска влошка бр 1-14938-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатие во 
приватна сопственост “ под фирма Претпријатие за 
трговија на големо и мало „Џимекс" Д О. О , Скоп-

^ је, ул. „11 Октомври“ бр. 31/55, Скопје 
Претпријатието е основано (со одлука за основа-

ње бр. 1/91 од 27. XII. 1991 година 
Основач- Марија Лозанче, ул „11 Октомври“ 

31/55, Скопје, л, К. бр 1165177/Ск и' мат број 
0408971415001 Скратен назив- „Џимекс", Д О О„ 
Скопје 

Дејности 070111, 070112, ^ 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125,' 070126,' 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070^219, 070221, 07р222, , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
080201, 080202, 090202, 090209, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110902, 1109,09. -

Дејности 4 во надворешно-трговскиот промет 
070310; 070320; — посредување и застапување во 
промет на стоки и услуги, — продажба на странски 
стоки од консигнациони складишта; —' туристички 
услуги и угостителство. 

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

надворешно-трговскиот промет е Марија Лозанче, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 10060/91 ^ (271) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Сре^. бр. 2087 од 2 III. 1992 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-8925-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето со следните 
податоци: Досегашното седиште на Претпријатието 

, за промет со стоки на големо и мало, маркетинг, 
инженеринг, застапништво, услужни дејности и кон-
трола на материјали, увоз-извоз „Саком", Ц. О., Скоп-
је, ул. „Црвена Вода“ бр 31, Скопје, се менува и во 
иднина ќе гласи- Претпријатие за промет со стоки 
на големо и мало, маркетинг, инженеринг, застап-
ништво, ,услужни дејности и контрола на материјали 
увоз-извоз „Ас-ко" Ц О., Скопје, ул -„Христо Смир-
ненски" бр 44, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 2087/92 (264) 

Дејност во надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320 — застапување и претставување во надвореш-
но-трговскиот промет; реекспорт. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 10458/91 ОД 30. I. 1992 година,. на 
регистарска влошка бр. 1-15205-0-0-0, го запиша во 
Судскиот регистар основањето на претпријатие во 
приватна сопственост под фирма: Претпријатие за 
промет и услуги „Вепром" експорт-импорт, Д. О. О, 
со П. О, Скопје ул. „Скоевска" бр 62-а, нас Ради-
шани, Скопје 

Претпријатието е- основано од Горѓи Зимбаков од 
Скопје, со одлука за основање од 30. XII. 1991 
година. 

Дејности: 0701, 0701Г, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140; 
0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226Г 
070227, 070230, 070250, 070260, 090131, 090132, 090139, 
110302, 11030^ 110309, 110909, 0703, 070310,. 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатие-
то настапува во“ свое име и за своја сметка. За об-
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врските сторени во правниот, промет со трети лица 
претпријатието одговара со сите средства. Лице ов-
ластено за застапување е ѓорѓи Зимбаков, работово-
ден орган — директор на претпријатието со неогра-
ничени овластувања 

Лице овластено за 4 застапување во внатрешниот 
и надворешниот промет е ѓорѓи Зимбаков 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 10458/91 (285) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 8042/91, на регистарска влошка бр 
1-13317-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
“вањето на претпријатие во приватна сопственост под 
фирма „Еврос" експорт-импорт Претпријатие за 
промет на големо и мало и застапување, Ц. О “ — 
Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр 72б, Назив и се-„ 
диште на основачот- Стојанчо Величковски, Кумано-
РО, ул „Народна Револуција“ бр 13, матичен број 
3110934420005 Актот за основање е број 01 од 2 но-
ември 1991 година 

Дејности односно работи на претпријатието-
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, 090212, 110303, 110309 И' 110909; - работи на 
надворешно-трговски промет- 070310, 070320, 110303, 
110309, 110909. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност 
Овластен застапник е Стојанчо Величковски, ди-

ректор, без ограничување 
Овластен застапник во вршење на надворешно-

трговски промет е Стојанчо Величковски, директор, 
Оез ограничување. 

Вкупен износ на средствата на основачот е 760.000 
динари 

Целосна одговорност до износот на вложените 
средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 8042/91. (113) . 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 8375/91, на регистарска влошка бр 
1-13477-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на претпријатие во приватна сопственост и 
запишување право на вршење работи во внатрешен 
и надворешен трговски промет под фирма Претпри-
јатие за услуги и трговија на големо и мало „Зоки“ 
увоз-извоз, Д. ,О О — Скопје, Горно Лисиче бр. 150 

Претпријатието е основано со акт за основање 
од 11 XII. 1991 година, а основач е Костовски Зоран 

Дејност: 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; 110301; 110309; 060502; 060503. 

Дејност во надворешен промет. 070310, 070320; 
реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети ли-
ца настапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските сторени во правниот промет одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет е-. Костовски Зоран, директор на 
претпријатието со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд ,во Скопје, Срег 
бр. 8375/91 (114) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег, бр. 10109/91, на регистарска влошка бр. 
1-14972-0-0-0, го запиша во судскиот1 регистар осно-
вањето на претпријатие во приватна сопственост под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Џога" Ц О. увоз-извоз, Скопје, ул. ,Јане Сандан-
ски“ бр. 60/11-11 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 

070129, 070132, 070140, 070150, “ 070211, 070212, 
070213, 0Ѓ0214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110309, 110909, 070310, 070320. 

Основач е Никола Костов од Скопје 
ч Работоводен орган е Никола Костов од Скопје, 

со неограничени овластувања 
Во надворешниот промет претпријатието го прет-

ставува лицето Никола Костов, неограничено 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 

бр 10109/91. ' (115) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 493/92, на регистарска влошка бр. 
1-14166-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на друштво со ограничена одговорност во 
приватна сопственост и запишување право на врше-
ње работи во надворешно-трговскиот промет под 
фирма- Претпријатие за производство, трговија и 
услуги „Уникар" увз-извоз, д. о. о , Скопје, ул „Три-
фун Хаџи јанев“ бр 1 

Претпријатието е основано со акт за основање 
бр. 1/1 од 15 I 1992 година, а основачи се 'Ковачев 
Иванчо, Најденов Драган, Лазаревски Марјан и 
Трајковски Воја, сите од Скопје 

Дејности- 011231; 011710; 011721, 011741; 011749; 
011799, 011941, 011949, 012111; 012201, 012310, 012321; 
012323, 012421; 012429, 012611, 012612, 012613, 012614, 
012615, 012621, 012622; 012623; 012624; 013500, 013901; 
013909, 020110, 020121; 020129, 020131; 020139, 020140; 
030003 , 050301, 050302 ; 060501; 060502, 060503; 06060Ѓ1; 
060602; 070111, 070112, 070113; 070114; 070121, 070122; 
070123; 070124, 070125, 070126; 070127; 070128, 070129; 
070131; 070140, 070150, 070211, 070212; 070213; 070214; 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230; 070240, 070250; 070260, 080111, 080112; 
080113; 080114; 080119, 080121; 080122; 080123; 080129; 
080190; 080201, 080202, 090110, 090121; 090122, 090131; 
090132; 090133; 090139; 090150; 090181, 090209; 110301; 
110304, 110309; 110403; 110404, 110903, 110905; 110909 

Дејности во надворешно-трговскиот промет 070310 
и 070320. 

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

За обврските сторени во правниот промет прет-
пријатието одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување во внатрешното 
и надворешното трговско работење е Ковачев Иван-
чо, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 493/92. (111) 

Окружниот стопански суд во Скопје, во реше-
нието Срег. бр. 986/92, на регистарска влошка бр. 
1-14443-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето на друштво со ограничена одговорност под 
назив- „Монтинг-енергетика" Претпријатие за из-
градба, производство на опрема, монтажа, на енер-
гетски и индустриски објекти, д. о. о , Скопје. 

Дејности: 011220, 011311, 011312, 011313, 011314, 
011319, 011320, 011411, 011412, 011413, 011419, 011430, 
011601, 011602, 011710, 011721, 040001, 050100, 050201, 
050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060700, 011232, 
011390, 011724, 4 011729, 011730, 011791, 011799, 
070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070126, 070127, 070129, 070132, 070211, 070213, 070221, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 
1100309,- 110620,- 070310, 070320,- — изведување на ин-
вестициони работи во странство; — посредување и 
застапување, промет со стоки и услуги; — комисиона 
продажба 

Без ограничување; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување и претставување 

на претпријатието е Ангел Димовски, в д директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 986/92. (110) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр 7833/91 од 24 I 1992 година, на 
регистарска влошка бр 1-13758-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатието во 
приватна сопственост и запишувањето на право за 
вршење на работи во надворешниот промет под 
фирма Претпријатие за производство, трговија и 
услуги „Пелисата" увоз-извоз, Ц О , Скопје, ул. „На-
роден фронт“ бр 25/1/59 

Скратена фирма ПП „Пелисата" увоз-извоз, 
Скопје 

Претпријатието е основано со одлука за основа-
ње од 25 XI 1991 година, а основач е Петар Бо-
шевски, ул „Народен фронт“ бр 25/1/59, Скопје. 

Дејности 013021, 013072, 013099, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070126, 070128, 
070129, 070211, 070212, 070213, 070219, 070223, 070226, 
070250, 090132, 090133, 090139, 090209, 110309, 110909 

ДСЈНОСТ во надворешно-трговското работење-
070310, 070320, производствена кооперација; посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги; застапување на странски правни и физички ли-
ца, консигнација продажба 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Петар Бошевски, 
директор, без ограничување, со целосна одговорност 

Во правниот промет со трети лица субјектот 
истпаува во свое име и за своја сметка 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 7833/91 “ (43) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Стечајниот совет на Окружниот стопански суд 

во Штип објавува дека со решението Ст. бр 110/91 
од 17 XII 1991 година, е отворена стечајна постап-
ка над 33 „Репром", с Радичево - Струмица 

За стечаен судија е определена Зорица Бочвар-
ска, судија на овој суд 

За стечаен управник е поставен Петар Танушев 
од Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ со пријава таксирана со 
100,00 динари и вирманска уплатница на жиро с-к-а 
40100-840-033-3338 Републички буџет и докази во два 
примероци. 

За испитување на побарувањата се закажува ро-
чиште на 27. II 1992 година во 11 часот соба бр. 
52 Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
исполнат своите долгови Овој оглас е истакнат на 
судската табла на 17. XII. 1991 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (286) 

О Б Ј А В И 

Согласно член 58, став 2 и член 59, став 1 од 
Општиот колективен договор за стопанството на Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр 30/90), потписниците 

О б ј а в у в а а т 

дека цената на работната сила за најнизок сте-
пен на сложеност — најнискиот личен доход, кори-
гиран сразмерно на процентот на зголемување на 
трошоците на животот во февруари 1992 година во 
однос на декември 1990 година (претходни податоци) 
изнесува 14 669,10 динари. 

Врз основа на член 20- а од Законот за данокот 
од доходот („Службен весник на СРМ“, бр 42/80, 
38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 
18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23 90, 
30/90 и „Службен весник на Република Македонија“, 
бр 36/91 и 55/91) и член 175 став 3 од Законот за 
даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ 
бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 
21/91 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр 5/92), Републичкиот завод за статистика го утвр-
дува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МА-
ЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ 

ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА 

Кумулативнибт пораст на цените на мало во 
Република Македонија, во периодот јануари-февруа-
ри 1992 година, во однос на просечните цени џа. ма-
ло во 1991 година, изнесува 192,3%. 

Директор 
на Републичкиот завод 

за статистика, 
. Светлана Антоновска, с. р. 

СООПШТЕНИЕ 

Новинско-издавачката работна организација 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ги известува своите претплатници дека подготвува 
збирка РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА кој ќе ги опфати сите важечки про-
писи донесени од надлежните органи на Република 
Македонија и прописите коишто врз основа на Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот на Републи-
ка Македонија се сметаат како републички прописи. 

Регистарот е конципиран на принципот на те-
ковно следење на прописите и е прв од ваков вид 
во Републикава. 

Се молат заинтересираните претплатници своите 
писмени побарувања да ги пријават кај издавачот на 
адреса: НИРО Службен весник на Република Маке-
донија, п. фах. 51, како би можеле да ги направиме 
техничките подготовки за испраќање на кориците и 
тековно испраќање на регистарот во текот на го-
дината. 

Регистарот ќе излезе од печат кон средината на 
годината, кога и ќе се испорача до корисниците, а 
влошките со новите измени на прописите ќе се 
испраќаат во текот на целата година. 

Стопанска комора на 
Македонија 

Претседател, 
Душан Петрески, с. р. 

Сојуз на синдикатите на 
Македонија 
Претседател, 

Светозар Василески, с р. 

СОДРЖИНА 
215. Одлука за помилување на осудени лица — 
216. Одлука за утврдување на износот на де-

визи кои граѓаните може да ги изнесат од 
Република Македонија — — 

217. Одлука за .пријавување на ефективни 
странски пари кои домашните физички 
лица ги изнесуваат од-Република Македо-
нија при патување во странство, односно 
кои странски физички лица ги внесуваат 
при влегувањето во Република Македонија 

218 Одлука за внесување и изнесување на до-
машна валута во патничкиот промет со 
странство — — — — — — — — 

219. Ценовник за штети на шумите — — — 

217 

- - 217 

217 

218 
218 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија — Скопје, 
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