
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник иа СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 23 март 1966 
С к о п ј е 

Број 8 Год. XXII 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 
(48) дин. Жиро сметка број 401-1-698 

39. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Републичкиот бу-
џет за 1966 година, што Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија го донесе на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 28 
февруари 1966 година и на седницата на Органи-
зационо-политичкиот собор одржана на 8 март 
1966 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

У. бр. 8/66 
8 март 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 

I ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Републичкиот буџет за 1966 година (Републички 

буџет) содржи: 
Приходи во нови динари 294.090.000 
од кои: 

— од сопствени извори — 
нови динари: 110.440.000 

— од дополнителни сред-
ства од Федерацијата 
— нови динари 183.650.000 

Распоредени приходи во нови динари 290,090.000 
^ р а с п о р е д е н и приходи во нови 

динари 4.000.000 

Член 2 
Републичките органи и другите корисници на 

средствата од Републичкиот буџет се должни из-
вршувањето на работите и задачите од својот 
делокруг да го организираат во границите на 
средствата што им се одобрени со овој буџет, ра -
ководејќи се од начелото на рационалност и ште-
дење при користење на одобрените средства. 

Републичките органи не можат да преземаат 
обврски на товар на Републичкиот буџет над из-
носите утврдени за 1966 година, ниту да создаваат 

обврски за Републичкиот буџет за наредните го-
дини, ако тоа не е утврдено со закон или друг 
акт на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 3 
Средствата за вршење на редовна дејност на 

републичките органи ќе им се зголемат само ако 
поради зголемување на задачите или изменување 
на условите за работа е потребно позначително зго-
лемување бројот на работниците односно на мате-
ријалните трошоци. 

За зголемувањето на средствата во смисла 
на претходниот став одлучува Извршниот совет 
врз основа на барање и поднесена документација 
за видот, сложеноста и обемот на задачите односно 
за изменетите услови за работа. 

Зголемувањето на средствата во смисла на 
став 1 од овој член се врши од буџетската ре-
зерва. 

Член 4 
Средствата за вршење на редовната дејност 

на републичките органи ќе им се намалат само 
ако намалувањето на задачите или изменувањето 
на условите за работа налага позначително нама-
лување на бројот на работниците односно на ма-
теријалните трошоци. 

Ако врз основа на републички пропис^ се 
пренесуваат задачи од еден на друг републички 
срган, се пренесуваат и соодветните средства. 

Износот за кој се намалени средствата за вр-
шење на редовната дејност на републичките ор-
гани во смисла на став 1 од овој член, доколку 
не се пренесе на друг републички орган, се пре-
несува во буџетската резерва. 

Намалувањето односно пренесувањето на сред-
ствата во смисла на став 1 и 2 од овој член, се 
извршува преку соодветно изменување на Ре-
публичкиот буџет. 

Член 5 
Средствата што им се обезбедени на репуб-

личките органи за посебни намени можат да се 
користат само за тие намени. 

Средствата распоредени за посебни намени во 
определен износ во: 

— Раздел 23 позиција 123 „Одржување на згра-
дите на републичките органи", и 

— Раздел 43 позиција 160 „Одржување на суд-
ската палата", ќе се користат преку одделна смет-
ка врз основа на претсметката што ја донесува 
старешината на органот. 
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Средствата распоредени за посебни намени, што 
не ги извршуваат органите непосредно, ќе се ко-
ристат врз основа на програмите и писмените до-
говори што врз основа на тие програми со соод-
ветните организации ќе ги склучат републичките 
органи — носители на тие средства. 

Програмите од претходниот став ги утврдува 
старешината на надлежниот републички орган на 
управата. 

Другите средства распоредени за посебни на-
мени се користат преку посебни сметки. 

Член 6 
На републичките органи може да и!м се одобри 

дел од заштедите остварени со рационално корис-
тење на средствата за посебни намени што имаат 
карактер на материјални и функционални расходи, 
да користат за лични доходи, за набавка на 
опрема и за заедничка потрошувачка. 

Учеството на органите во заштедите од прет-
ходниот став се утврдува со завршната сметка на 
Републичкиот буџет. 

Член 7 
Ако во текот на извршувањето на буџетот се 

утврди дека средствата распоредени за посебни 
намени не ќе бидат во целина или делумно по-
трошени, Извршниот совет може непотрошенјите 
средства, освен средствата од претходниот член, 
да ги пренесе во буџетската резерва. 

Член 8 
Ако републички орган на управата добие ста-

тус на установа, Извршниот совет ќе одлучи дали 
средствата распоредени со Републичкиот буџет 
за работата на тој орган ќе се користат за финан-
сирање на определени задачи од програмата на 
установата. 

Ако Извршниот совет не одлучи во смисла на 
претходниот став, тие средства се пренесуваат во 
буџетската резерва. 

Член 9 
Приходите што ги остваруваат републичките 

органи од вршење на технички, сметководствени, 
административни и слични: услуги на работните 
и другите организации* како и на општините, ќе 
се користат како средства за вршење на редовна 
дејност или за посебни намени, под условите и на 
начинот што 'ќе ги пропише Извршниот совет. 

Член 10 
На општините за 1966 година од Републичкиот 

буџет им се обезбедуваат дополнителни средства 
во следните износи: 

нови динари 1. Берово 
2. Битола 
3. Брод 
4. Валандово 
5. Виница 
6. Гевгелија 
7. Гостивар 
8. Дебар 
9. Делчево 

" 10 Демир Хисар 

2.273.000 
7.972.000 
2.658.000 

605.000 
1.354.000 
2.090.000 
7.244.000 
1.804.000 
2.074.000 
1.762.000 

11. Кавадарци 
12. Кале 
13. Кичево 
14. Кочани 
15. Кратово 
16. Крива Паланка 
17. Крушево 
18. Куманово 
19. Неготино 
20. Охрид 
21. Прилеп 
22. Пробиштип 
23. Радовиш 
24. Ресен 
25. Свети Николе 
26. Струга 
27. Струмица 
28. Тетово 
29. Титов Велес 
30. Штип 

2.333.000 
8.019.000 
3.407.000 
2.116.000 
3.123.000 
3.444.000 
1.425.000 
6.117.000 

840.000 
4.576.000 
7.847.000 

838.000 
2.198.000 
2.178.000 
1.771.000 
3.641.000 
2.844.000 

10.822.000 
3.491.000 
2.376.000 

Член 11 
На општините за 1966 година од Републичкиот 

буџет им се обезбедуваат и наменски дополнителни 
средства во следните износи: 

1. Брод нови динари 150.000 
2. Гостивар „ 550.000 
3. Дебар „ 250.000 
4. Кичево „ 300.000 
5. Куманово „ 100.000 
6. Струга „ 200.000 
7. Тетово „ 450.000 
Средствата од претходниот став, општините ќе 

ги употребат за отстранување на причините за 
смртноста ка ј доенчињата во согласност со акцио-
ната програма, а под условите што ќе ги утврди 
Извршниот совет. 

Член 12 
Од сопствените извори на приходи на Репуб-

личкиот буџет како и од дополнителните средства 
од Федерацијата во висина од 42, 67% се издво-
јува 1 % за Републичкиот резервен фонд. 

Член 13 
Во средствата од претходниот член што пре-

остануваат по издвојувањето за Републичкиот ре-
зервен фонд, републичките фондови учествуваат 
и тоа: 

1. Републичкиот општествен фонд за 
финансирање на образованието со 20,93% 

2. Републички фонд за унапредување 
на културните дејности со 0,82% 

3. Републичкиот фонд за научно-
истражувачката работа со 3,27% 

4. Републичкиот фонд за унапреду-
вање на издавачката дејност со 1,18% 

5. Републичкиот фонд за кредитирање 
и стипендирање на студентите со 0,80% 

в. Републичкиот фонд за награди 
„11 Октомври" со 0,04% 

7. Републичкиот фонд за помагање 
дејностите на општествените орга-
низации со 5,18% 
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8. Републичкиот фонд за нестопански 
инвестиции со 3,58% 

9. Републичкиот фонд за истражу-
вачки работи во рударството со 1,18% 

10. Републички фонд за патишта со 2,14% 
Од средствата што им се обезбедуваат според 

претходниот став, Републичкиот општествен фонд 
за финансирање на образованието ќе1 употреби 
17.89% за инвестиции, а Републичкиот фонд за 
нестопански инвестиции 22,39% за изградба на 
станови за повратници. 

Од средствата што им се обезбедуваат според 
став 1' на овој член фондовите ќе ги отплатуваат 
и ануитетите по кредитите што ги склучила Ре-
публиката за потребите на тие фондови. 

Член 14 
Со средствата предвидени во раздел 52 „Сред-

ства за лични доходи на работниците што се 

наоѓаат под отказ" и раздел 53 „Обврски по бу-
џетот од поранешните години" ќе располага Ре-
публичкиот секретаријат за финансии. 

Член 15 
Средствата на органите за внатрешни работи 

во општината за потребите1 што не се споменати 
во член 36 од Законот за службата за внатрешни 
работи, самоуправувањето на работните луѓе и 
средствата за работа на органите за внатрешни 
работи, им се обезбедуваат во рамките на средст-
вата што Републиката им ги обезбедува на оп-
штините. 

Член 16 
Прегледот на приходите на Републичкиот бу-

џет и нивното распоредување по основни намени 
се наоѓа во Билансот на приходите и општото рас-
поредување на приходите на Републичкиот буџет 
за 1966 година, кој гласи: 

Класификационен 
број 

на фор- потфор-
мата на мата на 
прихо- прихо-

дите дите 

Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 

П Р И Х О Д И 

И З Н О С 

на потформата на 
приходи 

на формата на 
приходи 

11 

12 

21 

71 

83 

111 

112 

213 

712 

Вид 1. Придонеси 
Придонес од личниот доход од работен однос 
— придонес од личниот доход од работен однос 
во стопанството 
— придонес од личниот доход од работен однос 
вон стопанството 
Придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност 
ВКУПНО ВИД 1 ПРИДОНЕСИ 

26.450.000 

13.040.000 

Вид 2. Даноци 
Данок на промет 
Учество во сојузниот данок на промет на стоки 
на мало 
ВКУПНО ВИД 2 ДАНОЦИ 

Вид 6. Приходи на органи и други разни приходи 
Други приходи 
ВКУПНО ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИ И 
ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ 

Вид 7. Дополнителни средства 
Општи дополнителни средства: 
— Општи дополнителни средства во определен 
износ 
ВКУПНО ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

Вид 8. Пренесени средства 
Враќање во врска со исплатите извршени во по-
ранешните години 
ВКУПНО ВИД 8. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 

Вкупни приходи на Републичкиот буџет за рас-
поред (Видови 1, 2, 6, 7 и 8) 

39.490.000 

11.000.000 
>50.490.000 

59.000.000 
59.000.000 

650.000 

650.000 

183.650.000 
183.650.000 

300.000 
300.000 

294.090.000 

бл 

I 
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Класификационен 
број 

на расло- на распо-
ре дната редната 

група подгрупа 

И З Н О С 

ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ па распоредната 
подгрупа 

на распоредната 
група 

1 

01—1 

01—2 

02—1 

02—2 

03—2 

05—2 

0 6 — 2 

09—2 

10—2 

04—2 

01—2—1 
01—2—2 

02—2—1 
02—2—2 

03—2—1 
03—2—2 

04—2—1 
04—2—2 

06—2—1 
06—2—2 

12—1 12—1—1 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 01 — ДЕЈНОСТ У Ч И Л И Ш Т Е 
Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи 
Средства распоредени во определен износ 
З а редовна дејност 
З а посебни намени (освен за инвестиции) 

В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 01 (01—1 и 01—2) 

20.000 

39.130.000 

20.000 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 02. Н А У Ч Н А И К У Л Т У Р Н О -
ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи 
Средства распоредени во определен износ: 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 
В К У П Н О ОСНОВНАТА Н А М Е Н А 02 (02—1 и 02—2) 
ОСНОВНА НАМЕНА ОЗ. С О Ц И Ј А Л Н И Г Р И Ж И 
Средства распоредени во определен износ: 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 
В К У П Н О ОСНОВНАТА НАМЕНА ОЗ 

39.150.000 

13.619.000 

10.121.200 
1.678.400 

2.211.000 
4.491.000 

11.799.600 
25.418.600 

6.702.000 
6.702.000 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 04 — ЗДРАВСТВЕНА 
З А Ш Т И Т А 
Средства распоредени во определен износ 
З а редовна дејност 1.680.000 
З а посебни намени 2.844.000 
В К У П Н О ОСНОВНАТА НАМЕНА (04—2) 
ОСНОВНА Н А М Е Н А 05. К О М У Н А Л Н А ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи 
В К У П Н О ОСНОВНАТА Н А М Е Н А 05 (05—1) 
ОСНОВНА Н А М Е Н А Об. Р А Б О Т А НА Д Р Ж А В -
Н И Т Е ОРГАНИ 
Средства распоредени во определен износ 
З а редовна дејност 67.750.700 
З а посебни намени 13.283.500 
В К У П Н О ОСНОВНАТА Н А М Е Н А Об (06—2) 
ОСНОВНА НАМЕНА 09 — О П Ш Т И Д О П О Л Н И -
Т Е Л Н И СРЕДСТВА НА ПОТЕСНИТЕ О П Ш Т Е -
С Т В Е Н О - П О Л И Т И Ч К И З А Е Д Н И Ц И 
Средства распоредени во определен износ 
В К У П Н О ОСНОВНАТА НАМЕНА 09 (09—2) 

4.524.000 
4.524.000 

4.000.000 
4.000.000 

81.034.200 
81.034.200 

103.292.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 10. Н А М Е Н С К И ДОПОЛ-
Н И Т Е Л Н И СРЕДСТВА НА ПОТЕСНИТЕ О П Ш Т Е -
С Т В Е Н О - П О Л И Т И Ч К И З А Е Д Н И Ц И 
Средства распоредени во определен износ 
В К У П Н О ОСНОВНАТА НАМЕНА 10 (10—2) 
ОСНОВНА НАМЕНА 12. ДЕЈНОСТ Н А О П Ш Т Е -
С Т В Е Н О - П О Л И Т И Ч К И О Р Г А Н И З А Ц И И И ЗДРУ-
Ж Е Н И Ј А Н А ГРАЃАНИ 
Средства распоредени во процент од сите и л и од 
одделни приходи 

103.292.000 

2.000.000 
2.000.000 

0.677.000 



23 март 1966 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К НА СРМ Бр . 8 — Стр. 101 

12—1—2 

13—1 

14—2 

15—1 

16—2 

17—2 17—2—22 

18—2 

Средства распоредени во определен износ 
В К У П Н О ОСНОВНАТА НАМЕНА 12 (12—1) 
ОСНОВНА НАМЕНА 13. Н Е С Т О П А Н С К А И Н -
Б Е С Т И Д Н И 
Средства распоредени во процент од сите1 или од 

одделни приходи 
В К У П Н О ОСНОВНАТА НАМЕНА 13 (13—1 и 
13—2) 
ОСНОВНА НАМЕНА 14. И Н Т Е Р В Е Н Ц И И ВО~ 
СТОПАНСТВОТО 
Средства распоредени во определен износ 
В К У П Н О ОСНОВНАТА Н А М Е Н А 14 (14^2) 
ОСНОВНА НАМЕНА 16. И З Д В О Ј У В А Њ Е ВО 
Р Е З Е Р В Н И О Т ФОНД И З А ПОСЕБНАТА Б У -
Џ Е Т С К А Р Е З Е Р В А 
Средства распоредени во процент од сите или од 
одделни приходи 
В К У П Н О ОСНОВНАТА Н А М Е Н А 15 (15—1) 

ОСНОВНА НАМЕНА 16. Б У Џ Е Т С К И О Б В Р С К И 
ОД П О Р А Н Е Ш Н И Т Е ГОДИНИ 
Средства распоредени во определен износ 
В К У П Н О ОСНОВНАТА НАМЕНА 16 (1&—2) 

ОСНОВНА НАМЕНА 17. И Н В Е С Т И Ц И И ВО 
СТОПАНСТВОТО 
З а отплата на ануитети и обврските од пора-
нешните години 
В К У П Н О ОСНОВНАТА Н А М Е Н А 17 (17—2) 

2.000.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 18. Н Е Р А С П О Р Е Д Е Н И 
П Р И Х О Д И (ТЕКУШТА Б У Џ Е Т С К А РЕЗЕРВА) 
Средства распоредени во определен) износ 
В К У П Н О ОСНОВНАТА НАМЕНА 18 (18—2) 

В К У П Н О Р А С П О Р Е Д Е Н И И ^ Р А С П О Р Е Д Е Н И ^ 
П Р И Х О Д И (ОСНОВНИТЕ Н А М Е Н И 01—18) 

11.677.000 

6.700.000 

6.700.000 

700.000 
700.000 

1.888.000 
1.888.000 

1.334.200 
1.334.200 

1.670.000 
1.670.000 

4.000.000 
4.000.000 

294.090.000 

I I П О С Е Б Е Н ДЕЛ 

Ч л е н 17 

Распоредувањето на приходите на Републич-
киот буџет во износ од 219.076.000 — нови динари по 
носители, корисници и поблиски намени, во рамките 
на општото распределување на приходите од член 
16 на овој закон е извршено во посебниот дел на 
Републичкиот буџет за 1966 година, ко ј ќ е се отпе-
чати како посебен додаток на „Службен весник 
на СР Македонија" , во бројот во ко ј ќ е се објави 
овој закон и претставува составен д е л на овој 
закон. 

III ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 18 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник: на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 Јануари 1966 година 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 

ДУЌАНИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 5. II. 1965 година, стр. 236, реден број 1, е з а -
п и ш а н под ф и р м а : Погон Стоковна куќа , со се-
диште во Штип. Погонот е основан од Трговското 
претпријатие за промет со универзални стоки на 
големо „Интерпромет" од Скопје. 

Истовремено кон претпријатието „Интерпромет" 
— Скопје е припоено Трговското претпријатие на 
големо „Универзал" од Штип, запишано во сто-
панскиот регистар на стр. 196. 

Погонот ќ е ги в р ш и следните дејности: в р ш е њ е 
промет со универзални стоки на мало п р е к у сто-
ковната к у ќ а и следните продавници: 

1. Продавница з а ж е л е з а р с к и стоки, 
2. Продавница за к о ж а р с к и стоки, 
3. Продавница за бои и лакови, 
4. Продавница за кратка и плетена стока и 

трикотаж. 
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Директор на погонот е Пенчо Медарски, кој е 
овластен да потпишува чекови од потрошачки кре-
дит во дневниот пазар и предава на Народната 
банка — Штип во полза на сметката на матично-
то претпријатие и по посебни овластувања од прет-
пријатието да врши набавка на потребни стоки. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа 
на одлуката на Работничкиот совет на „Интер-
промет" — Скопје бр. 115 од 10. I. 1963 година и 
одобрението на Советот за трговија и угостител-
ство при Одделението за стопанство на Собранието 
на општината Штип број 05-2560 од 23. VI. 1964 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 95/64. (492) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 11. И. 19613 година, рег. број 1/65, книга И, е 
запишан под фирма: Земјоделски комбинат 
„Пречанско јаболко", со седиште во Ресен. Пред-
мет на работењето на комбинатот е: 

— земјоделско производство од сите земјодел-
ски гранки; 

— подигање на овошни и лозови насади на 
општествени површини и во кооперација; 

—• кооперација со индивидуални земјоделски 
производители; 

— откуп на земјоделски производи од индиви-
дуални производители и реализација на истите; 

— преработка и доработка на земјоделски 
производи; 

— снабдување на производителите со репро-
дукциони материјали; 

— промет на мало и големо на овошје и зе-
ленчук; 

— промет на мало на сточна храна и концен-
трати; 

—1 услуги на земјоделците со сопствена меха-
низација; 

— промет со садници; и 
— јавен транспорт на стоки. 
Комбинатот е основан од припојувањето на Зем-

јоделското стопанство „Макази" од Ресен, Земјо-
делската задруга „Респлод" од Ресен, Земјоделската 
задруга „Мите Прцуловски" од Царев Двор, Земјо -
делската задруга „Коста Кусаковски", е. Подмоча-
ни, Земјоделската задруга „Гога Цурановски" од 
Горно Дупени и Земјоделската задруга „Рибар" од 
село Перово, а со одобрението на Општинското со-
брание Ресен бр. 01-689/1 од 27. I. 1965 година. 

Комбинатот ќе го потпишува Петре Трајков Са-
сајковски в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 29/65. (616) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 31. III. 1965 година, рег. број 11/55, книга IV, е 
запишана под фирма: Продавница во Ресен на Тр-
говското претпријатие „Пречанско Езеро" од Ресен. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на трговски стоки на мало и тоа: текстил, галан-
териска стока, јажарска стока, чевли, производи од 
гума, каучук и пластични маси, железна и метална 
стока, земјоделски машини, вештачки ѓубрива и 
средства за заштита на растенијата, рибарски мате-
ријал, пчеларски материјал, електротехнички мате-
ријали, бои, лакови, хемикалии и прибор, парфиме-
риска и козметичка стока, градежен материјал, стак-
ло, порцелан и керамичка стока, намештај, канце-
лариски материјали, месни преработки, млински 
преработки, животни намирници и предмети за куќ-
ни потреби, д е л и к а т е с и производи, производи од 
шеќер и какао, цвеќе и мешовита индустриска 
стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Пречанско Езеро" од Ресен, а согласно со 
одобрението на Општинското собрание Ресен број 
05-1351/1 од 24. III. 1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 57/65. (617) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации и а 
ден 26. III. 1965 година, стр. 228, реден број 1, е 
запишан под фирма: Занаетчиско услужен центар 
„Нов живот", со седиште во Штип. 

Центарот дејноста ќе ја врши преку своите сер-
виси и тоа: 

1. за хемиско чистење, 
2. за поправки и одржување на станбени згради 

и деловни простории, и 
3. за фризерски услуги. 
Овластени лица за потпишување на центарот се: 

Ванчо Џамѓозов, в. д. директор, и Васо Велев, шеф 
па книговодството. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Штип број 
01-2072/1 од 27. II. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
42/65. (490) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 30. IX. 1964 година, страна 341 реден број 1 е 
запишана под фирма: Комунална банка, со седиште 
во Струмица. 

Банката ќе ги врши следните дејности: 
1. Ги прибира слободните парични средства: 

а) по влоговите и штедење, и 
б) по жиро и други сметки; 

2. Дава кредити во висина на прибраните гш -
рични средства и тоа: 

а) краткорочни, среднорочни и долгорочни 
кредити на стопанските и општествените организа-
ции, како и установи со самостојно финансирање, 
обртни средства и инвестиции, 

б) краткорочни кредити за приватното зана-
етчиство и поледелското производство и неговото 
унапредување, 

в) кредити за станбена изградба и поправка 
на згради на станбените заедници, приватници и 
ДРУГИ, 

г) кредити за станбена и комунална изградба 
на Народниот одбор на општината Струмица, 

д) потрошачки кредити на населението; 
3. Обавува платен промет во земјата за сметка 

на своите комитенти; 
4. Обавува благајничка служба во врска со из-

вршување на буџетот на Народниот одбор на општи-
ната Струмица, како и за другите општини по до-
бивање на претходна согласност од нивна страна и 
води книговодство за извршување на нивните бу-
џети; 

5. Обавува по овластување на Народната банка 
одредени работи од платниот промет со странство; 

6. Обавува работи по фондовите за комунална 
и станбена изградба и сите фондови на Народниот 
одбор на општината Струмица и другите општини 
по добивање на согласност од истите и општестве-
ните организации кои по договор со Народната бан-
ка ќе се пренесат на Комуналната банка; 

7. Финансирање на инвестиции предвидени со 
општествениот план на општината; 

8. Врши служба по зајмовите кој ги распишува 
Народниот одбор на општината Струмица и на дру-
гите општини по претходна согласност; 

9. Издава гарантни писма; 
10. Врши одредени работи врз основа на договор 

и за сметка на ДОЗ и Југословенската лотарија; 
11. Врши работи во врска со јавната служба кој 

од своја страна ќе и ги повери Народната банка; 
12. Врши други банкарски работи кој со договор 

ќе и се отстапат од Народната банка; 
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13. Врши и други банкарски работи што ќе и 
се стават во задача од страна на Народниот одбор 
на општината Струмица, како и од страна на по-
високите државни органи; 

14. Врши и други банкарски работи. 
Директор на банката е Панде Филчев. 
Уписот е извршен во регистарот врз основа на 

решението на Народниот одбор на општината Стру-
мица број 4093 од 23. III. 1957 година и решението 
на Народниот одбор на Штипска околија бр. 5215 
од 10. IV. 1957 год. 

Од ОкрVжниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
90/64. (479) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 16. VII. 1964 година, страна 226, реден број 1 е 
запишана под фирма: Комунална банка, со седиште 
во Св. Николе. 

Основна дејност на банката е: ги прибира сло-
бодните парични средства, дава кредити во висина 
на расположивите средства, обавува платен промет 
за сметка на своите комитенти, обавува благајничка 
служба, обавува работи по фондовите за комунална 
и станбена изградба, финансирање на инвестиции 
предвидени со општествените планови, врши служба 
по распишани заеми, издава гарантни писма, обаву-
ва работи со јавната служба, обавува одредени ра-
боти по основ на договори и обавува други бан-
карски работи кои ќе и стават во задача. 

За в. д. директор на банката е назначен Илија 
Бошков. 

За потпишување на фирмата се овластени след-
ните лица: Илија Бошков, директор, Драгица Мане-
ва, шеф на службата долгорочно кредитирање, Ж и в -
ка Тричкова, сметководител, Ванчо Бетулски. шеф 
на службата краткорочно кредитирање. Наведените 
лица ќе ја потпишуваат банката со два обавезни 
потписа по сите работи од делокругот на работата 
за банката. 

Основањето е запишано во регистарот врз осно-
ва на решението на Народниот одбор на општината 
Св. Николе бр. 01-4715 од 16. XII. 1960 година и ре-
шението на Народниот одбор на општината Св. Ни-
коле бр. 01-4428 од 16. X. 1962 година со кое е наз-
начен в. д. директорот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
89/64. (486) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 24. XI. 1964 година, страна 119, реден број 1, е 
запишано под фирма: Претпријатие за дрвна и 
метална галантерија „Напредок", со седиште во 
Пехчево. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
производство на разни ситни дрвени производи, 
штипки за алишта, волнени производи, килими и 
други ситни метални и дрвни производи. 

Директор на претпријатието е Миленко Боч-
варски. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа 
на решението на Народниот одбор на општината 
Пехчево број 01-481/1 од 6. Ш. 1963 година и од-
луката на работничкиот совет на претпријатието 
број 457 од 2. X. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 140/64. (474) 

Окружниот стопански суд во, Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. IV. 1965 година, страна 347, реден број 1 е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Струмица. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на оружје, ловечки прибор и 
муниција, експлозиви и пиротехнички материјали, 
рибарски материјали и прибор, спортски прибор, 
железарска и метална стока (велосипеди, делови 
за велосипеди, алат и прибор за одржување). 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
внатрешна и надворешна трговија „Ловец" екс-
порт-импорт од Београд. 

Раководител на продавницата е Борис Ста-
врев, кој е овластен да ја претставува и потпи-
шува. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на „Ловец" екс-
порт-импорт од Београд од 14. X. 1964 година и 
решението на Советот за трговија и угостителство 
На Собранието на општината Струмица број 03-9122/1 
од 14. X. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 14/65. (478) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 30. X. 1964 година, страна 232, реден број 1, е 
запишан под фирма: Погон ткачница, со седиште 
во Св. Николе. Предмет на работењето на погонот 
е: производство на сите видови ткаенини од сите 
видови предива. 

Погонот ткачницата е основан од Работната 
'заедница на производители на текстил „Македонка" 
од Штип. 

Директор на погонот е Александар Тодоров 
Јосифовски. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на работно-економските 
единици при Работната заедница „Македонка" — 
Штип број 1626 од 4. VI. 1962 година и одлуката 
број 33 од 26. XII. 1962 година и одобрението на 
Советот за стопанство и финансии на Собранието 
на општината Св. Николе број 05-3082 од 23. X. 1964 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 150/64. (485) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ИЗ. I. 1965 година, страна 345, реден број 1, е 
запишан под фирма: Шумско-индустриски комбинат 
„Плачковица", со седиште во Радовиш. Комбина-
тот е основан по пат на издвојување на Работната 
заедница „Стопанисување со' шумите" од Радовиш, 
погон на Шумско-индустрискиот комбинат „Бела-
сица" од Струмица. 

Комбинатот ќе ги врши следните дејности: 
А) Погон „Стопанисување со шумите" со деј-

ности : 
— стопанисување со шумите, 
— узгој и обнова на постојните шуми, 
— искористување на шумите вклучувајќи ги и 

стопанските производи, 
— мелиорации на голети, заштитни и други 

пошумување, 
— подигање на плантажни шуми, 
— производство и продажба на огревно и тех-

ничко дрво, 
—• производ ство и продажба на шумски садници,' 
— производство и продажба на ореови трупци; 
Б) Погон „Индустриска преработка на дрво" со 

дејности: 
— производство и продажба на секаков вид на-

мештај од дрво на големо и мало, 
— столарска дејност, 
— производство и продажба на секаков вид 

амбалажа од дрво, 
— производство и продажба на обловина, ре-

зана и пилана граѓа, како и железнички прагови, 
— транспортни услуги со сопствени моторни 

возила на сопствени производи и материјали. 
Овластени лица за потпишување на комбина-

тот, се: Ристо Коцев Донев, директор, и Илија Ди-
митров Даов, ш е ф на сметководството. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа 
на Одлуката на Погонскиот работнички совет 
на Комбинатот „Беласица" — Струмица — Са-
мостојна управа — Радовиш број 1868 од 10. XII. 
1964 година, одлуката на Централниот работнички 
совет на Комбинатот „Беласица" — Струмица број. 

Бр. 8 — Стр. 103 
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03-2789/2 од 28. ХИ 1964 година и решението на 
Собранието на општината Радовиш број 01-4874/1 
од 28. XII. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
4/65. (475) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 22. III. 1965 година, страна 221, реден број 1, е 
запишан под фирма: Занаетчиски дуќан „Сер-
вис", со седиште во Пробиштип (Рудничка на-
селба) на Месната заедница „Златица" од Проби-
штип. 

Дуќанот ќе ги в р ш и следните дејности: лимар-
ска (тенекеџиска), електроинсталатерска, електро-
механичарска за разни уреди, електромеханичарска 
за радио апарати и телевизори, инсталатерска за 
водовод, гасни постројки и канализација, столар-
ска, зидарски и фасадерска, молерска, фарбарска, 
оџачарска, режење и цепење на огревно дрво. 

Раководител на дуќанот е Владимир Трифунов, 
кој е овластен да го претставува и потпишува. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа 
на решението на Советот за стопанство и финансии 
на Собранието на општината Пробиштип бр. 
04-609/1 од 20. III. 1965 година и заклучокот на 
Работничкиот совет на Месната заедница „Златица" 
— Пробиштип од 3. III. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 38/64. (468) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 31. XII. 1964 година, страна 222, ред, број 12, 
е запишано под фирма: Продавница, со седиште 
во Пробиштип, Рудничка населба. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на дели-
к а т е с и производи. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот сто-
чарски комбинат „Црвена ѕвезда" од село Три 
Чешми. 

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Тонев, 
кој не овластен да ја потпишува, а истата ќе биде 
потпишувана од принудниот управник Ангел Шу-
мански. 

Основањето на продавницата е запишано во 
регистарот врз основа на одлуката на работничкиот 
совет на комбинатот бр. 03-302 од 23. IX. 1964 го-
дина и решението на Одделението за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Про-
биштип број 04-1845/1 од 23. XI. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 149/64. (469) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 7. I. 1965 година, страна 219, реден број 1, е 
запишано под фирма: Градежно претпријатие за 
висока и ниска градба „Трудбеник", со седиште 
од Кочани. Претпријатието е основано по пат на 
спојување на Градежното претпријатие за висока 
и ниска градба „Напредок" од Кочани и Градеж-
ното претпријатие за изведување на хидротехнич-
ки, хидромелиоративни објекти од ниска градба 
„Мелиоратор" — Кочани. 

Претпријатието ќе врши градежна дејност и 
тоа: 

— изведување на објекти од висока и ниска 
градба, 

— изведување на захвати и брани, 
— изведување на основна и детална каналска 

мрежа, 
— изведување на сифони, 
—> изведување на тунели, 
— изведување на а к в а д у к т и виадукти, 
— изведување на мостови и пропусти, 
— изведување на патишта, 
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— производтво на сепаративен шлунак и пе-
сок, 

—• Други изведби сврзани со изградбата на хи-
дротехнички и хидромелиоративни објекти, 

— изработка и продажба на градежна стола-
рија и намештај, 

— проектирање и урбанизам, 
— студии и истраги, 
— производство и продажба на градежен ма-

теријал од глина како и бетонски елементи. 
Овластени лица за потпишување на претпри-

јатието се: Драгољуб Марка Гиздавиќ, в.д. ди-
ректор, Борис Иванов Хаџи Иванов, ш е ф на смет-
ководството, и Митре Павлов Јанев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа 
на решението на Собранието на општината Ко-
чани број 01-11227/1 од 25, XII. 1964 година и бР°3 
01-11228/1 од 25. ХП. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 1/65. (452) 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Комисијата за распишување на лицитација, фор-
мирана на 14. 2. 1966. година, со одлука на Работнич-
киот совет на Претпријатието за обработка на ту-
тун „Борис Кидрич" — Струмица, 

распишува 

ПРВА ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА 

за изградба на магацин за сместување на тутун со 
изготвена инвестиционо-техничка документација 

Лицитацијата ќе се одржи на 15 дена по обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", во кругот 
на Претпријатието за обработка на тутун „Борис 
Кидрич" — Струмица со почеток во 10 часот. 

Рок за отпочнување на градбата е веднаш по 
заклучување на договорот. 

Рок за завршување на градбата е 31. 10. 1966 
година. 

Проектот и сите останати услови стојат на увид 
во претпријатието. 

Понудувачот е должен пред започнување на ли-
цитацијата да достави потребна документација за 
учество како изведувач, наведени во чл. 19 од 
Правилникот за отстапување изградба на инвести-
циони објекти и работи („Сл. весник на СРМ" 
бр. 31/63), како и бланко бариран чек во цел на 
кауција од 1% од пресметковната вредност на 
објектот. (285) 
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