
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, В ноември 1972 
С к о п ј е 

Број 36 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
6 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

344. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 

1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за завршната сметка на 
Републичкиот буџет за 1971 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 28 септември 1972 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 28 септември 1972 година. 

Број 03-2369 
29 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА 

I ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 

Во 1971 година остварените приходи и потро-
шените средства изнесуваат и тоа: 

Вкупен износ на остварените при-
ходи според билансот на приходите на 
Републичкиот буџет 752.133.063 

Вкупен износ на извршениот распо-
ред на приходите на Републичкиот 
буџет 752.133.063 

Остварени приходи за други потреби 
на Републиката 44.346.000 

Извршени расходи за други потреби 
на Републиката 39.894.744 

Непотрошен средства за други 
потреби на Републиката 4.451.256 

Член 2 
Остварувањето на приходите по Републичкиот 

буџет и нивниот распоред по основни намени е да-
ден во следниот преглед на извршувањето на би-
лансниот дел на буџетот за 1971 година. 

П Р Е Г Л Е Д 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ 
I ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ 

I ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
ВИД 1 — ПРИДОНЕСИ 

11 111 Придонес од личен доход од работен однос 24.043.000 49.496.000 47.092.656 
112 Учество во приходите од придонесот од личен до-

ход од работен однос на пошироката општествено-
политичка заедница 808.560 794.412 794.412 

ИЗ Придонес од личен доход од работен однос по до-
датна стапка на примањата на запослените пен-
зионери и продолжена работа 10.000.000 11.000.000 11.329.000 
Вкупно формата на приходи И 34.851.560 61.290.412 59.216.068 

12 121 Придонес од личен доход од земјоделска дејност 4.247.000 14.130.000 11.532.284 
ВКУПНО ВИДОТ 1 ПРИДОНЕСИ: 39.098.560 75.420.412 70.748.352 

ВИД 2 ДАНОЦИ 
21 211 Републички данок на промет на стоки на мало 29.532.000 33.350.000 33.017.000 

2 И-. 1 Сојузен данок на промет — ^ 279.796.449 273.503.170 
214 Учество во сојузниот данок на промет на стоки 

на мало 204.362.500 130.888.221 129.559.065 
ВКУПНО ВИДОТ 2 ДАНОЦИ: 233.894.500 444.034.670 436.079.235 
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62 

ВИД 6 ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ 
РАЗНИ ПРИХОДИ: 

Други разни приходи 200.000 200.000 402.850 
ВКУПНО ВИДОТ 6 ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ 

И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ 200.000 200.000 402.850 

71 712 
72 722 

ВИД 7 ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
Општи дополнителни средства во определен износ 
Наменски дополнителни средства за основна за-
штита на борците, воените инвалиди и на семеј-
ствата на паднати борци 

270.205.000 270.205.000 

18.568.700 

270.205.000 

18.627.000 
ВКУПНО ВИДОТ 7 ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА: 270.205.000 288.773.700 288.832.000 

92 
ВИД 9 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 
Наплатени приходи од поранешни години 800.000 800.000 416.626 

ВКУПНО ВИДОТ 9 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА: 800.000 800.000 416.626 
ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД 
(видови 1 до 9) 544.198.060 809.228.782 796.479.063 

01—2 
01—2—3 

П РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 
Основна намена 01 — Дејност образование и вос-
питување 
Средства распоредени во определен износ 
За Републичката заедница на образованието 

653.000 
5.121.000 

653.000 
5.121.000 

650.106 
5.121.000 

Вкупно основна намена 01: 5,774.000 5.774.000 5.771.106 

02—1 

02—2 02—2—1 

02—2—2 

Основна намена 02 — Научна дејност 
Средства распоредени во процент од сите или 
одделни приходи 
Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 
Средства распоредени во определен износ за посеб-
ни намени (освен за инвестиции) 

1.118.000 

470.000 

23.272.000 

1.118.000 

470.000 

21.847.372 

1.118.000 

447.353 
Вкупно основна намена 02: 1.588.000 24.860.000 23.412.725 

оа—1 
03—2 03—2—1 

03—2—2 

Основна намена ОЗ — Културно-просветна дејност 
Средства распоредени во процент од сите или 
одделни приходи 
Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 
Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени 

8.885.980 

8.161.000 

2.865.900 

8.885.980 

8.161.000 

2.865.900 

§.533.202 

8.161.000 

2.827.703 
Вкупно основна намена 03: 19.912.880 19.912.880 19.521.905 

04—1 

04—2 04—2—1 

04—2—2 

Основна намена 04 — Социјални грижи 
Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 
Средства распоредени во определен износ за ре-
довна дејност 
Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени 

3.106.000 

47.426.000 

1.356.390 

3.106.000 

49.454.575 

863.812 

3.106.000 

48.846.450 
Вкупно основна намена 04: 50.532.000 53.916.965 52.816.262 

05—2 05—2—2 
Основна намена 05 — Здравствена заштита 
Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени 4.050.000 4.050.000 4.029.976 

Вкупно основна намена 05: 4.050.000 4.050.000 4.029.976 

07—2 07—2—1 

07—2—2 

07—2—3 

Основна намена 07 — Работа на државните органи 
Средства распоредени во определен износ за редов-
на дејност 
Средства распоредени во определен износ за по-
себни намени (освен за инвестиции) 
Средства распоредени во определен износ за на-
мени што не можат да се распоредат во другите 
основни намени 

77.965.840 

33.711.960 

370.000 

78.520.336 

35.474.260 

605.000 

78.313.096 

35.260.958 

605.000 
Вкупно основна намена 07: 112.047.800 114.599.596 114.179.054 

09—2 

Основна намена 09 — Општи дополнителни сред-
ства за други општествено-политички заедници 
Средства распоредени во определен износ 117.760.000 117.760.000 117.760.000 

Вкупно основна намена 09: 117.760.000 117.760.000 117.760.000 

10—2 

Основна намена 10 — Наменски дополнителни сред-
ства за други општествено-политички заедници 
Средства распоредени во определен износ 125.319.400 342.413.235 339.455.200 

Вкупно основна намена 10: 125.319.400 342.413.235 339.455.200 
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Основна намена 13 — Дејност на општествено-по-
литичките организации и здруженијата на граѓани 

13—1 Средства распоредени во процент од сите и од-
делни приходи 17.586^000 17.586.000 17.586.000 

13—2 Средства распоредени во определен износ 5.485.000 5.485.000 5.485.000 
Вкупно основна намена 13: 23.071.000 23.071.000 23.871.000 

! Основна намена 14 —• Нестопански инвестиции 
14—2 14—2--21 Средства распоредени во определен износ за те-

ковни вложувања 6.475.000 6.475.000 6.474.329 
Вкупно основна намена 14: 6.475.000 6.475.000 6.474.329 

Основна намена 16 — Интервенции во стопанството 
16—1 Средства распоредени во процент од сите или од 

одделни приходи — 12.216.153 8.719.311 
16—2 16—2— 21 Средства распоредени во определен износ за те-

ковни вложувања 24.415.000 26.815.000 25.977.395 
Вкупно основна намена 16: 24.415.000 39.031.153 34.696.706 

• 
Основна намена — 17 — Буџетски обврски од по-

• ранешните години 
1.216.875 17—2 Средства распоредени во определен износ 1.218.060 1.218.060 1.216.875 

Вкупно основна намена 17: 1.218.060 1.218.060 1.216.875 
Основна намена 18 - Издвојување во резервниот фонд 

18—2 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 3.310.900 3.363.492 3.184.030 

Вкупно основна намена 18: 3.310.900 3.363.492 3.184.030 
Основна намена 19 — Нераспоредени приходи (те-
ковна буџетска резерва) 

6.251.461 19—2 Средства распоредени во определен износ 5.792.020 6.251.461 6.251.461 
19—2—22 Средства издвоени на посебна сметка на дел од 

3.000.000 1.781.940 приходите остварени по стапка поголема од 10,8% 3.000.000 1.781.940 
Вкупно основна намена 19: 8.792.020 8.033.401 6.251.461 

20—2 Средства распоредени во определен износ — за 
надоместок на Службата на општественото кни-

292,434 говодство 400.000 400.000 292,434 
Вкупно основна намена 20: 400.000 400.000 292.434 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ 
764.878.782 752.133.063 ПРИХОДИ (Основна намена 01 до 20) 504.666.060 764.878.782 752.133.063 

Средства распоредени во општиот дел на буџетот 
— за други потреби на Републиката: 

— Републичка заедница на образованието и тоа: 
а) за инвестиции во основното школство 7.000.000 7.700.000 7.930.300 
б) за подобрување на материјалната состојба на 

студентите за сместување и исхрана, опремување * 

и други инвестициони вложувања за студент-
скиот стандард 3.000.000 3.300.000 3.398.700 

в) за адаптација и опремување на студентски до-
мови 3.000.000 3.000.000 2.500.000 
— за изградба на културни домови 11.763.000 11.763.000 7.700.000 
— за изградба на проектот на новата зграда на 

Македонската академија на науките и умет-
ностите 700.000 700.000 700.000 

— учество во реализацијата на дел од инвести- * 

ционата програма на Радиотелевизија — 
Скопје 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

— за потребите на општонародната одбрана пре-
ку Главниот штаб за народна одбрана 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

— Адаптација и проширување на Училиштето 
за милиционери и други потреби на Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

— за отплата на ануитетите по земени кредити ч 
на СР Македонија за нестопански инвести-
ции до 4.000.000 7.818.000 7.665.741 

— за инвестиции и опрема на Собранието на 
СР Македонија 400.000 400.000 400.000 

— за инвестиции и опрема во ЦК на СКМ 600.000 600.000 600.000 
— за учество во изградбата на сместувачки про-

стории во Болницата за нервни и душевни 
болести „Бардовци" Скопје 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

— за други нестопански инвестиции 569.000 569.000 500.000 
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ: 544.198.060 809.228.782 792.027.807 
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П ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 3 

Предвидениот и извршениот распоред на при-
ходите, изнесени во посебниот дел на завршната 
сметка за извршување на Републичкиот буџет за 
1971 година ќе се отпечати како посебен додаток 
во „Службен весник на СРМ", во бројот во кој ќе 
се објави овој закон и ќе претставува составен дел 
на овој закон. 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

345. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 1 од Зако-

нот за давање надоместок на камата и додатна ка-
мата за определени кредити на товар 'на средства-
та на Социјалистичка Република Македонија за 
инвестиции во стопанството („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРАИШТАТА 
КОИ ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД МОЖАТ 
ДА БИДАТ ОТСЕЧЕНИ ОД РЕДОВНИОТ 
СООБРАЌАЈ И ВИДОВИТЕ НА ПРОИЗ-
ВОДИ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА РЕЗЕРВИ ВО 

ЗИМСКИОТ ПЕРИОД 

1. За краишта кои се сметаат дека можат да 
бедат отсечени од редовниот сообраќај преку зи-
мата се определуваат: 

а) сите населени места од подрачјето на оп-
штините Берово, Брод, Дебар, Делчево, Кичево, 
Кратово, Крива Паланка, Крушево, Охрид, Проби-
штип, Радовиш, Ресен, Струга и Струмица; и 

б) следните населени места во општините: 
— Гостивар: Маврово, Саракиново, Србиново, 

Ростуша, Железна Река, Трница, Нистрово, Жиров-
ница, Скудриње и Лазарово ле; 

— Куманово: Арбанашко, Белановце на Лип-
ковскиот терен, Винце и Пелинце; 

— Кавадарци; Бохула, Чемерско, Крњево, Стра-
нко, Долна и Горна Бошава, Кокошките, Мрежич-
ко и Бојанчиште; 

— Прилеп: Марково; 
— Св. Николе: Строј манди, Патетино, Макреш, 

Аџибегово, Кишино и Бекирлија; и 
— Скопје: Брест, Танушевци, Бродец, Блатец, 

Црн Врв и Патишка Река. 
2. Како производи за кои може да се користи 

надоместок на камата за создавање резерви на 
стоки за снабдување на населението во времето од 
1 ноември до 30 април се одредуваат: брашно, ма-
снотии, шеќер, сол, компир, грав, ориз, месо, јајца, 
сирење, сапун, детерџенти и огреани материјали. 

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен1 весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

Број 09-3330 
23 октомври 1972 година 

Скопје 
Републички секретар, 

Стојан Маткалиев, дипл. инж. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје, заведен е спор 
по тужбата на тужителот Демирџиев Илија од 
Скопје, против тужените Митра Камилали и Ди-
митрос Полопонтис од Титов Велес, сега со непо-
знато место на живеење, за долг. 

Се повикуваат тужените Митра Камилали и Ди-
митров Полопонтис, да се јават во судот или да ја 
соопштат својата адреса, во рок од 30 дена од об-
јавувањето на овој оглас. Во противно ќе им се 
определи старател кој ќе ги застапува до окончу-
вањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 313/69. (103) 

При овој суд се води постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителката ѓорѓиевска Љу-
бинка, од Скопје, против тужениот ѓорѓиевски 
Александар, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот ѓорѓиевски Александар, 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да 
се јави во овој суд или да ја соопшти својата точ-
на адреса. 

До колку во оставениот рок не се јави во судот 
или не ја соопшти својата адреса, согласно чл. 77 
и 78 од ЗИП ќе му биде определен привремен ста-
рател кој ќе ги застапува неговите интереси пред 
судот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2363 од 
24. X. 1972 година. (104) 

При Окружниот суд во Скопје се води постапка 
по правната работа на тужителот Виолета Котева, 
од Скопје, ул. „852" бр. 25, Маџари, против туже-
ните Бранко Трај невски, од Скопје, сега со непо-
зната адреса и Дарка Трајчевска, од Скопје, ул. 
„852" бр. 25, Маџари, за оспорување на татковство. 

Се повикува тужениот Бранко Трај невски, од 
Скопје, сега со непозната адреса, да се јави во су-
дот во рок од 30 дена или да ја соопшти својата 
сегашна адреса. До колку во овој рок не се јави 
ќе му биде определен провремен старател кој ќе го 
застапува во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1957/70. 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Никола Балаловски, од село Сопотско, Ресенско, 
поднесе тужба до овој суд за развод на брак, про-
тив Делвета Балаловска, од село Сопотско, сега во 
неизвесност. 

Бидејќи тужената Делвета е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави 
во овој суд или да определи свој застапник. Во 
противно ќе и биде определен застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 528/72. (106) 

Секуловска Надежда, по маж Јанкулоска, од 
Прилеп, ул. „Моша Пијаде" б. б. поднесе тужба до 
овој суд за развод на брак против Јанкулоски Бо-
рис, од е. Црноец — Битолско, а сега во неизве-
сност. Бидејќи тужениот е во неизвесност, се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави 
во овој суд или да определи свој застапник. Во 
противно ќе му биде определен застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 306/72. (108) 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1337, страна 242, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на Стовариштето во село Маџари 
— Организација на здружен труд, без својство'на 
правно лице на Фабриката за гумени производи 
„Тигар" — Пирот, согласно со одлуката бр. 13/3-2/У 
од 14ЛШ.1971 година на работничкиот совет и ре-
шението Фи. бр. 1047 од 13.1Х.1971 година на Ок-
ружниот стопански суд — Ниш, се менува и ќе 
гласи: Индустрија за гумени производи „Тигар" 
— Пирот — Стовариште во село Маџари. 

Досегашниот раководител на Стовариштето во 
село Маџари Латвиковски Петар е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање, со решението бр. 5324 од 29.VIII. 1969 година. 

За нов раководител е назначен, со одлуката 
бр. 6018 од 15.1.1971 година на работничкиот совет 
Здравковски Митре Милорад, кој стовариштето ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 12.Х.1971 го-
дина. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 994/71 од 16.11.1972 година. (378) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 162, страна 423, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Испоставата во Гевгелија, ул. 
„Борис Кидрич" — б.б. на Претпријатието за ме-
ѓународна шпедиција „Југошпед" — Белград се ме-
нува и гласи: Претпријатие за меѓународна шпе-
диција „Југошпед" — Белград — Филијала во 
Гевгелија, ул. „Борис Кидрич" б.б. согласно со ста-
тутот на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1013/71 од 17.11.1972 година. (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 83, страна 211, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Гевгелија, на „Вартекс" — Вараждинска текс-
тилна индустрија — Вараждин, Георги Каранико-
лов е разрешен од должност, со решението бр. 186 
од 4Л/Т.1971 година, и за раководител на истата е 
назначен Костов Трајков Лазар, кој не е потпис-
ник на жиро-сметката, бидејќи продавницата ја 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје^ Фи. 
бр. 1004/71 од 23.11.1972 година. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 493, страна 953, книга II е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за експлоата-
ција на никлоносно-железна руда и производство 
на феро-никел и сув челик „Фени" — Кавадарци, 
согласно со одлуката бр. 01-192/1 од 27.ХП.1971 го-
дина на советот од одржаната седница на 18.Х1.1971 
година се менува и гласи: Рудници и индустрија 
за никел, челик и антимон „Фени" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 33 од 23.11.1972 година. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1422, страна 595, книга VI е запишано след' 
ното: Досегашниот предмет на работа на Претпри-
јатието „Инженеринг комерц" Скопје, согласно со 
одлуката бр. 88 од 4.У.1971 година на работната за-
едница и уверението УП бр. 12-3803 од 17.П.1972 
година на Инспекциските служби се проширува со 
следната дејност: промет со текстил, текстилна сто-
ка во метража, конфекција и галантериска стока, 

на големо и мало; застапување на домашни фирми 
(производни и трговски работни организации). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 964/71 од 24.11.1972 година. (408) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 169, страна 409, книга III е запишано след-
ното: Организацијата на здружен труд — Погон за 
стопанисување со станбени згради, станови и згра-
ди наменети за смештај и исхрана на работници 
— Скопје при Градежното претпријатие „Пела-
гонија" — Скопје, се здобива, со својство на прав-
но лице. 

Називот на оваа организација ќе биде: Гра-
дежно претпријатие „Пелагонија" — Скопје г— Са-
мостојна организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице — Погон за стопанисување 
со станбени згради, станови и згради наменети за 
смештај и исхрана на работниците. — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1053/71 од 25.11.1972 година. (411) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1534, страна 189, книга VII е запишано 
следното: Организацијата на здружен труд со свој-
ство на правно лице — Филијала — Отворено 
складиште „Битпазар" — Скопје, ул. „152" бр. 22, 
согласно со одлуката бр. 62 од 10.11.1972 година на 
работничкиот совет се издвојува од Трговското 
претпријатие, на големо и мало, — „Горица" — 
Кочани. 

По издвојувањето ќе работи под следниот на-
зив: Трговско услужно претпријатие на големо и 
мало „Битпазар" — Скопје, ул. „152" бр. 22. 

Предмет на работењето на претпријатието е 
промет на големо и мало на сите видови градеж-
ни материјали, резервни делови за моторни возила, 
половна земјоделска механизација со приклучни 
машини, со половни моторни возила, сите видови 
авто-гуми, огревно дрво, бои и лакови, железа-
рија, електроматеријали и водоинсталатерски ма-
теријали. 

а) Споредна дејност: услуги, дотур и превоз на 
стоки од сите видови со свои теретни камиони. 

Претпријатието е основано со издвојување од 
организацијата на здружен труд, со својство на 
правно лице •— филијала — Отворено складиште 
„Битпазар" — Скопје, од Трговското претпријатие 
на големо и мало „Горица" — Кочани, согласно со 
горенаведената одлука. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Чесмаџиски Дојчин, директор, во гра-
ниците на овластувањето. х 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Во состав на претпријатието ќе биде и Са-

мостојната организација на здружен труд '— Прет-
ставништво на Трговското претпријатие на големо 
и мало „Горица" — Кочани, со седиште во Лес-
ковац. 

Претпријатието ќе се конституира во рок од 
30 дена. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 1485, страна 8, книга VII Ор-
ганизацијата на здружен труд со својство на прав-
но лице — филијала — Отворено складиште „Бит-
пазар" — Скопје, поради прераснување во само-
стојно претпријатие, по издвојувањето од Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Горица" — 
Кочани, согласно со горенаведената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 168 од 25.П.1972 година. <407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1294, страна 80, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Претставништвото во Скопје, на ул. 
„95", број 10, на Земјоделската задруга „Зрновка" 
село Зрновци, Кочанско, согласно со одлуката на 
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задружниот совет од одржаната седница на 1.Х1. 
1971 година, број 2088 од 31.ХИ.1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 82 од 18.11.1972 година. (412) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1426, страна 607, книга VI е запитано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Организацијата на здружен 
труд* без својство на правно лице • Претставни-
штво во Скопје, ул. „Партизанска" б.б. населба 
Влае на Селскостопанската задруга „Вели Брег" 
т- СО — Алексинац, согласно со одлуката бр. 2 од 
6.1.1972 година на работничкиот совет од одржаната 
седница на 27.ХИ.1971 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 17 од 24.11.1972 година. _ (413) 

. Окружниот, стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 197, книга VII е запишано след-
ното: Досегашните погони во состав на „Газела" 
Индустрија за чевли и гумени производи и тоа: 
Фабриката за чевли и Фабриката за гумени про-
изводи се организираат во основни организации ка 
здружен труд, со својство на правно лице, со по-
себни жиро сметки, согласно со одлуките број 
02/21964 од 4.Х1.1971 година и 02/23199 од 24.Х1.1971 
година, под фирма: Основна организација на здру-
жен труд — Фабрика за производство на чевли 
со својство на правно лице и посебна жиро-смет-
ка во состав на „Газела" — Индустрија за чевли 
и гумени производи — Скопје. 

Дејноста на ООЗТ е производство на чевли и 
продажба на големо на стока од сопствено про-
изводство; 

За в.д. директор е назначен Стојановски Сто-
јан, согласно со одлуката бр. 02/4963 од 4.Х1.1971 
година на централниот работнички совет, кој е 
овластен да ја потпишува ООЗТ. 

;т Обврската пред банката е со еден потпис, 
Основната организација на здружен труд -— 

Фабрика. за производство на гумени производи и 
лелкови со својство на правно лице и посебна 
жиро-сметка во состав на „Газела" — Индустрија 
за чевли и гумени производи — Скопје. 

Дејноста на ООЗТ е производство на гумени 
производи и продажба на големо на стоките, од 
сопствено производство. 
; ^ За в.д. директор е назначен Јаначков Димитар, 
согласно, со одлуката бр. 02/4963 од 4.Х1.1971 го-
дина, на централниот работнички совет кој е овла-
стен да ја потпишува ООЗТ. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1197/71 од 24.11.1972 година. (414) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 267, страна 957, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата во Тетово, ул. 
Страшо Пинџур" бр. 41, на „Владо Багат" — фа-

брика на машини за шиење и прецизна електро-
механика — Задар, согласно со решението на Ок-

ружниот стопански суд — Сплит, Фи. бр. 894/71-2 
од 6.1Х.1971 година, се менува и гласи: Претприја-. 
тие за производство на машини за шиење и алатни 
машини, плински арматури и дрвни производи 
„Владо Багат" — Задар — Продавница во Тето-
во, ул. „Страшо Пинџур" број 41. 

Продавницата ќе врши: продажба преку соп-
ствена и туѓа трговска мрежа, агенции и агенти, 
Сопствени производи и услуги, како и производи 
од други производители со кои се надополнува 
асортиманот. на стоката произведена на претприја-
тието;! продажба на сите производи сродни со про-
изводите на" претпријатието, како и машини и на-

прави за плетење, пеглање, перење и одржување 
текстилни изработки; продажба на лимена стока 
(шпорети од сите облици и квалитет, печки од сите 
облици и квалитет, делови од печки и шпорети, 
димни цевки, колена, розети и останат прибор); 
продажба на радио-апарати, телевизори, магнето-
фони и прибор за тие апарати; продажба на елек-
трични справи за покуќнина (кукала, шпорети, 
универзални апарати за готвење и печење, печки, 
термофори, сушила за коса, топлински и ултра-
виолетни светилки, бојлери, правосмукалки); про-
дажба на разладни и топлински уреди; на венти-
латори; на стока увезена од странски претприја-
тија; сервисне одржување на производи од соп-
ствено производство и туѓи производи за промет 
за кои е претпријатието регистрирано; организа-
ција и одржување на курсеви за кроење, шиење, 

.везење и плетење; вршење на занаетчиски услу-
ги преку сопствени продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1231/71 од 9.11.1972 година. (416) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 181, страна 399, книга III е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Винојуг" — Гев-
гелија, согласно со одлуката бр. 08-7292 од 28.УШ. 
1971 година се проширува и со промет на следните 
стоки: текстил, куси и плетени стоки, конфекција, 
волна и предиво; галантериски и базарски стоки 
и играчки; крзнени стоки; јажарски стоки, кад ел-
ки и јутени производи; кожа, седларски и ремен-
ски стоки и прибор; производи од гума, каучук и 
пластични маси; железарски и метални стоки, 
велосипеди, машини за шиење и прибор; моторни 
возила, резервни делови, гуми и прибор; масла и 
мазива-деривати и нафта; фотографски и оптички 
апарати, инструменти и прибор; медицински, здрав-
ствени и научни апарати и инструменти и прибор; 
музички инструменти, радиоапарати, телевизори и 
прибор; експлозиви и пиротехнички материјали; 
електротехнички материјали; бои, лакови, хеми-
калии, каучук, прибор и кибрит; парфимериски и 
козметички стоки; дрво, огревно дрво и јаглен; 
санитарни и инсталациони материјали; стакло, пор-
целан и керамички стоки; намештај; канцелариски 
материјали, хартија, школски прибор за пишува-
ње и целулоза; животни прехранбени продукти и 
предмети за куќни потреби; деликатесни произ-
води; отпадоци; производи врз база на шеќер и 
какао; антиквитети и уметнички творби; сурова 
кожа, волна и крзно; животински отпадоци и 
влакна; индустриски растенија; лековити расте-
нија; птици, јајца, пердув и дивина; производи од 
домашна дејност и уметнички занаети; дрогериски 
стоки; стари предмети; технички стоки за снаб-
дување на производни работни организации и ор-
ганизации за општествен интерес и занаетчиството 
и тоа: машини, уреди и технички железарски и 
метални стоки; бои и хемикалии; огноотпорни,, ма-
теријали и неметални; технички горива и мазива, 
резервни делови и утензилии и прибор; ел биро-
технички материјали; градежни материјали; алат, 
опрема и прибор за занаетчиството; руди и пре-
работки од руди; валани и влечени производи на 
обоената металургија; валани и влечени произво-
ди на црната металургија. 4 * ... „ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1054/71 од 7.П1.1972 година. (429) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 175, книга VII е запишано след-
ното: Кон ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — Само-
стојна организација на здружен труд, со својство 
на правно лице „Кичево" — Кичево, согласно со 
одлуката на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 16.Ш.1971 година, на ЗИК „Скопско Поле" 
—- Скопје — Самостојна организација на здружен 
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труд, со својство на правно лице „Кичево" — Ки-
чево и одлуката бр. 33 од 8.Ш.1971 година на за-
дружниот совет од, одржаната седница на 7.Ш.1971 
година се присоединува Земјоделската задруга 
„Рекорд" — село Брждани, Кичевско. 

Со присоединувањето на Земјоделската задру-
га „Рекорд" село Брждани кон ЗИК „Скопско По-
ле" — Скопје — Самостојна организација на здру-
жен труд, со својство на правно лице „Кичево" — 
Кичево, дејноста на ЗИК „Скопско Поле" — Скоп-
је се проширува и со: земјоделско производство 
на општонародна земја, земена под закуп или до-
биена на бесплатно користење; организирање на 
земјоделско производство на земјата на индиви-
дуалните земјоделски производители преку созда-
вање на разни видови кооперација; вршење на 
услуги на земјоделските производители со земјо-
делски машини и справи како и со вршење на 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; договарање вишоци од зем-
јоделското производство, преземање и пласман на 
истите од своето подрачје; снабдување на земјо-
делските производители со потребен репродукцио-
нен материјал (семе, вештачко ѓубре ити.); пре-
работка и доработка на земјоделски производи; 
организирање на штедење и кредитирање; струч-
но издигнување на кадри потребни за обавување 
на стопанската активност на задругата; трговија 
со индустриски и земјоделски производи; сточар-
ство, килимарство, која дејност комбинатот ќе ја 
обавува преку самостојната организација на здру-
жен труд, со својство на правно лице „Кичево" 
— Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 453/71 од 25.11.1972 година. (431) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 146, книга VII е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Бифето во Скопје, населба Железара", 
ул. „818", на Самостојната хотелско-угостителска 
организација на здружен труд, со својство на прав-
но лице „Метропол" — Скопје, согласно со одлу-
ката бр. 02-3619/70 од 25.У.1971 година на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 28.ХП.1970 
година на Самостојната хотелско-угостителска ор-
ганизација, на здружен труд, со својство на прав-
но лице „Метропол" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 568/71 од 28.11.1972 година. (433) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 680, страна 1015, книга II е запишано след-
ното: Седиштето на Претставништвото во Скопје, 
на ул. „81" бр. 3 на Фабриката за пластични маси 
и хемиски производи „Југовинил" — Каштел-Су-
ќурац, се преместува од ул. „81" бр. 3, во Скопје 
на улица „Љубљанска" бр. 8, во Скопје, согласно 
со одлуката на работничкиот совет. 

Досегашниот раководител на споменатото прет-
ставништво Кајиќ Владимир, е разрешен од долж-
ност, со решението бр. М-1938 од 5.П1.1963 година 
и на истиот му престанува правото за потпишу-
вање. 

За шеф на Претставништвото во Скопје, ул. 
„Љубљанска" број 8, на Фабриката за пластична 
маса и хемиски производи „Југовинил" — Каштел-
Суќурац е назначен Ангелов Љубомир, со реше-
нието бр, 12019 од 19.111.1968 година, кој истото ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, сметано од 4.V. 1971 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје,. Фи. 

бр. 451/71 од 28.11.1972 година. (434) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 72, страна 209, книга I е запишано след-

ното; Дејноста на Пословницата во Скопје,. ул. 
„Љубљанска" бр. 8, на Новинско-издавачкото и пе-
чатарско претпријатие „Политика" — Белград, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на 19.1.1970 година и решението 
Фи. бр. 1504/70 од 4.У1.1970 година за регистрација 
на Окружниот стопански суд — Белград се про-
ширува и со: продажба на сите видови марки, по-
штенски вредносници, меници, разгледници, сите 
видови честитки, школски прибор, автобуски кар-
ти, канцелариски материјал, книги, сувенири, сите 
видови обрасци, галантерија, сите видови лотари-
ја, спортска прогноза, лото, разни прирачници, 
прибор за бричење, собирање огласи и претплата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 95 од 25.11.1972 година. ' - • - (435) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 177, книга VII е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 111, во Скопје, Бу-
левар „ЈНА" број 31, на ЗИК „Скопско Поле" — 
Скопје — Самостојна организација на здружен 
труд, со својство на правно лице „Кланица и ла-
дилник" — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-2930 
од 13.Х1.1971 година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 79 од 21.11.1972 година. (436) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 499, страна 1414, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот потписник на Првата услужна 
занаетчиска задруга „Атом" — Скопје Блажевски 
Доксим, шеф на сметководството, е разрешен од 
должност со одлуката на собирот на работната ор-
ганизација, од одржаниот состанок на 16.ХП.1971 
година, и на истиот му престанува правото за пот-
пишување и за нов потписник е назначен со ре-
шението бр. 134 од 1.ГУ.1971 година, Нешковски 
Божин, шеф на сметководството, кој задругата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со стариот регистриран пот-
писник Зариќ Радослав, директор, сметано од 25.1. 
1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 83 од 28.11.1972 година. (437) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1266, страна 1619, книга V е запишано след-
ното: Седиштето на Стовариштето во Скопје, на 
ул. „Цетинска" бр. 19, на „Европа" — Претпријатие за 
производство и промет, на големо и мало — Штип, 
се преместува од улица „Цетинска" бр. 19, на ули-
ца „Стив Наумов" бр. 75, согласно со одлуката бр. 
803 од 26.11.1971 година на работничкиот совет, од 
одржаната седница на 26.Х1.1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 78 од 28.11.1972 година. (438) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1474, страна 831, книга VI е запишано 
следното: Седиштето на Организацијата на здру-
жен труд без својство на правно лице — Сервис 
— Скопје, ул. „Ленинградска" бр. 57 на Творница 
ватрогасних апарата и аутоматских инсталација — 
Загреб, се преместува во Скопје, од улица „Ленин-
градска" бр. 57, на ул. „Цветан Димов" б.б. Бутел 
И, барака 1, согласно со одлуката на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 28.ХП.1971 година. 

Од Окружниот стопански, суд во Скопје, Фи. 
бр. 98 од 29.11.1972 година. (439) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 276, страна 715, книга I е запишано след-
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ното: Кон Претпријатието за водовод и канали-
зација на град Скопје „Водовод" — Скопје, се 
присоединуваат: Градската управа за патишта — 
Скопје и Комунално-производното претпријатие 
„Паркови и зеленило" — Скопје, согласно со 
одлуката на Претпријатието за водовод и ка-
нализација на град Скопје, донесена од работ-
ничкиот совет на 28.1.1972 година под број 02-24, 
заклучокот за спроведување -на одлуката доне-
сена на референдумот од работничкиот совет на 
Комуналното производно претпријатие „Парко-
ви и зеленило" — Скопје, на 27.11.1972 година, под 
број 02-01-520 и одлуката на советот на работната 
заедница на Градската управа за патишта — Скоп-
је, бр. 02-581 од 26.11.1972 година, донесена по пат 
на референдум. 

Присоединувањето се смета од 1 март 1972 го-
дина. 

Согласно со ^рецитираната одлука бр. 02-24 
од 28.1.1972 година на Претпријатието „Водовод" — 
Скопје досегашната фирма на Претпријатието „Во-
довод" која гласи: Претпријатие за водовод и ка-
нализација на град Скопје, се менува и ќе гласи: 
Комунално производно услужно претпријатие за 
водовод, канализација, зеленило, улици, патишта, 
паркиралишта и комунална хигиена на град Скоп-
је — Скопје, скратено: Комунално производно ус-
лужно претпријатие „Комуналец" — Скопје. 

Дејноста на претпријатието се состои од снабду-
вање со вода на градот и населбите; одводнување 
и пречистување на отпадните води; одржување на 
водоводните и каналските објекти и инсталации и 
водомерите, парк-шуми и други зелени површини, 
улици, патишта, паркиралишта и комунална Хи-
гиена на град Скопје и населбите; проектирање на 
водоводни и каналски објекти, водоводна и канал-
ска мрежа со приклучоци, парк — шуми со при-
дружни објекти и останати зелени површини, ули-
ци, патишта, паркиралишта во градот Скопје и 
надвор од Скопје; одобрување за водоводни и ка-
налски приклучоци за прекопување на улици, па-
тишта и за прекопи низ зелени површини; изве-
дување изградба на водоводни и канализациони 
објекти, водоводна и каналска мрежа со приклу-
чоци, паркови, парк-шуми, зеленило во сообраќај-
ници, детски игралишта, спортско-рекреативни 
центри и други зелени површини, улици, пати-
шта, паркиралишта во градот и надвор од Скоп-
је; биодекорација и одржување на зеленило во 
деловни и станбени простории; вршење на маши-
нобраварски, автомеханичарски и транспортни ус-
луги за потребите на претпријатието и на други 
лица; производство, набавка и продажба на водо-
водни и каналски материјали и опрема, садови за 
смет, декоративни садници, сакциско и резано цве-
ќе, семе, саксии за потребите на претпријатието и 
На други лица. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 685, страна 1461, книга V Ко-
мунално-производното претпријатие „Паркови и 
зеленило" — Скопје, поради присоединување кон 
Претпријатието за водовод и канализација на град 
Скопје „Водовод" — Скопје, согласно со горенаве-
дените одлуки. 

Се брише од регистарот на установите од рег. 
бр. 584, страна 411, книга III Градската управа за 
патишта — Скопје, поради присоединување кон 
Претпријатието за водовод и канализација на град 
Скопје „Водовод" — Скопје, согласно со горена-
ведените одлуки. 

. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 190 од 2.Ш.1972 година. (440) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 55, страна 419, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Претпри-
јатието за фотооптички услуги и трговија „Фото-
центар" — Скопје, согласно со одлуката бр. 01-784 

од 24.ХП.1971 година на работничкиот совет и уве-
ренијата Уп. бр. 12-28580/71 од 6.1.1972 година и 
Уп. бр. 12-3029 од 12.1.1972 година од инспекциски-
те служби се проширува со: промет на големо и 
мало со учила, козметика, галантерија, бижутерија, 
електро-акустички уреди за домаќинство, резервни 
делови за радио и ТВ апарати и кинкалериски 
услуги; промет на мало на производи од акустика. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 104 од 2.Ш.1972 година. (441) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 176, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Претставништ-
вото во Кавадарци, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 23 на 
поранешниот Земјоделско-трговски комбинат „Агро 
Скопје" — Скопје, а сега СОЗТ, со својство на 
правно лице „Агро Скопје" — Скопје, во состав на 
ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, Лазар Чулев, ра-
ководител, согласно со одлуката бр. 03-3719 од 
4.ХП.1971 година, на работничкиот совет, му пре-
станува правото за потпишување поради разрешу-
вање од должност. 

За в.д. раководител на гореозначеното прет-
ставништво согласно со цитираната одлука се на-
значува Галабов Здравко, кој претставништвото 
во Кавадарци, ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето заедно со 
Бошкова Цвета. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 142 од 28.11.1972 година. (442) 

Окружниот .стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 179, страна 213, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Фабриката за 
порцелан и керамички плочи „Борис Кидрич" — 
Титов Велес, Трајан Ристовски, шеф на сметко-
водството, му престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи е разрешен од должност, со решението 
бр. 18 од 31ЛШ1.1971 година. 

За нов потписник на Фабриката за порцелан и 
керамички плочи „Борис Кидрич" — Титов Велес 
е назначен, со одлуката 25 од 4.ХП.1971 година на 
Деловниот одбор на Фабриката, од одржаната сед-
ница на 4.ХП.1971 година Слободан Андов, кој ис-
тата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, со старите регистри-
рани потписници и тоа: Стево Георгиевски, гене-
рален директор, Теов Ангел, финансиски дирек-
тор, Ристовски Марко, заменик директор, Богде 
Даев, директор на погонот за плочици и Лазо 
Стојанов, правен советник, сметано од 7.1.1972 го-
дина. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 16 од 23.11.1972 година. (443) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 11.11.1972 година, рег. бр. 3/60, книга I е запиша-
но следното: Работничката менза во Демир Хисар, 
Битолско, на Организацијата за производство на 
тутун — Демир Хисар, а на Здруженото претпри-
јатие „Југо-тутун" — Скопје, престана со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските 
организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-87 од 29.1.1972 година на работничкиот 
совет на „Југо-тутун" — Организација во состав 
— Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 50/72. (459) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 1.П.1972 година, рег. бр. 21/61, книга I е запи-
шано следното: Откупната станица „Наша еуро-



ДОДАТОК НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ БР. 36 ОД 8 НОЕМВРИ 1972 

П О С Е Б Е Н Д Е Л 
НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1971 ГОДИНА 

РАЗДЕЛ 1 — СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Ј 2 3 4 5 6 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1 07--2—1 За редовна дејност 5.480.000 5.480.000 5.480.000 
2 07» -2—2 Лични примања на избраните лица од Собранието 

на СРМ 6.196.000 6.631.000 6.631.000 
3 07--2—2 Патни и дневни трошоци на избраните лица од -

Собранието на СРМ 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
4 07--2—2 Паушали на пратеници 1.632.000 1.632.000 1.632.000 
5 07--2—2 Трошоци за директни и специјални телефони 110.000 110.000 ^ 110.000 
6 07--2—2 Печатење на стенографски белешки 100.000 100.000 100.000 
7 07--2—2 Трошоци за прием и пречеци 200.000 200.000 200.000 
8 07--2—2 Трошоци за анализи и студии 100.000 100.000 100.000 
9 07--2—2 Трошоци за Економскиот и Правниот совет 50.000 50.000 50.000 

10 07--2—2 Трошоци за одржување на патничките возила 50.000 50.000 50.000 
И 07--2—2 Трошоци за декорација на зградата за државни 

празници 10.000 10.000 10.000 
тг 07--2—2 Трошоци за преведување на албански и турски 

јазик 20.000 20.000 20.000 
13 07--2—2 Трошоци за ревизија на републичкото законодав-

ство 150.000 150.000 150.000 
14 07--2—2 Трошоци за надворешни лица што учествуваат во. 

телата на Собранието 10.000 10.000 10.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ: 1 (позиции 1 до 14) 15.608.000 16.043.000 16.043.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 5.480.000 5.480.000 5.480.000 
За посебни намени 10.128.000 10.563.000 10.563.000 

ВКУПНО: 15.608.000 16.043.000 16.043.000 

РАЗДЕЛ 2 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
15 07—2--1 За редовна дејност 3.098.000 3.098.000 3.098.000 
16 07—2--2 Лични примања на избраните лица од Собранието 

на СРМ и именуваните од Извршниот совет 1.600.000 1.660.000 1.660.000 
17 07—2—2 Патни и дневни трошоци на избраните и имену-

ваните лица 122.000 122.000 122.000 
18 07—2--2 Надоместок на надворешни соработници 30.000 30.000 30.000 
19 07—2~ -2 Трошоци за прием и пречеци 200.000 244.500 244.500 
20 07—2--2 За прослава на 30-годишнината од народното во-

стание 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

21 14—2—21 За набавка на патнички возила 200.000 200.000 200.000 
СЕ: (позиции 15 до 21) 6.250.000 6.354.500 6.354.500 



1 2 3 4 5 6 

1 — СЕРВИС ЗА ЗГРАДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ И ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
22 07--2—1 За редовна дејност 1.390.000 1.390.000 1.390.000 
23 07--2—2 Патни и дневни трошоци 80.000 80.000 80.000 
24 07--2—2 Трошоци за одржување на објектите за потребите 

на Републиката 960.000 1.290.000 1.290.000 
25 07--2—2 Дотација на Клубот на пратениците 50.000 50.000 50.000 

- СЕ: (позиција 22 до 25) 2.480.000 2.810.000 2.810.000 

2 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 
И ОРГАНИЗАЦИЈА 
07 —РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

26 07--2—1 За редовна дејност 480.000 497.350 497.350 
27 07--2—2 Трошоци околу реорганизацијата на републичкото 

законодавство 20.000 20.000 20.000 
СЕ: (позиции 26 до 27) 500.000 517.350 517.350 

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ ВО 
-

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

28 07-—2—1 За редовна дејност 626.000 637.200 637.200 
29 07--2—2 Трошоци за издавање публикации на странски 

300.000 јазици 300.000 300.000 300.000 
30 07--2—2 Трошоци за одделни радиотелевизиски емисии и УТ 

програми за странство и народности 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
31 07--2—2 Трошоци за испраќање на македонски печат во 

720.000 странство 720.000 720.000 720.000 
32 07--2—2 Трошоци за пречек на странски гости и делегати 60.000 60.000 60.000 
33 07--2—2 Трошоци за набавка и испраќање на грамофонски 

плочи, магнетофонски ленти и испраќање на ма-
25.000 кедонски филмови 25.000 25.000 25.000 

34 07--2—2 Трошоци за набавка на книги, списанија и весници 
за документација 20.000 20.000 20.000 

35 07--2—2 Трошоци за фотолабораториски материјал 10.000 10.000 10.000 
36 07--2—2 Трошоци за гостување на македонски деца од ис-

50.000 точно-европските земји 50.000 50.000 50.000 
37 07--2—2 Престој на видни сонародници во СРМ 15.000 15.000 15.000 

СЕ: (позиции 28 до 37) 2.826.000 2.837.200 2.837.200 

4. БИРО ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
38 07--2—1 За редовна дејност 517.000 525.000 525.000 
39 07--2—2 За пречек на гости 2.000 2.000 2.000 
40 07--2—2 За користење на патнички возила 3.000 3.000 3.000 

СЕ: (позиции 38 до 40) 522.000 530.000 530.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 15 до 40) 12.578.000 13.049.050 13.049.050 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 6.111.000 6.147.550 6.147.550 
За посебни намени 6.467.000 6.901.500 6.901.500 

ВКУПНО: 12.578.000 13.049.050 13.049.050 

РАЗДЕЛ 3 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
41 07--2—1 За редовна дејност 553.000 589.200 589.200 
42 07--2—2 Лични примања на претседателот и судиите 548.000 548.000 548.000 
43 07--2—2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 200.000 200.000 200.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 41 до 43) 1.301.000 1.337.200 1.337.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 553.000 589.200 589.200 
За посебни намени 748.000 548.000 548.000 

, ВКУПНО: 1.301.000 1.337.200 1.337.200 
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ч РАЗДЕЛ 4 -- МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ 
И УМЕТНОСТИТЕ 

02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
44 02-- 2 - -1 За редовна дејност 1.118.000 , 1.118.000 1.118.000 
45 02--2—2 За набавка на книги и списанија 150.000 150.000 150.000 
46 02-—2— -2 За студии и истражувања 140.000 140.000 140.000 
47 02-- 2 - -2 Трошоци за репрезентација 20.000 20.000 20.000 
48 02--2— -2 Симпозиуми, советувања и собири во земјата 20.000 20.000 20.000 
49 02-- 2 - -2 Симпозиуми, советувања и собири во странство 35.000 35.000 35.000 
50 02-—2— -2 Откуп на уметнички дела 10.000 10.000 10.000 
51 02-- 2 - -2 Одржување на научен собир 50.000 50.000 50.000 

ОЗ — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
52 03-- 2 - -2 За издавачка дејност 220.000 220.000 220.000 
53 03-—2— -2 Ракописи, архивска граѓа и микрофилмување 30.000 30.000 30.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 44 до 53) 1.793.000 1.793.000 1.793.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.118.000 1.118.000 1.118.000 
За посебни намени 675.000 675.000 675.000 

ВКУПНО: 1.793.000 1.793.000 1.793.000 

РАЗДЕЛ 5 — ГЛАВЕН ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
54 01-- 2 Стручна обука 500.000 499.707 499.707 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
55 07-—2— т 1 За редовна дејност 1.262.000 1.269.950 1.269.950 
56 07-- 2 - -2 Материјални расходи за зонските штабови 120.000 120.000 120.000 
57 07-- 2 - -2 Трошоци за одржување на моторните возила 50.000 50.000 50.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 54 до 57) 1.932.000 1.939.657 1.939.657 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност • 1.262.000 1.269.950 1.269.950 
За посебни намени 670.000 669.707 669.707 

ВКУПНО: 1.932.000 1.939.657 1.939.657 

РАЗДЕЛ 6 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

58 01-- 2 Стручна обука 100.000 100.000 100.000 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
59 07-- 2 - -1 За редовна дејност 718.000 724.920 724.920 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 58 до 59) 818.000 824.920 824.920 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 718.000 724.920 724.920 
За посебни намени 100.000 100.000 100.000 

ВКУПНО: 818.000 824.920 824.920 

РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
60 07-—2— -1 За редовна дејност 28.771.000 28.934.827 28.934.827 
61 07-- 2 - -2 За посебни намени 8.998.000 9.825.800 9.825.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛ. 7 (позиции 60 до 61) 37.769.000 38.760.627 38.760.627 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
> За редовна дејност 28.771.000 28.934.827 28.934.827 

За посебни намени 8.998.000 9.825.800 9.825.800 
ВКУПНО: 37.769.000 38.760.627 38.760.627 
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РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ПРАВОСУДСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
62 01—2 Трошоци за одржување на семинари и курсеви 10.000 9.932 9.932 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
63 07—2—1 За редовна дејност 987.000 994.700 994.700 
64 07—2—2 Надоместок на лица за времето поминато во прит-

вор и истражен затвор 250.000 250.000 250.000 
65 07—2—2 Хонорари за правосудни испити и испити за судии 

за прекршоци 60.000 60.000 60.000 
бб 07—2—2 Надоместок за издршка на притворени лица 70.000 70.000 70.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 62 до бб) 1.377.000 1.384.700 1.384.700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 987.000 994.700 994.700 
За посебни намени 390.000 390.000 390.000 

ВКУПНО: 1.377.000 1.384.700 1.384.700 

РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКА И КУЛТУРА 

02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
67 02—2—2 Совет за координација на научните дејности 25.000 17.000 17.000 

ОЗ т- КУЛТУРНО -ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
68 03—2—1 Архив на Македонија 1.710.000 1.710.000 1.710.000 
69 03—2—1 Ансамбл за народни игри и песни „Танец" 1.050.000 1.050.000 1.050.000 
70 03—2—1 Народна и универзитетска библиотека — Скопје 3.510.000 3.510.000 3.510.000 
71 03—2—1 Републички завод за заштита на спомениците на 

културата 1.350.000 1.350.000 1.350.000 
72 03—2—1 Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во 1 

Скопје 541.000 541.000 541.000 
73 03—2—2 Специјализации и усовршување во странство 60.000 29.375 29.375 
74 03—2—2 Награди на ученици 40.000 40.000 40.000 
75 03—2—2 Трошоци за жири-комисии и рецензии 7.000 593 593 
76 03—2—2 Трошоци за микрофилмување на историска граѓа 230.000 230.000 230.000 
77 03—2—2 Награди „И Октомври" 174.500 174.500 174.500 
78 03—2—2 Награди „Климент Охридски" 102.500 102.500 102.500 
79 03—2—2 Награди „Мито Хаџи Васил ев-Јасмин" 23.700 23.700 23.000 
80 03—2—2 Републички фонд за стимулирање талентираноста 

на младите 150.000 150.000 150.000 
81 03—2—2 Музеј на словенската писменост 100.000 100.000 100.000 
82 03—2—2 Набавка на учебници за деца на работници во 

странство 40.000 40.000 40.000 
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

83 07—2—1 За редовна дејност 1.186.000 1.186.000 1.186.000 
84 07—2—2 Надоместок за користење на зградата на меморијал-

ниот музеј на 1-то заседание на АСНОМ Прохор 
Пчински 10.000 10.000 10.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 — (позиции 67 до 84) 10.309.700 10.264.668 10.264.668 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 9.347.000 9.337.000 9.337.000 
За посебни намени 962.700 927.668 927.668 

ВКУПНО: 10.309.700 10.264.668 10.264.668 

РАЗДЕЛ 10 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО 
ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
Трошоци за стручно оспособување на учесници во 
НОБ и деца на паднати и умрени борци 50.000 50.000 50.000 
Социјални помошти на повратници 1.400.000 1.400.000 1.400.000 
Надоместок за Меѓународниот детски фонд 240.000 240.000 240.000 
Трошоци за транспорт на храна од меѓународната 
помош и меѓународна соработка , 400.000 297.792 297.792 
Финансирање на одделни облици на инвалидска 
заштита според Законот за воените инвалиди 18.000.000 19.794.361 19.794.361 
Инвалидски прика длежно сти за нов ©пренесени 
функции 20.000.000 20.159.214 20.159.214 
Материјално обезбедување на учесници во НОВ 2.500.000 2.182.107 2.182.107 

85 04—2—2 

86 04—2—2 
87 04—2—2 
88 04—2—2 

89 04—2—2 

89а 04—2—2 

90 04—2—2 
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05 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
91 05—2—2 Набавка на изотопи 40.000 40.000 40.000 
92 05—2—2 Трошоци за анализи и супер-анализи 15.000 15.000 15.000 
93 05—2—2 Болнички трошоци за лекување на душевно болни 1.470.000 1.469.032 1.469.032 
94 05—2—2 Трошоци за задолжителна превентивна здравствена 

заштита 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
95 05—2—2 Трошоци за здравствена заштита на странци 25.000 5.943 5.943 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
96 07—2—1 За редовна дејност 1.503.000 1.503.000 1.503.000 
97 07—2—2 Надоместок за второстепени комисии 65.000 65.000 65.000 
98 07—2—2 Спроведување на Законот за социјална заштита, 

Резолуцијата за социјална заштита и задачи од 
општ интерес на Републиката 300.000 300.000 300.000 

14 — НЕСТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИИ 
99 14—2—21 Трошоци за спроведување на акционата програма 

за подобрување на санитарно-хигиенско-епидемио-
лошката состојба 600.000 600.000 600.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 85 до 99) 49.108.000 50.621.449 50.621.449 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.503.000 1.503.000 1.503.000 
За посебни намени 47.805.000 49.118.449 49.118.449 

ВКУПНО: 49.108.000 50.621.449 50.621.449 

РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
100 07—2—1 За редовна дејност 1.011.000 1.026:200 1.026.200 
101 07—2—2 Трошоци за анализи и студии 50.000 " — 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 100 до 101) ~ 1.061.000 1.026.200 1.026.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.011.000 1.026.200 1.026.200 
За посебни намени 50.000 — 

ВКУПНО: 1.061.000 1.026.200 1.026.200 

РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
-

04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
102 04—2—2 Надоместок за социјалното осигурување за исплата 

на илинденски пензии и пензии признаени според 
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републички прописи 2.650.000 509.270 509.270 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
103 07—2—1 За редовна дејност 2.293.000 2.306.000 2.306.000 
104 07—2—3 Надоместок за одземени сточни поседи и имоти на -

колонисти 250.000 250.000 250.000 

16 — ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
105 16—2—21 Надоместок за повластици во јавниот сообраќај 

3.500.000 според републички прописи 3.500.000 5.413.153 5.413.153 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 102 до 105) 8.693.000 8.478.423 8.478.423 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 2.293.000 2.306.000 2.306.000 
За посебни намени 6.400.000 6.172.423 6.172.423 

ВКУПНО: 8.693.000 8.478.423 8.478.423 
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РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
, ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

106 07—2—1 За редовна дејност 2.375.000 2.375.000 2.375.000 
107 07—2—2 Трошоци за користење и одржување на работни 

простории 380.000 380.000 350.000 
108 07—2—2 Надоместок за надворешни соработници 20.000 20.000 10.000 
109 07—2—2 Трошоци за изработка на студии 20.000 20.000 — 

ИО 07—2—3 Трошоци за лабораториско испитување на квали-
тетот на стоките во индустријата 30.000 30.000 5.000 

111 07—2—2 Трошоци за испитување на материјали, конструк-
20.000 ции и опрема во градежната индустрија 20.000 20.000 • — • 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
112 16—2—21 Надоместок на Југословенскиот аеротранспорт 75.000 75.000 60.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 106 до 112) 2.920.000 2.920.000 2.800.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 2.375.000 2.375.000 2.375.000 
За посебни намени 545.000 545.000 425.000 

ВКУПНО: 2.920.000 2.920.000 2.800.000 

РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
ИЗ 07—2—1 За редовна дејност 1.357.000 1.364.200 1.364.200 
114 07—2—2 За одржување на националните ловишта 500.000 500.000 500.000 
115 07—2—2 Стручни испити во земјоделството, шумарството и 

ветеринарството 10.000 10.000 5.000 
116 07—2г-3 Надоместок за уништување на штетен дивеч 50.000 50.000 50.000 

16 — ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
117 16—2—21 Интервенции за унапредување на земјоделството и 

шумарството 240.000 240.000 236.117 
118 16—2—21 Интервенции за меѓународни водостопански проб-

леми 100.000 100.000 96.236 
119 16—2—21 Меѓународни истражувања на Преспанското Езеро 100.000 100.000 100.000 
120 16—2—21 За финансирање на националните паркови 400.000 400.000 400.000 
120а 16—2—21 Премии за овчо и кравјо млеко — 2.400.000 656.950 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции ИЗ до 120) 2.757.000 5.164.200 3.401.303 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.357.000 1.364.200 1.364.200 
За посебни намени 1.400.000 3.800.000 2.037.103 

ВКУПНО: 2.757.000 5.164.200 3.401.303 

РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
121 07—2—1 За редовна дејност 1.782.000 1.789.700 1.789.700 
122 07—2—3 Елаборати и студии за ^долгорочен развиток на 

одделни области и дејности 20.000 20.000 — 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 121 до 122) 1.802.000 1.809.700 1.789.700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.782.000 1.789.700 1.789.700 
За посебни намени . 20.000 20.000 — 

ВКУПНО: 1.802.000 1.809.700 1.789.700 
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РАЗДЕЛ 16 > — КОМИТЕТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
123 01—2 Трошоци за одржување на курсеви и семинари 10.000 10.000 9.987 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
124 07—2—1 За редовна дејност 423.400 438.953 438.953 

- ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 123 до 124) 433.400 448.953 448.940 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 423.400 438.953 438.953 
За посебни намени 10.000 10.000 9.987 

ВКУПНО: 433.400 448.953 448.940 

РАЗДЕЛ 17 -- КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ * 

125 07—2—1 За редовна дејност 347.300 364.550 364.550 
126 07—2—2 Општа републичка туристичка пропаганда 264.000 264.000 264.000 
127 07—2—2 Студии и истраги 100.000 100.000 100.000 
128 07—2—2 Патни и дневни на колегијалниот орган 15.000 15.000 15.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 125 до 128) 726.300 ' 743.550 743.550 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

/ За редовна дејност 347.300 364.550 364.550 
За посебни намени 379.000 379.000 379.000 

ВКУПНО: 726.300 743.550 743.550 

РАЗДЕЛ 18 — КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ : 
129 01—2 Трошоци за испитни комисии 3.000 3.000 480 

02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

130 02—2—2 Трошоци за изучување на националната историја 
на физичката култура 20.000 - 20.000 5.353 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
131 07—2—1 За редовна дејност 550.000 550.000 550.000 

13 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ -

132 13—2—2 Средства за активности на фискултурвите и спорт-
ските организации 2.800.000 2.800.000 2.800.000 

133 13—2—2 Шаховска олимпијада 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
134 13—2—2 Балкански шампионат во смучење 100.000 100.000 100.000 

14 — НЕСТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИИ -

135 14—2—21 Набавка на опрема — метални сандаци 5.000 5.000 4.607 
136 14—2—21 Инвестиционо одржување на зградата 20.000 20.000 19.770 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 129 до 136) 4.498.000 4.498.000 4.480.210 

^КАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 550.000. 550.000 550.000 
За посебни намени 3.948.000 3.948.000 3.930.210 

ВКУПНО: 4.498.000 4.498.000 4.480.210 
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РАЗДЕЛ 19 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И 
СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

137 07—2—1 За редовна дејност 693.800 701.000 701.000 
138 07—2—2 Студии 50.000 50.000 25.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 137 до 138) 743.800 751.000 726.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 693.800 701.000 701.000 
За посебни намени 50.000 50.000 25.000 

ВКУПНО: 743.800 751.000 726.000 

РАЗДЕЛ 20 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

01 —ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
139 01—2 Трошоци за школување 30.000 30.000 30.000 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

140 07—2—1 За редовна дејност 3.735.500 3.735.500 3.735.500 
141 07—2—2 Шифрант — надворешен соработник 3.000 3.000 3.000 
142 07—2—2 Трошоци за анкетни испитувања 326.000 326.000 326.000 
143 07—2—2 Набавка на холерит картици 30.000 30.000 30.000 
144 07—2—2 Попис на населението 100.000 100.000 100.000 
145 07—2—2 Статистички истражувања од интерес на СРМ 143.000 143.000 143.000 

14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
146 14—2—21 Инвестиционо одржување на зградата 50.000 50.000 49.952 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 139 до 146) 4.417.500 4.417.500 4.417.452 

» РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.735.500 3.735.500 3.735.500 
За посебни намени 682.000 682.000 681.952 

ВКУПНО: 4.417.500 4.417.500 4.417.452 

РАЗДЕЛ 21 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
147 07—2—1 За редовна дејност 331.000 331.000 331.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиција 147) 331.000 331.000 331.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 331.000 331.000 331.000 

ВКУПНО: 331.000 331.000 331.000 

РАЗДЕЛ 22 -- РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ШКОЛСТВОТО 

ОЗ — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
148 03—2—2 Вреднување на воспитно образовната работа 50.000 49.696 49.696 
149 03—2—2 Перманентно усовршување 100.000 100.000 100.000 
150 03—2—2 Издавачка дејност 20.000 19.974 19.974 
151 03—2—2 Награди на ученици 5.000 5.000 5.000 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ -

152 07—2—1 За редовна дејност 1.120.000 1.120.000 1.120.000 
153 07—2—2 Вршење на просветно-педагошка служба од 

надворешни соработници 50.000 50.000 50.000 
154 07—2—2 Нормативи за опрема 20.000 20.000 20.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 148 до 154) 1.365.000 1.364.671 1.364.671 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.120.000 1.120.000 1.120.000 
За посебни намени 245.000 244.671 244.671 

ВКУПНО: 1.365.000 1.364.671 1.364.671 
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РАЗДЕЛ 
\ 

23 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА РАЗДЕЛ 
СОРАБОТКА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ -

155 07—2—1 За редовна дејност 100.000 100.000 7 100.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 155) 100.000 100.000 100.000 

РЕКАПИТУЛАЦША НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 100.000 100.000 100.000 

ВКУПНО: 100.000 100.000 100.000 

РАЗДЕЛ 24 -- РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

156 07—2—1 За редовна дејност 2.050.000 2.050.000 2.050.000 
157 07—2—2 Надоместок за метеоролошки и хидролошки 

набљудувања 286.000 286.000 286.000 
158 07—2—2 Хидрометеоролошки мерења 78.100 78.100 78.100 
159 07—2—2 За одржување на метеоролошки станици 27.500 27.500 27.500 
160 07—2—2 За одржување на хидролошки станици 13.200 13.200 13.200 
161 07—2—2 Метеоролошки мерења 2,200 2.200 2.200 
162 07—2—2 Трошоци за надоместок на хидролошкиот објект 

55.000 „Солунска Глава" 55.000 55.000 55.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 156 до 162) 2.512.000 2.512.000 2.512.000 

РЕКАПИТУ ЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 2.050.000 2.050.000 2.050.000 
За посебни намени 462.000 462.000 462.000 

ВКУПНО: 2.512.000 2.512.000 2.512.000 

РАЗДЕЛ ,25 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 
СО СТРАНСТВО 

ОЗ — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
163 03—2—2 Едиција „Македонија" 150.000 150.000 150.000 
164 03—2—2 Семинар за македонски јазик, литература и 

култура 290.000 290.000 290.000 
165 03—2—2 Средства за одделни активности 1.073.200 1.072.365 1.072.365 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
166 07—2—1 За редовна дејност 276.800 ' 276.800 276.800 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 163 до 166) 1.790.000 1.789.165 1.789.165 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 276.800 276.800 276.800 
За посебни намени 1.513.200 1.512.365 1.512.365 

ВКУПНО: 1.790.000 1.789.165 1.789.165 

РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
167 07—2—1 За редовна дејност 82.800 82.800 82.800 

13 __ ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ- -
КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИТЕ 

168 13—2—2 Помош на верските организации 1.585.000 1.585.000 1.585.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 167 до 168) 1.667.800 1.667.800 1.667.800 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 82.800 82.800 82.800 
За посебни намени 1.585.000 1.585.000 1.585.000 

ВКУПНО: 1.667.800 1.667.800 1.667.800 
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РАЗДЕЛ 27 — ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
169 07—2—1 За редовна дејност - 697.540 834.618 834.618 
170 07—2—2 Надоместок за судиите 1.054.460 1.054.460 1.054.460 
571 07—2—2 Надоместоци за свидетели и вешти лица 10.000 10.000 10.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 169 до 171) 1.762.000 1.899.078 1.899.078 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 697.540 834.618 834.618 
За посебни намени 1.064.460 1.064.460 1.064.460 

ВКУПНО: 1.762.000 1.899.078 1.899.078 

РАЗДЕЛ 28 — ВИШИ СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
172 07—2—1 За редовна дејност 235.500 235.500 235.500 
173 07—2—2 Надоместок на судиите 488.500 488.500 488.500 
174 07—2—2 Надоместок на судии, поротници и стопански 

престапи 25.000 25.000 25.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 172 до 174) 749.000 749.000 749.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 235.500 235.500 235.500 
За посебни намени 513.500 513.500 513.500 

ВКУПНО: 749.000 749.000 749.000 

РАЗДЕЛ 2 29 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

175 07—2—1 За редовна дејност 129.700 188.164 188.164 
176 07—2—2 Надоместок на републичкиот јавен обвинител и 

заменици јавни обвинители 616.000 616.000 616.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 175 до 176) 745.700 804.164 804.164 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 129.700 188.164 188.164 
За посебни намени 616.000 616.000 616.000 

ВКУПНО: 745.700 804.164 804.164 

РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

177 02—2—1 За редовна дејност 116.500 133.204 133.204 
178 07—2—2 Надоместок н!а републичкиот јавен правобранител 

и заменици јавни правобранители 252.000 252.000 252.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 177 до 178) 368.500 385.204 385.204 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 116.500 133.204 133.204 
За посебни намени 252.000 252.000 252.000 

ВКУПНО: 368.500 385.204 385.204 

РАЗДЕЛ 31 -- ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
1. ОКРУЖЕН СУД — БИТОЛА 

179 07—2—1 За редовна дејност 1.385.000 1.385.000 1.385.000 
180 07—2—2 Дневници на судии-поротпици, сведоци и вешти 

лица 137.000 167.000 167.000 
СЕ: (позиции 179 до 180) 1.522.000 1.552.000 1.552.000 

2. ОКРУЖЕН СУД — СКОПЈЕ 
181 07—2—1 За редовна дејност 3.579.000 3.579.000 3.579.000 
182 07—2—2 Дневници на судии, поротници, сведоци и вешти 

лица 670.000 700.000 700.000 
183 07—2—2 Одржување на судската палата 650.000 850.000 850.000 

СЕ: (позиции 181 до 183) 4.899.000 5.129.000 5.129.000 
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3. ОКРУЖЕН СУД — ШТИП 
184 07-•—2—1 За редовна дејност . 836.000 836.000 836.000 
185 07-—2—2 Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти 

90.000 129.958 129.958 лица 90.000 129.958 129.958 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 179 до 185) 7.347.000 7.646.958 7.646.958 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ -

За редовна дејност 5.800.000 5.800.000 5.800.000 
За посебни намени 1.547.000 1.847.000 1.847.000 

ВКУПНО: 7.347.000 7.646.958 7.646.958 

РАЗДЕЛ 32 — ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ 
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1 

1. ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — БИТОЛА 
188 07--2—1 За редовна дејност 581.000 581.000 581.000 
187 07--2—2 Надоместок за повремени судии 15.000 15.000 9.547 

СЕ: (позиции 186 до 187) 596.000 596.000 590.547 

_ 2. ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ 
188 07--2—1 За редовна дејност 1.767.000 1.767.000 1.767.000 
189 07--2—2 Надоместок за повремени (судии 30.000 30.000 30.000 

СЕ: (позиции 188 до 189) 1.797.000 1.797.000 1.797.000 

- 3. ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — ШТИП 
190 07--2—1 За редовна дејност 530.000 530.000 530.000 
191 07--2—2 Надоместок за повремени судии 15.000 15.000 15.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 186 до 191) 2.938.000 2.938.000 2.932.547 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ -

" За редовна дејност 2.878.000 2.878.000 2.878.000 
За посебни намени 60.000 60.000 54.547 

ВКУПНО: 2.938.000 2.938.000 2.932.547 

РАЗДЕЛ 33 — ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
1. ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

БИТОЛА 
192 07--2—1 За редовна дејност 416.000 416.000 416.000 
193 07--2—2 Паушал за дежурства и вештачење 10.000 10.000 9.693 

СЕ: (позиции 192 до 193) 426.000 426.000 425.693 

2. ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ 
194 07--2—1 За редовна дејност 1.101.000 1.101.000 1.101.000 
195 07--2—2 Паушал за дежурства и вештачење 20.000 20.000 20.000 

СЕ: (позиции 194 до 195) 1.121.000 1.121.000 1.121.000 

3. ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ШТИП 
196 07--2—1 За редовна дејност 353.000 353.000 353.000 
197 07--2—2 Паушал за дежурства и вештачење 10.000 10.000 10.000 

СЕ: (позиции 196 до 197) 363.000 363.000 363.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 192—197) 1.910.000 1.910.000 1.909.693 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.870.000 1.870.000 1.870.000 
За посебни намени 40.000 40.000 39.693 

ВКУПНО: 1.910.000 1.910.000 1.909.693 

РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ -

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
198 07--2—1 За редовна дејност 589.000 589.000 589.000 
199 07--2—2 Надоместок за судии и поротници 10.000 7.500 7.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 198 до 199) 599.000 596.500 596.500 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 589.000 589.000 589.000 
За посебни намени 10.000 7.500 7.500 

ВКУПНО: 599.000 596.500 596.500 
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РАЗДЕЛ 37 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ И 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
И ВОСПИТУВАЊЕТО 

204 01—2—3 Средства распределени во определен износ за Ре-
публичката заедница на образованието 5.121.000 5.121.000 5.121.000 
СЕ: (ПОЗИЦИЈА 204) 5.121.000 5.121.000 5.121.000 

09 — ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ 

205 09—2 Берово 2.801.000 2.801.000 2.801.000 
206 09—2 Битола 5.264.000! 5.264.000 5.264.000 
207 09—2 Македонски Брод 3.774.000 3.774.000 3.774.000 
208 09—2 Валандово 778.000 778.000 778.000 
209 09—2 Виница 2.053.000 2.053.000 2.053.000 
210 09—2 Гевгелија 1.683.000 1.683.000 1.683.000 
211 09—2 Гостивар 10.997.000 10.997.000 * 10.997.000 
212 09—2 Дебар 3.081.000 3.081.000 3.081.000 
213 09—2 Делчево 2.619.000 2.619.000 2.619.000 
214 09—2 Демир Хисар 2.770.000 2.770.000 2.770.000 
215 09—2 Кавадарци 2.270.000 2.270.000 2.270.000 
216 09—2 Кичево 4.924.000 4.924.000 4.924.000 
217 09—2 Кочани 5.397.000 3.397.000 3.397.000 
218 09—2 Кратово 3.738.000 3.738.000 3.738.000 
219 09—2 Крива Паланка 4.261.000 4.261.000 4.261.000 
220 09—2 Крушево 1.932.000 1.932.000 1.932.000 
221 09—2 Куманово 9.495.000 9.495.000 9.495.000 
222 09—2 Неготино 1.411.000 1.411.000 1.411.000 
223 09—2 Охрид ' 4.364.000 4.364.000 4.364.000 
224 09—2 Прилеп 6.558.000 6.558.000 6.558.000 
225 09—2 Пробиштип 782.000 782.000 782.000 
226 09—2 Радовиш 3.088.000 3.088.000 3.088.000 
227 09—2 Ресен 2.709.000 2.709.000 2.709.000 
228 09—2 Свети Николе 2.534.000 2.534.000 2.534.000 
229 09—2 Струга 6.845.000 6.845.000 6.845.000 
230 09—2 Струмица 4.579.000 4.579.000 4.579.000 
231 09—2 Тетово 15.445.000 15.445.000 15.445.000 
232 09—2 Титов Велес 2.326.000 2.326.000 2.326.000 
233 09—2 Штип 1.282.000 1.282.000 1.282.000 

СЕ: (позиции 205 до 233) 117.760.000 117.760.000 117.760.000 
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РАЗДЕЛ 35 -- КАЗНЕНО -ПОПРАВИТЕ ЛЕН ДОМ — ИДРИЗОВО 

04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
200 04—2—1 За редовна дејност 2.466.000 2.466.000 2.466.000 
201 04—2—2 За посебни намени 1.900.000 1.899.132 1.899.132 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 200 до 201) 4.366.000 4.365.132 4.365.132 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 2.466.000 2.466.000 2.466.000 
За посебни намени 1.900.000 1.899.132 1.899.132 

ВКУПНО: 4.366.000 4.365.132 4.365.132 

РАЗДЕЛ 36 — ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ЗА МАЛО-РАЗДЕЛ 36 
ЛЕТНИЦИ — ТЕТОВО 

04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

202 04—2—1 За редовна дејност 640.000 640.000 640.000 
203 04—2—2 За посебни намени 286.000 361.000 361.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 202 до 203) 926.000 1.001.000 1.001.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 640.000 640.000 640.000 
За посебни намени 286.000 361.000 361.000 

ВКУПНО: 926.000 1.001.000 1.001.000 



РАЗДЕЛ 38 — НЕСТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИИ 

14 — НЕСТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИИ 
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НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ 

234 10—2 Берово 808.200 808.200 808.200 
235 10—2 Битола 3.093.000 3.093.000 3.093.000 
236 10—2 Брод Македонски 399.700 399.700 399.700 
237 10—2 Валандово 423.400 423.400 423.400 
238 10—2 Виница Македонска 396.700 396.700 396.700 
239 10-—2 Гевгелија 2.253.900 2.253.900 2.253.900 
240 10—2 Гостивар 2.791.900 1.791.900 1.791.900 
241 10—2 Дебар 751.300 751.300 751.300 
242 10—2 Делчево 939.900 939.900 939.900 
243 10—2 Демир Хисар 386.600 386.600 386.600 
244 10—2 Кавадарци 857.800 857.800 857.800 
245 10—2 Кичево 1.244.000 1.244.000 1.244.000 
246 10—2 Кочани 869.200 869.200 869.200 
247 10—2 'Кратово 571.800 571.800 571.800 
248 10—2 Крива Паланка 1.150.700 1.150.700 1.150.700 
249 10—2 Крушево 417.200 417.200 417.200 
250 10—2 Куманово 2.014.200 2.014.200 2.014.200 
251 10—2 Неготино 577.800 577.800 577.800 
252 10—2 Охрид 1.814.900 1.814.900 1.814.900 
253 10—2 Прилеп 2.089.200 2.089.200 2.089.200 
254 10—2 Пробиштип 441.700 441.700 441.700 
255 10—2 Радовиш 719.900 719.900 719.900 
256 10—2 Ресен 1.051.000 1.051.000 1.051.000 
257 10—2 Свети Николе 687.700 687.700 687.700 
258 10—2 Скопје 15.712.000 15.712.000 15.712.000 
259 10—2 Струга 2.547.800 1.547.800 1.547.800 
260 10—2 Струмица 1.805.300 1.805.300 1.805.300 
261 10—2 Тетово 1.788.000 1.788.000 1.788.000 
262 10—2 Титов Велес 2.110.400 2.110.400 2.110.400 
263 101—2 Штип 1.577.200 1.577.200 1.577.200 

СЕ: (поз. 234 до 263) 50.292.400 50.292.400 50.292.400 
264 10—2 Партиципација во отстранувањето причините на 

смртноста кај доенчињата 2.911.000 2.911.000 2.911.000 
СЕ: (лоз. 264) 2.911.000 2.911.000 2.911.000 

264-а 10—2 Придонес за намирување потребите на сојузниот 
буџет — 224.046.800 224.046.800 
СЕ: (позиција 264-а) — - 224.046.800 224.046.800 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиција 204 до 264а) 400.131.200 400.131.200 400.131.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
Средства распоредени во определен износ 400.131.200 400.131.200 400.131.200 

ВКУПНО: 400.131.200 400.131.200 400.131.200 

265 1 4 - 2 - -21 За учество во изградбата на станови за повратници 2.600.000 2.600.000 2.600.000 
266 1 4 - 2 - -21 За изградба на станови за избрани и именувани 

лица 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
267 14—2--21 За изградба на станови на работниците во Секре-

таријатот за внатрешни работи 800.000 800.000 800.000 
268 14—2— -21 За заштита на спомениците на културата 500.000 500.000 500.000 
269 14—2--21 За опрема на органите на управата 500.000 500.000 500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 265 до 269) 5.600.000 5.600.000 5.600.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
Средства распоредени во определен износ 5.600.000 5.600.000 5.600.000 

ВКУПНО: 5.600.000 5.600.000 5.600.000 

РАЗДЕЛ 39 — СРЕДСТВА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА НОВИ РАЗДЕЛ 
РАБОТНИЦИ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

270 07—2—1 За поставување на нови работници 550.000 550.000 342.760 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиција 270) 550.000 550.000 342.760 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 550.000 550.000 342.760 

ВКУПНО: 550.000 550.000 342.760 
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РАЗДЕЛ 40 -- ОБВРСКИ ПО БУЏЕТОТ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

271 17—2 

17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ 
ГОДИНИ 

Средства распоредени ве* определен износ 1.218.060 1.218.060 1.216.875 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиција 271) 1.218.060 1.218.060 1.216.875 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
Средства распоредени во определен износ 1.218.060 1.218.060 1.216.875 

ВКУПНО: 1.218.060 1.218.060 1.216.875 

РАЗДЕЛ 41 — РЕЗЕРВЕН ФОНД НА СР МАКЕДОНИЈА 

18 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 
272 18—2 Издвојување во резервниот фонд на СР Македонија 3.310.900 3.363.492 3.184.031 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиција 272) 3.310.900 3.363.492 3.184.031 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
Средства распоредени во определен износ 3.310.900 . 3.363.492 3.184.031 

ВКУПНО: 3.310.900 3.363.492 3.184.031 
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РАЗДЕЛ 42 — НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 

19 — НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 
(ТЕКУШТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА) 

273 со
 -21 Средства распоредени во тековната буџетска 

резерва 5.792.020 6.251.461 6.251.461 
274 1 9 - 2 - -22 Издвоени на посебна сметка дел од приходите 

остварени по стапка од 10,8% 3.000.000 1.781.940 .— 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 273 до 274) 8.792.020 8.033.401 6.251.461 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
Средства распоредени во определен износ 8.792.020 8.033.401 6.251.461 

ВКУПНО: 8.792.020 8.033.401 6.251.461 

РАЗДЕЛ 43 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
275 со 

тН
 -21 Обврски по пренесени функции по вонбуџетскиот 

19.014.939 биланс на Федерацијата 20.000.000 20.000.000 19.014.939 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиција 275) 20.000.000 20.000.000 19.014.939 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
Средства распоредени во определен износ 20.000.000 20.000.000 19.014.939 

ВКУПНО: 20.000.000 20.000.000 19.014.939 

РАЗДЕЛ 44 — НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

10 — НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ 

276 10—2 Обврски спрема фондовите на социјалното осигу-
рување во смисла на чл. 116 од Основниот закон 
за организација и финансирање на социјалното 
осигурување 69.416.000 62.403.000 59.900.000 

277 10—2 Валоризација на пензиите на одредени осигуре-
ници на Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи 900.000 900.000 900.000 

278 10—2 Ревалоризација на боречките пензии 1.800.000 1.800.000 1.800.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 276 до 278) 72.116.000 65.103.000 62.600.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
Средства распоредени во определен износ 72.116.000 65.103.000 62.600.000 

ВКУПНО: 72.116.000 65.103.000 62.600.000 



П Р Е Г Л Е Д 
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1. Придонеси 59.419.353 27.399.350 27.399.350 
2. Даноци 403.062.235 92.391.643 92.391.643 
3. 
4. 

Други приходи на буџетите 
Дополнителни средства во 
определен износ: 
— од буџетите 

289.651.476 8.072.223 

5.121.000 

8.042.223 

5.121.000 
СЕ: 752.133.064 127.833.216 5.121.000 132.954.216 
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НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕД-

НИЦИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
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вина" — Прилеп, на Трговското претпријатие „На-
ша суровина" — Скопје, престана со својата ра-
бота и се брише од регистарот на стопанските ор-
ганизации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 03-103/1 од 31.1.1972 година од работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Наша су-
ровина" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 26/72. (466) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22.11.1972 година, бр. 17/66, книга II е запишано 
следното: Се менува фирмата на Погонот „Црно-
дримски хидроелектрани" — Струга, на Претпри-
јатието за производство и пренесување на елек-
трична енергија „Електростопанство" — Скопје, и 
гласи: Самостојна организација на здружен труд 
хидроелектрана „Глабочица" — Струга, на Прет-
пријатието за производство и пренесување на елек-
трична енергија „Електростопанство" — Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на член 
9 од статутот на Претпријатието за производство 
и пренесување на електрична енергија „Електро-
стопанство" — Скопје од 2.У1.1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 220/71. (468) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 2.11.1972 година, рег. бр. 12/71, книга I е запи-
шано следното: Решението на овој суд Фи. бр. 219 
од 12.1У.1971 година кое се однесува на Деловното 
здружение „Билјана" — Битола, во точка 2 ст. 1 
се менува и гласи: во свое име и за своја сметка, 
а за сметка на членките и во име и за сметка на 
членките на Здружението, да заклучуваат догово-
ри за купување и продавање. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 30/72. (474) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 44, страна 406, книга И е запишано след-
ното: Управникот на Земјоделската задруга „Про-
грес" — Ѓорче Петров Мицевски Анѓелко, согласно 
со одлуката на задружниот совет бр. 149 од 1.1. 
1959 година е разрешен од должност. 

На досегашниот потписник на гореназначената 
задруга Блажевски Панче, согласно со одлуката 
бр. К. 02-2124 од 25.ХИ.1970 година на задружниот 
совет му престанува правото на потпишување по-
ради разрешување од должност. 

За директор на Земјоделската задруга „Про-
грес" — Ѓорче Петров, согласно со одлуката бр. 
0201-1211 од 7.УП.1971 година се именува Гаврил-
ски Стојмир кој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, заедно со новиот потписник Ивановски Љубен, 
шеф на сметководството. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 21 од 13.111.1972 година. (524) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
^ека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 328, страна 311, книга II е запишано след-
ното: Трговското претпријатие на големо и мало 
„Победа" — Куманово е конституирано на 13.1.1972 
година, согласно со записникот од одржаната сед-
ница на работната заедница, од 13.1.1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 63 од 21.111.1972 година. (525) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
лека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 93, страна 543, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Комуналното 
производно услужно претпријатие „Светлост" се-

ло Драгов Дол, Лозановски Драге, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност, со одлуката бр. 2 од 15.11.1971 година 
од одржаната седница на 1.П.1971 година на работ-' 
ната заедница на претпријатието. 

Комуналното производно услужно претпри-
јатие „Светлост", село Драгов Дол, ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето стариот регистриран потписник 
Симјановски Боривој, директор, сметано од 18.11. 
1971 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 203 од 29.11.1971 година. (527) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 93, страна 543, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Комуналното про-
изводно услужно претпријатие „Светлост" село 
Драгов Дол, Општина Македонски Брод, Симо-
новски Боривој е разрешен од должност и на ис-
тиот му престанува правото за потпишување, со 
одлуката бр. 55 од 19.Х.1971 год. 

За в.д. директор на споменатото претпријатие 
е назначен со одлуката на советот на работната 
заедница, од одржаната седница на 19.Х.1971 годи-
на Ристевски Вангел, кој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 8.ХП.1971 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1160/71 од 29.11.1972 година. (528) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 406, страна 411, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Претприја-
тието за поправка на земјоделски машини, земјо-
делски услуги, промет со резервни делови и снаб-
дување на земјоделството со механизација „Маши-
норемонт" — Кавадарци, Настов Блажо Дончо, се-
кретар, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност, со одлуката бр. 
01-184/1 од 20.1.1972 год. на работничкиот совет од 
одржаната седница на 6.1.1972 година. 

За нов потписник на споменатото претпријатие 
е назначен со одлуката бр. 01-184/1 од 20.1.1972 го-
дина на работничкиот совет од одржаната седница 
на 6.1.1972 година Ташев Крсте, кој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со старите регистрирани 
потписници и тоа: Атанасовски Пане, директор, 
Лазар Галев, благајник и Наумовски ѓорѓи, шеф 
на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 21.1. 
1972 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 75 од 17.111.1972 година. (529) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 198, книга VII е запишано след-
ното: На генералниот директор на Индустријата за 
чевли и гумени производи „Газела" — Скопје. 
Петровски Томе, согласно со одлуката бр. 02/24939 
од 17.ХН.1971 година на централниот работнички 
совет му престанува правото на потпишување, по-
ради разрешување од должност. 

За в.д. генерален директор на Индустријата за 
чевли и гумени производи „Газела" — Скопје, со-
гласно со горецитираната одлука се назначува 
Јанковски Благоја, кој индустријата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 200 од 13.111.1972 година (531) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1194, страна 1019, книга V е запитано след-
ното: Претставништвото во Скопје, на ул. „719" 
број 25, на „Автотехна" — Застапништво на стран-
ски фирми — Љубљана, се преместува во Скопје, 
од ул. „719" бр. 25, населба Кисела Вода, на ул. 
„Кочо Рацин" број 99, во Скопје, согласно со за-
писникот бр. 15 од одржаната седница на работнич-
киот совет на 7.П.1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 52 од 16.111.1972 година. (543) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 691, книга VI е запишано след-
ното: Продавницата „Ревија" во Скопје, на ул. 
„Борис Кидрич" број 67, на Претпријатието за 
промет со индустриски стоки „Скопски магазин" 
— Скопје, се преместува во Скопје, од ул. „Борис 
Кидрич" број 67, на улица „Кеј 13 Ноември", V 
кула. 

Досегашниот раководител на споменатата про-
давница Трајкова Марика е разрешена од долж-
ност и за нов раководител е назначен со реше-
нието бр. 0404-2230 од 21.У.1971 година на „Скоп-
ски магазин" — Скопје Аврамовски Костадин, кој 
нема да биде потписник, бидејќи продавницата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 69 од 9.П1.1972 година. (536) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1520, страна 134, книга VII е запишано 
следното: Покрај Енвер Амети, в.д. директор, на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Трго-
прес" — Скопје, согласно со одлуката број 39 од 
15.Ш.1972 година на работната заедница ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето и Алили Сејди, шеф на комерци-
јален сектор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 274 од 21.111.1972 година. (548) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 208, книга VII е запишано следт, 
ното: На досегашниот потписник на Самостојниот, 
погон — Трговска мрежа, со својство на правно 
лице при Индустријата за чевли и гумени произ-
води „Газела" — Скопје — Најдовски Нацко, со-
гласно со одлуката бр. 02-4269 од 16.11.1972 година 
на деловниот одбор му престанува правото на пот-
пишување поради разрешување од должноста ди-
ректор. 

За директор на гореназначената Трговска мре-
жа, согласно со одлуката од 16.11.1972 година на 
Деловниот одбор при „Газела" — Скопје, се назна-
чува Спасовски Мирко, кој погонот ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
своето овластување. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 224 од 15ДИ.1972 година. (532) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 208, книга VII е запишано 
следното: На досегашниот в.д. директор на Основ-
ната организација на здружен труд Фабрика за 
производство на чевли, со својство на правно ли-
це, и посебна жиро-сметка, во состав на Инду-
стријата за чевли и гумени производи „Газела" — 
Скопје, Стојановски Стојан, согласно со одлуката 
бр. 02/4273 од 16.11.1972 година на деловниот одбор 
му престанува правото, на потпишување поради 
разрешување од должност. 

За директор на гореназначената основна орга-
низација на здружен труд, согласно со одлуката 
бр. 02/4268 од 16.11.1972 година на деловниот одбор 
се назначува Гошев Славко, кој ООЗТ ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашниот в.д. директор на Основната 

организација на здружен труд — Фабрика за про-
изводство на гумени производи и лепкови, со свој-
ство на правно лице и посебна жиро-сметка, во 
состав на Индустријата за чевли и гумени про-
изводи „Газела" — Скопје, Јаначков Димитар, со-
гласно со одлуката бр. 02/4274 од 16.11.1972 година 
на деловниот одбор му престанува правото на пот-
пишување поради разрешување од должност. 

За директор на гореозначената основна органи-
зација на здружен труд, согласно со одлуката број 
02/4270 од 16.11.1972 година на деловниот одбор се 
назначува Јанева инж. Иванка која ООЗТ ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 225 од 15.111.1972 година. (533) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 198, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот раководител на Самостојната 
организација на здружен труд, со својство на прав-
но лице — Работничка менза — Скопје, при Инду-
стријата за чевли и гумени производи „Газела" — 
Скопје, Божиновски Борис, согласно со одлуката 
на деловниот одбор бр. 02/3493 од 5.П.1972 година, 
му престанува правото на потпишување поради 
разрешување од должност — раководител. 

За раководител на работничката менза соглас-
но со ^рецитираната одлука се именува ѓорѓиев-
ски Атанас, кој мензата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 223 од 13.111.1972 година. (534) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 197, книга VII е запишано след-
ното: На Работничката менза при Индустријата за 
чевли и гумени производи „Газела" — Скопје, со-
гласно со одлуката бр. 02-16895 од 1.УШ.1971 го-
дина на централниот работнички совет на „Газе-
ла" — Индустрија за чевли и гумени производи — 
Скопје од одржаната седница на 12^11.1971 година 
и се дава статус на својство на правно лице и ќе 
работи како Самостојна организација на здружен 
труд, со својство на правно лице — работничка 
менза. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 907/71 од 8.ИГ.1972 година. (535) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1538, страна 203, книга VII е запишано 
следното: Од Претпријатието за монтажа и про-
мет „Монтер" — Струмица се издвојува Трговскиот 
погон „Искра" — Скопје, во самостојно претпри-
јатие, согласно со одлуката број 19 од 14.1.1971 го-
дина на работната заедница на претпријатието 
„Монтер" — Струмица и одлуката број 18 од истиот 
датум на погонот „Искра". 

Издвојувањето се смета од 1.П.1972 година. 
По издвојувањето претпријатието ќе работи 

под фирма: Трговско претпријатие на големо и 
мало „Искра" — Скопје, ул. „Крсте Мисирков" 
број 22. 

Предмет на работењето на претпријатието е 
промет со земјоделски производи, на големо и 
мало. 
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Претпријатието е основано со издвојување на 
Трговскиот погон „Искра" — Струмица, согласно 
со горенаведените одлуки. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Па-
вле Бонев, в.д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето ќе се изврши во рок од 30 

дена. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 1292, страна 76, книга VI Тр-
говскиот погон „Искра" — Скопје, поради издво-
јување од Претпријатието за монтажа и промет 
„Монтер" — Струмица, согласно со горенаведените 
одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 149/71 од 6.111.1972 година. (537) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 852, страна 1123, книга. III е запишано 
следното: Кон Проектанското претпријатие „Ме-
лиопроект" — Скопје се присоединува Проектант-
ското претпријатие „План" — Скопје, согласно со 
одлуката 07 број 30/3 од З.И.1972 година на работ-
ничкиот совет на „Мелиопроект" — Скопје и од-
луката бр. 04-29 од 3.11.1972 година на работната 
заедница на „План" — Скопје, донесена по пат на 
референдум. 

Присоединувањето се смета од 1.Ш.1972 година. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. број 716, страна 69, книга III, 
Проектантското претпријатие „План" — Скопје, 
поради присоединување кон Проектантското прет-
пријатие „Мелиопроект" — Скопје, согласно со 
горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 129 од 7.Ш.1972 година. (538) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 169, страна 457, книга III е запишано след-
ното: Кон Градежното претпријатие „Пелагонија" 
— Скопје, се присоединува Градежното претпри-
јатие „Руен" — Крива Паланка, согласно со одлу-
ката бр. 02/758 од 20.1.1972 година на работничкиот 
совет на Градежното претпријатие „Пелагонија" и 
заклучокот за спроведување на одлуката бр. 02-90/1 
од-25.ХП.1971 година донесена по пат на референ-
дум од работната заедница на ГП „Руен" — Крива 
Паланка. 

Присоединувањето се смета од 1,1.1972 година. 
Се брише од регистарот на претпријатијата 

и дуќаните од рег. бр. 169, страна 477, книга I Гра-
дежното претпријатие „Руен" — Крива Паланка, 
поради присоединување кон Градежното претпри-
јатие „Пелагонија" — Скопје, согласно со горена-
ведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр., 247 од 15.111.1972 година. (541) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1208, страна 1099, книга V е запишано след-
ното: Покрај досегашниот потписник на Претпри-
јатието за промет на големо и мало, посредување 
и застапување во прометот и завршни работи во 
градежништвото со инженеринг „Македонија ко-
мерц" — Скопје, Маневски Миливој, в.д. директор, 
— Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето и Јан-
куловска Иванка, шеф на малопродажба, согласно 
со одлуката од 11.111.1972 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 256 од 17.111.1972 година. (542) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 215, страна 214, книга VII е запишано след-
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ното: Досегашниот предмет на работа на Претпри-
јатието за извоз-увоз на тутун „Македонија" — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 25 од 23.11.1972 
година на работничкиот совет се проширува со 
промет на следните стоки од трговските струки: 
бои, лакови, хемикалии и прибор и тоа само бои 
од сите видови аналински, прехранбени, оксидни, 
пигменти, земјани и минерални; средства за за-
штита на растенијата и вештачки ѓубрива; сред-
ства и прибор за дезенфекција; моторни возила, 
резервни делови и прибор и тоа само надворешни 
и специјални гуми за моторни возила и градежни 
машини; кожа, седларска и ременска стока и при-
бор и тоа само вештачка кожа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 241 од 20.111.1972 година. (544) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 871, страна 53, книга IV е запишано след-
ното: Седиштето на Деловниот огранок во Скопје, 
ул. „Васил Карајанов" број 9 на „Трансшпед" — 
Претпријатие за меѓународна шпедиција и тран-
спорт — Белград, се преместува во Скопје, од ул. 
„Васил Карајанов" број 9 на улица „Илинденска" 
број 41, согласно со одлуката на Погонскиот совет, 
од одржаната седница на 4.Х1.1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 70 од 16.111.1972 година. (545) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 146, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Претпријатие-
то за меѓународна трговија и застапување на 
странски фирми, внатрешна трговија и туризам 
„Интеримпекс" — Скопје, Јанку Влаху, согласно 
со решението број 101 од З.Ш.1972 година му пре-
станува правото на потпишување поради разрешу-
вање од должноста генерален директор. 

Согласно со одлуката на работничкиот совет 
од 1.III.1972 година, за генерален директор на го-
реназначеното претпријатие се именува Хаџи Ми-
тров Димитар, кој ќе го потпишува претпријатието, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 248 од 21.П1.1972 година. (549) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаниве, 
рег. бр. 491, страна 433, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на „Деликатес" — трговско прет-
пријатие — Тетово, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет, од одржаната седница на ЗОЛ/Т. 
1971 година се проширува и со: продажба на го-
лемо и мало на земјоделски и приклучни машини 
и опрема, моторни возила со авто-делови, елек-
тротехнички и железарски стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 743/71 од 8.Ш.1972 година. (552) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 7.111.1972 година, рег. бр. 15/63, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Илија Марковски, в.д. директор 
на Земјоделското стопанство „11 Октомври", село 
Гнеотино, Битолско. 

Се овластува за потпишување Димитар Хаџи 
Стерју, директор на земјоделското стопанство. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 513/71. (581) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 16.111.1972 година, рег. бр. 12/71, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Петар Петков, директор на Де-
ловното здружение „Билјана" — Битола. 
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Се овластува за потпишување Николовски Ра-
де, в.д. директор на деловното здружение. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 99/72. (583) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9.Ш.1972 година, рег. бр. 14/63, книга I е запи-
тано следното: Се проширува дејноста на Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Пелагонија" — 
Битола, уште со мелење сточна храна. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 3227/4 од 28.ХИ.1971 година на работ-
ничкиот совет на ЗИК ^Пелагонија" — Битола и 
уверението бр. 04-534/1 од 1.Ш.1972 година на Од-
делението за инспекциски работи, при Собранието 
на општината — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 40/72. (584) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1523, страна 150, книга VII е запишано под 
фирма: „Сегестица" — производство и промет со 
прехранбени производи — Сисак — Организација 
на здружен труд, без својство на правно лице —, 
Складиште — Скопје, ул. „Романија" б.б. Предмет 
на работењето на складиштен е промет, на големо 
и мало, на производи од производството на матич-
ното претпријатие и тоа: 

— јаки алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
ликери, ракија, алкохолен и вински оцет, пекар-
ски и сточен квасец, алкохол, десертни вина, ја-
глена киселина, вино, пиво, минерална вода, де-
натурисан шпиритус, овошни сокови и сирупи, се 
во затворени шишиња и спакувани; 

— заклучување на договори за купо-продажба 
на стока, сурова и услуги, во име и за сметка на 
претпријатието, само не на оние кои задираат во 
сверата на инвестициите и на товар на матичното 
претпријатие. 

Складиштето е основано од „Сегестица" — про-
изводство и промет на прехранбени производи — 
Сисак, со одлуката на работничкиот совет од 13.1Х. 
1971 година. 

Складиштен ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Христовски Александар, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд4 во Скопје, Фи. 

бр. 58 од 24.1.1972 година. (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1409, страна 517, книга VI е запишано след-
ното: Столарско-стаклорезачката задруга „Јавор" 
— Скопје — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница — рабо-
тилница број 1, во Скопје, ул. „Цветан Димов" 
б б. Предмет на работењето на продавницата — 
работилницата е вршење на стаклорезачка и ста-
клобрусачка дејност и продажба на производи од 
истата. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Трајче. 

Продавницата е основана од Столарско-стакло-
резачката задруга „Јавор" — Скопје, со одлуката 
на задружниот совет бр. 4, од 19.ХИ.1970 година. 

Продавницата — работилницата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува-матичната задруга, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 262/71 од 21.1.1972 година. (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје обтавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бо. 1173, страна 548, книга VI е запишана под 
Фирма: Трговско претпријатие за посредување во 
трговијата на големо и мало „Југотрговша" — 
Скопје — Самостојна организација на здружен 

труд, со својство на правно лице „Велепромет" — 
Скопје, ул. „124" бр. 16. Предмет на работењето 
на самостојната организација е промет со инду-
стриски стоки, земјоделски производи, градежни 
и огревни материјали, бои и лакови. 

Самостојната организација на Трговското прет-
пријатие за посредување во трговијата на големо 
и мало „Југотрговија" — Скопје, со одлуката бр. 
486/1 од 15.ХП.1971 година, на работничкиот совет. 

Самостојната организација ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува НИКОЛОВСКИ Дојчин, в.д. 
директор, во границите. на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 18 од 24.1.1972 година. (236) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 148, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" — увоз-извоз — Скопје 
— Продавница број 42, во Скопје, ул. „893" бр. 3, 
Бутел II — Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба, на мало, на сите видови 
колонијално-прехранбени и индустриски стоки, 
како и стоки потребни за домаќинството. 

Раководител на продавницата е Герлак Хам-
дија. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Центроколонијал" — увоз-извоз — Скопје, со од-
луката на работничкиот совет од 2.1Х.1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 924/71 од 24.1.1972 година. (237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 148, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" увоз-извоз — Скопје — 
Продавница број 44, Карпош III спроти новата 
Воена болница. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба, на мало, на сите видови ко-
лони јално-прехранбени и индустриски стоки, како 
и стоки потребни за домаќинството. 

Раководител на продавницата е Благоја Бога-
тинов. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Центроколонијал" — увоз-извоз — Скоп-
је, согласно со одлуката на работничкиот совет од 
2.1Х.1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 924/71 од 24.1.1972 година. (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 148, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" увоз-извоз — Скопје 
— Продавница број 103? ул. „Пазарче" Аеродром 
— Скопје. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет, на мало, со колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Натев Ване. 
Продавницата е основана од Претпријатието 

„Центроколонијал" — увоз-извоз — Скопје, со од-
луката на работничкиот совет од 2.1Х.1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 924/71 од 24.1.1972 година. (239) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 140, книга УП е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" —• Скопје во состав на здружениот зем-
јоделски прехранбен комбинат „Македонија" — 
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Здружено претпријатие за производство, преработ-
ка и промет на земјоделско-прехранбени производи 
•— Скопје — Самостојна организација „Банат" — 
Скопје — Продавница број 2, во Скопје, улица 
„Бит пазар". Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба, на мало, на брашно и сите дру-
ги видови мелнички производи, сточна храна и 
други зрнести производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — Само-
стојна организација „Банат" извоз-увоз — Скопје, 
со одлуката бр. 2665/1 од 31.У.1971 година, од одр-
жаната седница на 13.У.1971 година. 

Раководител на продавницата е Антиќ Радо-
ван. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 152/71 од 24.1.1972 година. (240) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 140, книга VII е запишана под 
фирма: ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, во состав 
на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат 
„Македонија" — Здружено претпријатие за произ-
водство, преработка и промет на земјоделско-
прехранбени производи — Скопје — Самостојна 
организација „Банат" — извоз-увоз — Скопје — 
Продавница број 3, во Скопје, ул. „Месност Ду-
ќанџик". Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на мало, на брашно и сите други ви-
дови мелнички производи, сточна храна и други 
зрнести производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — Само-
стојна организација „Банат" експорт-импорт — 
Скопје, со одлуката бр. 2665/2 од 31.У.1971 година, 
од одржаната седница на 13.У.1971 година. 

Раководител на продавницата е Бајрам Лут-
виовски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува-матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 153/71 од 24.1.1972 година. (241) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 140, книга VII е запишана под 
фирма: ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, во состав 
на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат 
„Македонија" — Здружено претпријатие за произ-
водство, преработка и промет на земјоделско-пре-
хранбени производи — Скопје — Самостојна орга-
низација „Банат" извоз-увоз —- Скопје — Продав-
ница број 14, во село Бутел. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба, на мало, на 
брашно и на сите други видови мелнички произ-
води, сточна храна и други зрнести производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — Само-
стојна организација „Банат" извоз-увоз — Скопје, 
со одлуката бр. 2665/8 од 31.1.1971 година, од одр-
жаната седница на 13.У.1971 година. 

Раководител на продавницата е Илија Сиља-
носки. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува-матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 157/71 од 24.1.1972 година. (242) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 141, книга VII е запишана под 
фирма: ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, во состав 
на Здружен земјоделско-прехранбен комбинат 
„Македонија" — Здружено претпријатие за произ-

водство, преработка и промет на земјоделско-пре-
хранбени производи — Скопје — Самостојна орга-
низација „Банат" — извоз-увоз — Скопје — Про-
давница број 16, ул. „Острово", Пазарче аеродром, 
во Скопје. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба, на мало, на брашно и сите други 
видови млечни производи, сточна' храна и други 
зрнести производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — Само-
стојна организација „Банат" извоз-увоз — Скопје, 
со одлуката бр. 2665/9 од 31.У.1971 година, од одр-
жаната седница на 13.У.1971 година. 

Раководител на продавницата е Драган ѓор-
ѓиевски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува-матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 159/71 од 25.1.1972 година. (243) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 141, книга VII е запишана под 
фирма: ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, во состав 
на Здружен земјоделски прехранбен комбинат 
„Македонија" — Здружено претпријатие за произ-
водство, преработка и промет на земјоделско-пре-
хранбени производи — Скопје — Самостојна ор-
ганизација „Банат" извоз-увоз — Скопје — Про-
давница број 20, во Скопје, ул. „151" б.б. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба, на ма-
ло, на брашно и на сите други видови мелнички 
производи, сточна храна и други зрнести произ-
води. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — Само-
стојна организација „Банат" експорт-импорт — 
Скопје, со одлуката бр. 2665/10, од 31.У.1971 година, 
од одржаната седница на 13.У.1971 година. 

Раководител на продавницата е Бобановски 
Богоја. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува-матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 160/71 од 24.1.1972 година. (244) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 386, страна 493, книга II е запишана под 
фирма: Фабрика за кондури „Босна" — Бања Лу-
ка — Организација на здружен труд,, без свој-
ство на правно лице — Продавница во Тетово, 
ул. „Страшо Пинџур" број 73. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет со чевли. 

Продавницата е основана од работничкиот .со-
вет на Фабриката за кондури „Босна" — Бања 
Лука, со одлуката од одржаната седница на 18.Х1. 
1969 година. 

Раководител на продавницата е Сибиновски 
Љубе. 

Продавницата во Тетово ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Сибиновски Љубе, раково-
дител, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 23 од 21.1.1972 година. (245) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 574, страна 437, книга III е запишана под 
фирма: Претпријатие за трикотажа и конфекција 
„Трико" — Виница — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Продавница 
во Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бр. 43. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба, на ма-
ло, на трикотажа и конфекција/ 
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Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за трикотажа и конфекција 
„Трико" — Виница, со одлуката бр. 394 од 19.VII. 
1971 година, од одржаната седница на 19.VII.1971 
година. 

Раководител на продавницата е Карај анкова 
Елисавета. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува-матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1115/71 од 31.1.1972 година. (274) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 575, страна 441, книга III е запишана под 
фирма: Претпријатие за трикотажа и конфекција 
„Трико" — Виница — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Продавница 
број 9, во Кавадарци, ул. „Цано Поп Ристов" бр. 
30. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на трикотажа и конфекција „Трико", Ви-
ница, како и друг дополнителен асортиман сро-
ден на сопствениот.. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за трикотажа и конфекци-
ја „Трико" — Виница, со одлуката бр. 1237 од 
14.1Х.1971 година, од одржаната седница на 19.УП. 
1971 година. 

Раководител на продавницата е Ристова Цве-
танка. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува-матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1116/71 од 31.1.1972 год. (275) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1528, страна 160, книга VII е запишана под 
фирма: „Напријед" индустрија за конфекција 
— Загреб — Продавница во Скопје, ул. „Маршал 
Тито" бр. 13. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на сите видови производи, гор-
на и долна облека, машка, женска и детска, про-
дажба на трикотажа и останата облека како до-
полнение на асортиманот. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Напријед" — Индустрија за конфекција — 
Загреб, со одлуката од одржаната седница на 19.11. 
1971 година, одлуката на работничкиот совет на 
Заедничката трговска мрежа ПУ „Стандард кон-
фекција" —• Загреб, од одржаната седница на 28.11. 
1971 година, и одлуката на заедничкиот работен 
одбор ЗТМ ПУ „Стандард конфекција""— Загреб, 
со издвојување на продавницата од „Стандард 
конфекција" — Загреб и присоединување кон 
„Напријед" — конфекција — Загреб. 

Раководител на продавницата е Стојков Љубе. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува-матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 341 од 6.Х.1971 година. (286) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1527, страна 158, книга VII е запишано под 
фирма: Претпријатие за промет со отпадоци, ре-
продукционен материјал, суровина и стока, на го-
лемо и мало „Нова сировина" — Бања Лука — 
Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Складиште, во Скопје, ул. „12 
Ударна бригада" б.б. Предмет на работењето на 
складиштето е промет со градежни материјали, 
градежна столарија, лимови и винкли, цигла и 
керамика •— санитарна керамика, водоинсталатер-
ски материјали, огревно дрво и ќумур, се на голе-
мо и мало. 

Раководител на складиштето е Дајковски Ата-
нас, шеф на стовариштето. 

Складиштето е основано од Претпријатието за 
промет со отпадоци, репродукционен материјал, 
суровини и стока, на големо и мало „Нова сирови-
на" — Бања Лука, со одлуката бр. 5073 од 2.VIII. 
1971 година, на работничкиот совет. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Дeјковски Атанас, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 6 од 1.11.1972 година. (277) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1525, страна 154, книга VII е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, 
со мешовита стока „Лирија" — Скопје, ул. „157" 
бр. 20. Предмет на работењето на претпријатието е 
промет со колонијални и мешани стоки. 

Претпријатието е основано од Месната заедни-
ца „Лирија", со одлуката бр. 41 од 24.ХП.1971 го-
дина на Советот. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Амзи Ахмети, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис, 
Конституирањето на претпријатието ќе се из-

врши најдоцна до 31.111.1972 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 10 од 28.1.1972 година. (278) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во ^ регистарот на стопанските организации, 
на З.Н.1972 година, рег. бр. 1/72, книга I е запи-
шана под фирма: Организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Специјализирана 
фабрика за производство на спални — Битола 
(индустриски дел), на Претпријатието за, дрвна 
индустрија „Треска" — Скопје. Предмет на рабо-
тењето на фабриката е производство на намештај, 
од сите видови. 

Фабриката е основана од Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" — Скопје, со одлуката 
бр. 02-11861/167, од 13.ХП.1971 година, на централ-
ниот работнички совет. 

Фабриката ќе ја потпишува Васко Христов-
ски,, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 25/72. (292) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 19.1.1972. година, рег. бр. 12/59, книга III е за-
пишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. 
„Јане Сандански" бр. 84, на Филијалата во Ох-
рид, на „Жито Македонија" — Скопје. Предмет 
на работењето на продавницата е промет, со разни 
колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Стојковски 
Крсте. 

Продавницата е основана од Филијалата во 
Охрид, на „Жито Македонија" — Скопје, со одлу-
ката бр. 02-22 од 14.1.1972 година, на работничкиот 
совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот — Филијалата во 
Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 17/72. (293) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 14.1.1972 година, рег. бр. 104/55, книга III е запи-
шана под фирма: Трговска самостојна организа-
ција на здружен труд (со својство на правно лице) 
„Матекс" — Охрид, на Индустријата за модна 
конфекција и чадори „Зора" Охрид. Предмет на 
работењето на организацијата е набавка и про-
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дажба на кратка и плетена стока, текстилна кон-
фекција и текстил (метража), трикотажа, позаман-
терија, базарски, галантериски и кинкалериски 
стоки, душеци, јоргани и теписи, сувенири, спо-
менари и детски играчки. 

Самостојната организација е основана од Ин-
дустријата за модна конфекција и чадори „Зора" 
— Охрид, со одлуката бр. 02-4035/1, од 29.ХИ.1971 
година, на работничкиот совет. 

Организацијата ќе ја потпишува Стефановски 
Климе, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 9/72. (294) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 13.1.1972 година, рег. бр. 1/72 е запишана под 
фирма: Продавница број 1, во Струга, ул. „Цветан 
Димов" бр. 13, на Трговското претпријатие „Бал-
кан импекс" — Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба, на мало, на прехран-
бени артикли и предмети за домашни потреби, де-
ликатеси производи, сувомесни и млечни произ-
води, алкохолни и безалкохолни пијалоци, меша-
ни индустриски стоки, во помал обем, и мелнички 
преработки. 

Раководител на продавницата е Златимир 
Трајковски. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Балкан импекс" — Скопје, со одлуката 
бр. 1694 од 15.1Х.1971 година, на работната заед-
ница. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 3/72. (297) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20.1.1972 година, рег. бр. 6/55, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница број 23, во село 
Франгово — Струга, на Земјоделската задруга 
„Напредок" село Ложани. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на прехранбени ар-
тикли и предмети за домашни потреби, мелнички 
преработки и жита, јужно овошје, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, како и мешана индустри-
ска стока, во помал обем. 

Раководител на продавницата е Емини Емрула. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

друга „Напредок", село Ложани, со одлуката бр. 
02-624, од 22.ХП.1971 година, на задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, 
бр. 18/72. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 273, страна 1075, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата во Куманово, ул. 
„11 Октомври" број 32, на Фабриката за машини 
за шиење „Владо Багат" — Задар, согласно со ре-
шението Фи. бр. 894/71-2 од 9.УП.1971 година, се 
менува и гласи: Претпријатие за производство на 
машини за шиење и алатни машини, плински ар-
матури и дрвни производи „Владо Багат" — За-
дар — Продавница во Куманово, ул. „11 Октомври" 
број 32. 

Дејноста на продавницата се состои од продаж-
ба, преку сопствена и туѓа трговска мрежа, аген-
ции и агенти, сопствени произвди и услуги, како 
и производи од други производители со кои се 
надополнува асортиманот на стоката произведена 
во претпријатието. 

— продажба на сите производи сродни со про-
изводите на претпријатието, како и машини и на-
прави за плетење, пеглање, перење и одржување 
на текстилни изработки; 

— продажба на лимена стока шпорети од сите. 
облици и квалитет, печки од сите облици и ква-
литет, делови од печки и шпорети, димни цевки, 
колена, розети и друг прибор; 

— продажба на радио-апарати, телевизори, 
магнетофони и прибор за тие апарати; 

— продажба на електрични справи за домаќин-
ство, шпорети, универзални апарати за готвење 
и печење, печки, термофори, сушала за коса, то-
плински и ултравиолетни светилки, бојлери, право-
смукалки; . . 

— продажба на разладни и топлински уреди; 
— продажба на вентилатори; 
— продажба на стока увезена од странски 

претпријатија; 
— сервисно одржување на производи од соп-

ствено производство и други производи за промет 
со кои е претпријатието регистрирано; 

— организација и одржување на курсеви за 
кроење, шиење и везење и плетење; \ 

— вршење занаетчиски услуги преку сопстве-
ни продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1229/71 од 10.11.1972 година. (360) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за именување директор 

при Тутунското училиште „Н. X. Орде Чопела" 
Прилеп распишува 

К О Н К У Р С 
за директор на училиштето 

Покрај општите услови, предвиден^ со ОЗРО, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има висока школска подготовка предни-: 
дена за работното, место, 

— да има најмалку 5 години работно искуство 
во образовно-воспитна работа или тутунска струка, 

— да се истакнува со педагошка и организа-
циона способност. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Конкурсната комисија на Училиштето. 

^комплетирани документи нема да се разгле-
дуваат. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (1461) 

Конкурсната комисија на Советот на Основното 
училиште „Даме Груев" — Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за именување директор на училиштето (реизбор) 

У с л о в и : Кандидатите, покрај општите усло-
ви предвидени по ОЗРО и Законот за установите, 
треба да ги исполнуваат и следните услови: 

— да има завршена педагошка академија — 
предметна или /одделенска настава, со над 10 го-
дини работно искуство во звањето наставник; 

— да има филозофски факултет — педагошка 
група, со над 10 години работно искуство во зва-
њето професор; 

— да се истакнува со педагошка; организацио-
на и општествено-политичка работа; 

— да не е осудуван и да не е под истрага. 
Молбите таксирани, со сите потребни докумен-

ти, се доставуваат до основното училиште. 
Личниот доход според Правилникот на учили-

штето. 
Некомплетираните молби нема да се разгледу-. 

ваат. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Н а п о м е н а : Наставата се изведува на албан-

ски наставен јазик. 



Стр. 792 — Вр. 36 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 8 ноември 1972 

Конкурсната комисија на Трговското претпри-
јатие „Градинар-Лоза" — експорт-импорт — Скопје 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнените места: 

1. Директор на Сектор за малопродажба 
Услови: — Високо образование, вкупен стаж 

5 години, од кои 3 години на раководно место во 
струката; 

— више образование, вкупен стаж 8 години, од 
кои 5 години на раководно место. 

2. Виши комерцијалисти во Секторот за мало-
продажба 

Услови: — Високо образование, вкупен стаж 8 
години, од кои 4 години во струката, или 

— више образование со 10 години работен стаж, 
од кои 5 години во струката. 

3. Комерцијалисти во Секторот за малопро-
дажба 

Услови: — Високо образование, вкупен стаж 6 
години, од кои 3 години во струката. 

— више образование, вкупен стаж 8 години, од 
кои 4 години во струката, 

— средно образование, вкупен стаж 10 години, 
од кои 5 години во струката. 

4. Шеф на службата за компензации и наплати 
5. Шеф на книговодство 
Услови: — Високо, више или средно образование 

со вкупен стаж од 10 години, од кои 5 години на 
раководно место во финансиска струка. 

6. Шеф на интерна контрола 
Услови: — Високо образование со 10 години 

стаж на економско-правни работи, 
— више образование (економско-правна насока) 

со 12- години работен стаж на економско-правни ра -
боти. 

7. Финансиски контролор 
Услови: — Високо образование (економско-

правна насока) со вкупен работен стаж 7 години, 
— више образование со 10 години стаж. 
8. Финансиски референти 
Услови: — Више или средно образование, со 

вкупен стаж од 10 години, од кои 5 години во 
струката. 

Покрај гореупразнетите работни места за рако-
водни и стручни кадри, претпријатието ги 

О Г Л А С У В А 
и следните упразнети работни места: 

1. Фактуриста 
Услови: — Средно образование, вкупен стаж 

3 години, од кои 1 година во струката. 
2. Раководители на продавници во Битола и 

Гевгелија 
Услови: — Висококвалификуван трговски ра-

ботник, или средна стручна подготовка со вкупен 
стаж 10 години, од кои 5 години во струката. 

3. Продавачи во Битола и Гевгелија 
Услови: — Квалификуван трговски работник 

или трговска школа со вкупен стаж од 6 години, 
од кои 2 години во струката. 

4. Општи работници во Гевгелија и Битола 
Услови: — Основно образование или неквали-

фикуван работник. 
Личен доход според Правилникот за распре-

делба на личните доходи на претпријатието. 
Конкурсот е отворен до пополнување на работ-

ните места. 
Молбите се примаат во „Градинар-Лоза" — ек-

спорт-импорт — Скопје, улица „Иво Рибар-Лола" 
бр. 2 — Конкурсна комисија. 

Некомплетирани документи не се земаат пред-
вид. (1463) 

Конкурсната комисија за реизбор и именување 
на Сервисот за снабдување на занаетчиството во 
СРМ „Занат сервис — Македонија" — Скопје ра-
спишува 

К О Н К У Р С 
за реизбор на директор на Сервисот за снабдување 
на занаетчиството воСРМ „Занат сервис — Македо-

нија" — Скопје 

Кандидатите, покрај општите услови според 
ОЗРО, треба да ги исполнуваат и следните услови: 

— да има виша школска подготовка од еко-
номска или правна насока, 

— да има најмалку 4 години практика на соод-
ветно раководно работно место во трговијата. 

Кандидатот со молба треба да ги поднесе и 
следните документи: 

—- диплома за образованието, и 
— уверение за работниот стаж со означување 

каде е спроведен стажот. 
Молбите со некомплетирани документи, коми-

сијата нема да ги зема за разгледување. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето. 
Молбите со кратка биографија се поднесуваат 

до Сервисот за снабдување на занаетчиството во 
СРМ „Занат сервис — Македонија" — Скопје, ул. 
„Евлија Челебија" бр. 11. (1462) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СРМ" 

Се молат претплатниците кои не ја подмириле 
претплатата на „Службен весник на СРМ" за 1972 
година тоа да го сторат веднаш. 

Во колку претплатата не биде подмирена до 
крајот на годината ќе бидеме принудени наплатата 
да ја побараме по судски пат, кое должниците ќе 
ги изложи на непотребни трошоци. 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ЗБИРКАТА 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
ЗА РАЗВОЈОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Во збирката покрај Општествениот план се об-
јавени и Основните пропорции за развојот на Со-
цијалистичка Република Македонија од 1971 до 
1975 година. 

Цена 20 динари. 
Порачки прима Претплатата служба па Служ-

бен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фах. 51. 
Уплатите се вршат на жиро-сметка 401-1-16 кај 
Службата на општественото книговодство — Скопје. 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за Завршната сметка на Републич-
киот буџет за 1971 година — — — — 777 
Наредба за определување на краиштата 
кои во зимскиот период можат да бидат 
отсечени од редовниот сообраќај и видо-
вите на производи за создавање на ре-
зерви во зимскиот период — — — — 780 


