
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 6 април 1964 
С к о п ј е 

Број 13 Год. XX 

Претплата за 1964 год. изнесува 
2.200 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—Ш. 

57. 
На основа член 63 од Законот за банките 

(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/61) и тон. 3 од 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се да-
ваат кредити за индустријата и рударството од 
средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот 
за насочување и употреба на средствата на Ре-
публиката („Службен весник на СРИ" бр. 10/64), 
Стопанската банка на Социјалистичка Република 
Македонија распишува 

XV К О Н К У Р С 

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ЗА 
ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО ОД СРЕД-
СТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛЕН 10 И 11 ОД 
ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА 

СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

I — Стопанската банка на СР Македонија, спо-
ред овој конкурс, од средствата предвидени во чл. 
10 и 11 од Законот за насочување и употреба на 
средствата на Републиката, ќе дава кредити за 
изградба на нови објекти. 

II — Корисници на кредитот за целта од прет-
ходната точка можат да бидат: 

— работните организации од областа на ин-
дустријата и рударството и нивните заедници; и 

— отптествено-политичките заедници. 
III — Учеството, во инвестициите е задолжи-

телно и тоа не може да биде помало од 30% од 
цретсметковната вредност на инвестиционите вло-
жувања. 

Инвеститорите се должни да обезбедат 5% га-
рантен износ од висината на кредитот. 

IV — Најниска интересна норма, која треба 
да се понуди при поднесувањето на барањето е 
интересната норма, која кредитобарачот ја плаќа 
на својот деловен фонд зголемена за 1 (еден). 

V — Кредитите се одобруваат со рок на вра-
ќање, кој не може ра биде подолг од 15 години. 

VI — Рокот за изградба на објектите не може 
да биде подолг од две години. 

За големите објекти во исклучителни случаи 
рокот на изградба може да биде подолг од две 
години. 

VII — Предимство во добивање на кредит 
имаат кредитов арачите коишто: 

1. — обезбедуваат брзо ефектуирање на инвес-
тицијата и поголем рентабилитет; 

2. — со производството придонесуваат за зго-
лемување на извозот, односно намалување на уво-
зот; 

3. — ќе понудат повисоко сопствено учество и 
покус рок на отплата. 

VIII — Кредитобарачите од стопански нераз-
виените подрачја, односно општини, определени со 
Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Социјалистичка Република Македонија за 1961— 
1965 година, доколку еднакво со другите ги испол-
нуваат условите од претходната точка имаат пред-
ност во добивање на кредит. 

Кредитобарачите од претходниот став се осло-
бодени од полагање на сопствено учество и га-
рантен износ. 

IX — Барањето за инвестиционен кредит треба 
да ги содржи сите потребни елементи за оцената 
на инвестиционото вложување, а посебно: 

— целта за која се бара кредитот; 
— висината на кредитот за основни и обртни 

средства; 
— износот на средствата со кои кредитобара-

чот и неговиот гарант учествуваат во трошоците 
на инвестицијата; 

— интересната норма и рокот на враќање на 
кредитот што го нуди кредитоб арапот; 

— рокот за почетокот и рокот за завршокот 
на работите како и денот од кога започнува от-
платување на кредитот; и 

— Претсметка на девизниот ефект. 
X — Барањето за инвестиционен кредит се 

поднесува на обрасци издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗП образец 70ЛШ издание) 
кои можат да се добијат во Стопанската банка на 
СР Македонија — Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува : 

1. — Инвестициона програма што се составува 
според чл. 11 од Основниот закон за изградба на 
инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 
45/61) и Одлуката за донесување на инвестициона 
програма. Инвестиционата програма и Одлуката 
донесени во смисла на чл. 12 од споменатиот За-
кон треба да бидат поврзани во една целина и 
запечатени со печат на органот што ја донел ин-
вестиционата програма. 

2. — За инвестициони објекти, односно инвес-
тициони работи, чија претсметковна вредност не 
го надминува износот од 50,0 мил. дин. упростен 
елаборат составен според Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ" бр. 
33/62) и Одлуката за определување на објекти, 
односно работи за изградба според нивната вред-
ност („Сл. весник на СРМ" бр. 9/63). 

3. — Доказ за обезбедување на средства за 
полагање на 5 °/о гарантен износ како и на сред-



Стр. 218 — Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 6 април 1964 

етна за учество во трошоците на инвестицијата. 
Доказот да биде заверен од страна на Банката, 
кај која се водат тие средства со тоа Банката да 
е согласна да изврши блокирање на постојните 
средства и на приливот на средствата до висината 
на потребните средства за учество и гарантен из-
нос. 

4. — Потврда за кредитната способност на кре-
дитобарачот издадена од страна на Банката, кај 
која кредитобарачот има тековна, односно жиро 
сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 
10 дена од денот на поднесувањето на барањето. 

5. — Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитоба-
рачот со потврда за промените што настанале од 
регистрацијата до поднесувањето на барањето. 
Потврдата не може да биде постара од 60 дена до 
денот на поднесувањето на барањето. 

6. — Одлука за задолжување по кредитот до-
несена од надлежниот орган. 

7. — Завршна сметка на стопанската органи-
зација за последните две години (ЗЅ-1 до ЗЅ-8), 
месечен бруто биланс за последниот месец пред 
поднесувањето на барањето за кредит и перио-
дична претсметка за последниот пресметковен пе-
риод. 

б. — Потврда од надлежниот електростопански 
орган за обезбедување на електрична енергија за 
погонот што ке се гради. 

XX — Банката може да го услови одобрува-
њето на кредитот со гаранција. 

XII — Барањето на инвестиционен кредит и 
инвестиционата програма со сите прилози се под-
несува во 2 (два) примероци на Стопанската банка 
на Социјалистичка Република Македонија. 

XIII —' Барањата што ке бидат поднесени во 
рок од еден месец по објавувањето на овој кон-
курс во „службен весник на СРМ" ке се сметаат 
како барања поднесени во првиот рок и ќе се раз-
гледуваат и одобруваат под условите на овој кон-
курс. 

Барањата поднесени по истекот на I рок ќе 
бидат разгледувани сукцесивно во текот на годи-
ната во рамките на расположивите средства. 

XIV — Примените барања по основ XIV кон-
курс за давање инвестициони кредити за индус-
тријата и рударството од средствата на кредитот 
даден на СР Македонија од ОИФ за унапредување 
стопанскиот развиток на недоволно развиените 
подрачја, ќе се разгледуваат и одобруваат под 
условите предвидени во овој конкурс, до колку 
кредитобарачите ги усогласат барањата со усло-
вите на конкурсот во рок од еден месец по обја-
вувањето. 

XV — Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите од Законот за банките, Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот 
под кои ќе се даваат кредити за индустрија и 
рударство од средствата предвидени во чл. 10 и 
11 од Законот за насочување и употребата на сред-
ствата на Републиката („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/64), како и други постојки прописи. 

XVI — Овој конкурс влегува во сила првиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 1-22 
21 март 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 

58. 
На основа член 63 од Законот за банките 

(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/61) и точ. 3 од 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за градежништвото од средствата 
предвидени 1во чл. 10 и 11 од Законот за насочу-
вање и употреба на средствата на Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 10/64), Стопанската 
банка на СР Македонија распишува 

XVI К О Н К У Р С 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ &Е СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО ОД 
СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 10 И 11 ОД 
ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА 

СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

I — Стопанската банка на СР Македонија спо-
ред овој конкурс ќе дава кредити од средствата 
предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочу-
вање и употреба на средствата на Републиката, за 
набавка и докомплетирање на градежната меха-
низација, 

IX — Корисници на кредитите за целите од 
претходната точка можат да бидат стопанските 
организации од областа на градежништвото. 

Ш — Сопственото учество во трошоците на ин-
вестицијата е задолжително и тоа не може да 
биде помало од 30% од претсметковната вредност. 

IV — Рокот за враќање на кредитот не може 
да биде подолг од (8) осум години. 

V — Најниската годишна интересна норма која 
треба да се понуди при поднесувањето на барањето 
за кредит е интересната норма што креда товара -
чот ја плаќа на деловниот фонд зголемена за 1 
(еден). 

VI — Барањето за инвестиционен кредит за 
оваа намена треба да ги содржи следниве пода-
тоци: 

— целта за која се бара кредитот; 
— висината на кредитот; 
— износот на средствата со кои кредитобара-

чот или неговиот гарант учествува во трошоците 
на инвестицијата; 

— интересната норма и рокот на враќањето 
на кредитот што ги нуди кредитобарачот; 

— рокот за почетокот и завршокот на набав-
ките на предвидената механизација и опрема и 
денот од кога започнува да тече отплатата на кре-
дитот. 

VII — Предимство во добивање на кредит 
имаат кредитобарачите коишто: 
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1. — остваруваат општествен бруто продукт по-
голем од 400,0 мил. дин. и се со седиште надвор 
од Скопје; 

2. — имаат поголема производна задача; 
3. — постигнуваат поголем рентабилитет со ин-

вестиционото вложување; и 
4. — понудат поголемо сопствено учество, по-

краток рок на враќање на кредитот и повисока 
интересна норма. 

у т —1 Барањето на инвестиционен кредит се 
поднесува на обрасци издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗП1 и ЗПГ) кои можат да се 
добијат во Стопанската банка на СР Македонија — 
Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува : 

1. — Инвестициона програма што се составува 
според чл. 11 од Основниот закон за изградба на 
инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 
45/61) и решение за донесување на инвестициона 
програма. Инвестиционата програма и решението 
донесени во смисла на чл. 12 од споменатиот За-
кон, треба да бидат поврзани во една целина и 
запечатени со печат на органот што ја донел ин-
вестиционата програма. 

2. — За инвестициони објекти односно инвес-
тициони вложувања, чија пресметковна вредност 
не го надминува износот од 50,0 мил. дин. се под-
несува упростен елаборат составен според За-
конот за изградба на инвестициони објекти („Сл. 
весник на НРМ" бр. 33/62) и Одлуката за опреде-
лување на објекти односно работи за изградба 
според нивната вредност („Сл. весник на СРМ" 
бр. 9/63 година). 

3. — Доказ за обезбедување на средства за по-
лагање на 5% гарантен износ како и за сред-
ствата за учество во трошоците на инвестицијата. 
Доказот да биде оверен од страна на Банката кај 
која се водат тие средства со тоа дека Банката е 
согласна да изврши блокирање на постојните сред-
ства за гарантен износ и учество. 

4. — Потврда за кредитната способност на кре-
дитобарачот издадена од страна на Банката, кај 
која кредитобарачот има тековна, односно жиро 
сметка. Оваа потврда не може да биде постара 
од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето 
за кредит. 

5. — Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитоба-
рачот, со потврда на промените што настанале од 
денот на регистрацијата до поднесувањето на ба-
рањето. Потврдата не може да биде постара од 60 
дена од денот на поднесувањето на барањето. 

6. — Извод од записникот од одржаната сед-
ница на работничкиот совет на која е одлучено 
претпријатието да се задолжи. 

7. — Завршна сметка на стопанската органи-
зација за последните две години (образец бр. 1 од 
8/63). Месечен бруто биланс за последниот месец 
пред поднесувањето на барањето за кредит и пе-
риодична претсметка за последниот пресметковен 
период. 

IX — Банката може да го услови барањето 
на кредитот со гаранција на општествената поли-
тичка заедница. 

X — Барањето за инвестиционен кредит и 
инвестиционата програма со сите прилози се под-
несува во 2 (два) примероци до Стопанската банка 
на СРМ — Скопје. 

XI — Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за кредит под 20,0 мил. дан. пресметковна 
вредност. 

XII — Барањата што ќе бидат поднесени во 
рок од еден месец по објавувањето од овој кон-
курс во „Сл. весник на СРМ" ќе се сметаат како 
барања поднесени во првиот рок и ќе се разгле-
дуваат и одобруваат под условите на овој конкурс. 

Барањата поднесени по истекот на првиот рок 
ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно 
во текот на годината во рамките на расположи-
вите средства. 

XIII — Од средствата на кредитот одобрен 
според овој конкурс не може да се набавува ме-
ханизација и опрема која веќе била во употреба. 

XIV — Вјо се друго за овој конкурс важат 
одредбите од Законот за банките и Законот за 
кредитните и други банкарски работи („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 10/61) и Одлуката за условите и на-
чинот под кои ќе се даваат кредити за градеж-
ништвото од средствата предвидени во чл. 10 и 11 
од Законот за насочување и употреба на средства-
та на Републиката. 

XV — Овој конкурс влегува во сила првиот 
ден од објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 1-23 
21 март 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 

59. 
Иа основа член 35 став 1 од Законот за кре-

дитните и други банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 10/61), а во врска со точка 2 од 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за шумарството од средствата 
предвидени во член 10 од Законот за насочување 
и употреба на средствата на Републиката („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 9/64), Стопанската банка 
на СР Македонија распишува 

ХУИ К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ВО 
1964 ГОДИНА ЗА ШУМАРСТВОТО ОД СРЕД-
СТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА НА-
СОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА 

РЕПУБЛИКАТА «- - 7 
I — Стопанската банка на СР Македонија во 

1964 година ќе одобрува кредити за шумарството 
од средствата предвидени во член 10 од Законот 
за насочување и употреба на средствата на Ре-
публиката, и тоа: 
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1) за изградба и реконструкција на постојните 
шумски комуникации; 

2) за подигање на плантажи од тополи и брзо-
расни четинари; 

3) за регенерација на шуми; и 
4) за набавка на опрема. 
Кредитите за опрема ќе се даваат само за онаа 

опрема што е вклучена во програмите за намените 
од претходната точка. 

II — Корисниците на кредитите од претход-
ната точка на конкурсот можат да бидат опш-
тествено-политички заедници, работни организа-
ции, задруги и други ошптествено-правни лица. 

Ш — Сопственото учество во инвестицијата е 
задолжително и тоа не може да биде помало од 
10%, од претсметкјовната вредност на инвестици-
јата за изградба и реконструкција на шумски ко-
муникации, како и за регенерација на шуми, и од 
5% за плантажи. 

Гарантниот износ се определува во висина од 
5% од износот на одобрениот кредит. 

IV — Рокот за враќање на кредитот не може 
да биде подолг од: 

— 25 години за шумски комуникации, 
— 13 години за плантажи од тополи, 
— 40 години за плантажи од брзорасни чети-

нари, и 
— 40 години за регенерации. 
Отплатата на кредитот ќе отпочнува: 
— за плантажите од тополи најдоцна 12 го-

дини по засадувањето, 
— за плантажите од брзорасни четинари 25 

години по засадувањето, и 
— за регенерациите 15 години по извршува-

њето на работите. 
V — Најниската годишна интересна норма 

која треба да се понуди при поднесувањето на ба-
рањето е 2%,. 

VI — Првенство за добивање на кредити по 
овој конкурс имаат кредитобарателите што ќе по-
нудат: 

— поголемо сопствено учество, 
— покус рок на отплата на кредитот, и 
— повисока интересна норма. 

\ 

Првенство за добивање на кредити за из-
градба на шумски комуникации ќе имаат оние 
кредитобаратели кои, покрај условите од претход-
ниот став* 

— имаат шумско уредувачки елаборат за шу-
мата што се отвара, 

— зафаќаат комплекси на шума со поголема 
дрвна маса, и 

— даваат целосно решение за отварање на 
шумските комплекси. 

Инвеститорите од стопански неразвиените под-
рачја, доколку еднакво со другите ги задоволу-
ваат условите од претходниот став, ќе имаат 
првенство при добивање на кредит. 

VII — Барањето за инвестиционен кредит се 
поднесува на посебни обрасци (обр. П. Б. бр. 341) 
што можат да се добијат (во комуналните банки. 

Кон барањето за кредит кредитобарателот под-
несува: 

1 Инвестициона програма изработена според 
чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвести-
ционите објекти („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 45/61), и 
одлука за донесување на инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма за шумско-култур-
ните работи (плантажи од тополи, плантажи од 
брзорасни четинари и регенерации) покрај другото 
треба да содржи и предмер, претсметка и анализа 
на цените по единица капацитет. 

Инвестиционата програма и одлуката донесени 
во смисла на чл. 12 од Основниот закон за изград-
ба на инвестициони објекти треба да бидат повр-
зани во една целина и запечатени со печатот на 
органот што ја донел инвестиционата програма. 

За инвестициони објекти односно инвестициони 
работи чија претсметковна вредност не го надми-
нува износот од 50,0 мил. дин. се поднесува упро-
стен елаборат изработен според Законот за из-
градба на инвестициони објекти („Сл. весник на 
НРМ" бр. 33/62) и Одлуката за определување об-
јекти односно работи за изградба според нивната 
вредност („Сл. весник на НРМ" бр. 9/63). 

2. Спецификација на опремата, со означување 
на главните карактеристики и цената на секоја 
позиција како и на транспортните трошоци на 
опремата. 

3. Спецификација на другите трошоци (кадар, 
проектирање, истражни работи, надзор и ел.), со 
образложение за секоја ставка. 

4. Ситуација и локација на објектот во размер 
1 :10000 до 1 : 25000. 

5. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на 5% гарантен износ, како и на средства за 
учество во трошоците на инвестицијата, и тоа: 

— за дел од средствата што се обезбедуваат 
од Локалниот инвестиционен фонд и од средства-
та на комуналната банка — Одлука на управен 
одбор на комуналната банка за обезбедување на 
тие средства; 

— за дел од средствата што ги обезбедува 
самиот инвеститор — решение на работничкиот 
односно задружниот совет на стопанската органи-
зација за обезбедување на средствата со куса ана-
лиза и потврда од банката дека инвеститорот рас-
полага односно дека ќе располага со овие средства. 

6. Потврда за кредитната способност на креди-
тобарателот издадена од страна на банката кај 
која кредитов ар ате лот има текушта односно жиро 
сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 
10 дена од денот на поднесувањето на барањето, 
биде подолг од 10 (десет) години, 

7. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитобара-
телот. 

8. Извод од записникот за одржаната седница 
на работничкиот совет, односно задружниот совет 
или на највисокиот орган за управување, на која 
е одлучено стопанската организација односно ус-
тановата да се задолжи. 

9. Завршна сметка на стопанската организација 
за последните 2 години (обр. бр. 14 и 15), месечен 
бруто биланс за последниот месец пред поднесу-
вањето на барањето за кредит и периодична прет-
сметка за последниот претсметковен период. 
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10. Доказ за уплатен надоместок за преглед 
на инвестициониот елаборат според Тарифата на 
Стопанската банка на СРМ во одреден износ. 

VIII — Банката може да го услови одобрува-
њето на кредитот со гаранција. 

IX — Барањето за инвестиционен кредит со 
сите прилози се поднесува во 2 примерка до тери-
торијално надледшата комунална банка. 

X — Барањата што ќе бидат поднесени во рок 
од еден месец по објавувањето на овој конкурс 
во „Службен весник на СРИ" ќе се сметаат како 
барања поднесени во првиот рок и ќе се разгле-
дуваат и одобруваат под условите на овој конкурс. 

Барањата поднесени по истекот на првиот 
рок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукце-
сивно во текот на годината во рамките на распо-
ложивите средства. 

XI — Поднесените барања за кредит во 1963 
година по основ на VIII конкурс („Сл. весник на 
НРМ" бр. 11/63) доколку одговараат на поставе-
ните услови со овој конкурс ќе се сметаат како 
поднесени барања во првиот рок и ќе се разгле-
дуваат и одобруваат под условите на конкурсот. 

XII — Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите од Законот за банките и Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 10/61), Одлуката за условите и начинот 
под кои ќе се даваат кредити за шумарството од 
средствата предвидени во член 10 од Законот за 
насочување и употреба на средствата на Републи-
ката („Сл. весник на СРИ" бр. 9/64), како и дру-
гите постојни прописи. 

XIII — Овој конкурс влегува во сила со денот 
на неговото објавување во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 1-24 
21 март 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 

60. 
На основа на член 35 став 1 од Законот за 

кредитните и други банкарски работи („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 10/61), а во врска со точка 2 
од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за земјоделството од средствата 
предвидени во член 10 од Законот за насочување 
и употреба на средствата на Републиката („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 9/64), Стопанската банка 
на СРМ распишува 

XVIII КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ВО 
1964 ГОДИНА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ОД СРЕД-
СТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА НАСО-

ЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
НА РЕПУБЛИКАТА 

I — Стопанската банка на СР Македонија во 
1964 година ќе одобрува инвестициони кредити за 
земјоделството од средствата предвидени со За-

конот за насочување и употреба на средствата на 
Републиката и тоа: за изградба на објекти, од-
носно за проширување, реконструкција и модер-
низација за постојните земјоделски објекти, во чие 
кредитирање ^учествуваат вонрепубличките ин-
вестициони средства, а се од посебен економски 
интерес. 

Кредитобарателот со својата инвестициона про-
грама и техничка документација треба да докаже 
дека со бараниот кредит обезбедува најповолно 
економско, технолошко и техничко решение за 
високопродуктивно и рентабилно производство на 
производи од посебна важност и дека е способен 
да го отплати кредитот и да ги изврши сите други 
обврски према општествената заедница. 

II — Корисници на кредитите за целта од 
претходната точка можат да бидат: земјоделско-
индустриски комбинати, земјоделски стопанства, 
земјоделски задруги, други работни организации и 
општествено-политички заедници. 

III — Кредитите од точка I Стопанската банка 
на СР Македонија ќе ги одобрува на Кредитно 
способните организации доколку служат за обез-
бедување на крупно и рентабилно производство, 
и тоа под следните услови: 

1) интересната норма да изнесува најмалку 3% 
годишно; 

2) рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 10 години; 

3) сопственото учество во трошоците на инве-
стицијата е задолжително и тоа не може да биде 
помало од 20% од претсметковната вредност на 
инвестиционото вложување; 

4) гарантниот износ се определува во висина 
од 5% од износот на одобрениот кредит. 

IV — Банката може да го услови одобрува-
њето на кредитот со гаранција. 

V — Првенство за добивање на кредит по овој 
конкурс ќе имаат покрупните земјоделски органи-
зации кои: 

— со инвестиционото вложување го подобру-
ваат стопанисувањето на организацијата во целина 
и обезбедуваат поголеми норми на рентабилност, 
и кои 

— ќе понудат поголемо сопствено учество во 
трошоците на инвестицијата. 

VI — Барањето за кредит се поднесува до 
териториј а лио-надлежната комунална банка на 
обр. П. Б. бр. 341 во два примерка. 

Кон барањето за кредит кредитобарателот при-
ложува во два примерка: 

1) инвестициона програма изработена според 
чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвести-
ционите објекти („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 45/61) и 
Одлука за донесување на инвестиционата про-
грама. 

Инвестиционата програма и одлуката донесени 
во смисла на чл. 12 од Основниот закон за изград-
ба на инвестиционите објекти, треба да бидат по-
врзани во една целина и запечатени со печатот на 
органот што ја донел инвестиционата програма. 

За инвестициони објекти, односно инвестицио-
ни работи, чија пресметковна вредност не го над-
минува износот од 50,0 мил, дин. се поднесува 
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упросте** инвестиционен елаборат според Законот 
за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник 
на НРМ" бр. 33/62) и Одлуката за определуваше 
објекти односно работи за изградба според нив-
ната вредност („Сл. весник на НРМ" бр. 9/63); 

2) спецификација на опремата, со означување 
на главните карактеристики и цената на секоја 
позиција, како и на транспортните трошоци на 
опремата; 

3) спецификација на другите трошоци (кадар, 
проектирање, истражни работи, надзор и др.) со 
образложение за секоја ставка; 

4) доказ за обезбедување на средства за по-
лагање 5% гарантен износ и на средства за уче-
ство во трошоците на инвестицијата, и тоа: 

— за дел од средствата што се обезбедуваат 
од Локалниот инвестиционен фонд и од средствата 
на Комуналната банка — Одлука на Управниот 
одбор на комуналната банка за обезбедување на 
тие средства; 

— за дел од средствата што ги обезбедува са-
миот инвеститор — решение на работничкиот од-
носно задружниот совет на стопанската организа-
ција за обезбедување на средствата со куса ана-
лиза и потврда од банката дека инвеститорот рас-
полага односно дека ќе располага со овие средства; 

3) потврда за кредитната способност на кре-
дитобарателот издадена од страна на банката кај 
која кредитобарателот има текушта односно жиро 
сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 
10 дена од денот на поднесувањето на барањето; 

6) оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитов а ра -
телот; 

7) извод од записникот за одржаната седница 
на работничкиот совет, односно задружниот совет, 
или на највисокиот орган за управување, на која 
е одлучено стопанската организација односно уста-
новата да се задолжи; 

8) завршна сметка на стопанската организа-
ција за последните две години (обр. бр. 14 и 15), 
месечен бруто биланс за последниот месец пред 
поднесувањето на барањето за кредит и периодич-
на претсметка за последниот пресметковен пе-
риод; и 

9) доказ за уплатен надоместок за преглед на 
инвестициониот елаборат според Тарифата на Сто-
панската банка на СРМ во одреден износ. 

VII — Барањата што ќе бидат поднесени во 
рок од еден месец по објавувањето на овој кон-
курс во „Службен весник на СРМ" ќе се сметаат 
како барања поднесени во првиот рок и ќе се 
разгледуваат и одобруваат под условите на овој 
конкурс. 

Барањата поднесени по истекот на првиот рок 
ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно 
во текот на годината во рамките на расположи-
вите средства. 

VIII — Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите од Законот за банките и Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Сл. лист на 

ФНРЈ" бр. 10/61), Одлуката за условите и начинот 
под кои во 1964 година ќе се даваат кредитите за 
земјоделството од средствата предвидени во член 
10 од Законот за насочување и употреба на сред-
ствата на Републиката („Сл. весник на СРМ" 
бр. 9/64), како и другите постојни прописи. 

Бр. 1-25 
21 март 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 

•1. 
На основа член 35 став 1 од Законот за кре-

дитните и други банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/61) и точката IV од Одлуката за 
намените и условите под кои ќе се даваат кредити 
за трајни обртни средства („Службен весник на 
СРМ", бр. 31/63), Стопанската банка на Социјалис-
тичка Република Македонија распишува 

XIX КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНИ 

ОБРТНИ СРЕДСТВА 

I. Стопанската банка на СР Македонија — 
Скопје, според овој конкурс од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд ќе дава кредити: 

1) За обезбедување на трајни обртни средства 
за стоковните куќи, за кои од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд се одобрени кре-
дити за основни средства во текот на 1959/60 год, 
а истовремено не им се одобрени и обртни сред-
ства. 

Кредитите за трајни обртни средства за оваа 
намена ќе се даваат под истите услови под кои 
се одобрувани кредитите за вложување во основни 
средства. 

2) За обезбедување на трајни обртни средства 
на специјализираните надворешно трговски прет-
пријатија кои не располагаат со потребниот ми-
нимум според Законот за промет со стоки и услуги 
со странство и прописите донесени врз основа на 
него. 

Кредитите за трајни обртни средства за оваа 
намена ќе се даваат под следните услови: 

— рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 10 (десет) години, 

— најниска интересна норма која треба да се 
понуди при поднесување на барањето е интерес-
ната норма што кредитобарачот ја плаќа на својот 
деловен фонд зголемена за 1 (еден). 

II. Барањето за трајни обртни средства се под-
несува на обрасци од Југословенската инвести-
циона банка (ЗП обрасци — дефинитивно барање 
за кредит за обртни средства) кои можат да се 
добијат во Стопанската банка на СР Македонија 
— Скопје. 
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Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1. Потврда за кредитна способност на креди-
тобарачот издадена од страна на Банката кај која 
кредитобарачот има текушта односно жиро сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
до денот на поднесување на барањето. 

2. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација, со потврда за 
промените што настанале од регистрацијата до 
поднесување на барањето. Потврдата не може да 
биде постара од 60 дена до денот на поднесува-
ње на барањето. 

3. Извод од записникот од одржаната седница 
на Работничкиот совет на која е одлучено прет-
пријатието да се задолжи. 

4. Завршна сметка на стопанската организа-
ција за последните 2 (две) години (обр. бр. 1, 12, 
14 и 15), периодична пресметка за последниот 
претсметковен период и месечен бруто биланс за 
последниот месец преди поднесување на барањето 
за кредит. 

Ш. Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција на општествено- по ли -
тичката заедница. 

IV. Барањето за кредит за трајни обртни сред-
ства со сите прилози се поднесува во 2 (два) при-
мероци во Стопанската банка на СР Македонија. 

V. Барањата што ќе бидат поднесени во рокот 
од еден месец по поднесувањето на овој конкурс 
во „Службен весник на СРМ" ќе се сметаат како 
барања поднесени во првиот рок и ќе се разгле-
дуваат и одобруваат под условите на овој конкурс. 

Барањата поднесени по истекот на првиот јхж 
ќе бидат разгледувани сукцесивно во текот на го-
дината во рамките на расположивите средства. 

VI. В(о се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Законот за банките и Законот за кредит-
ните и другите банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 10/61) и Одлуката за намените и 
условите под кои ќе се даваат кредити за трајни 
обртни средства („Службен весник на СРМ" бр. 
31/63) како и другите постојни прописи. 

VII. Овој конкурс стапува на снага првиот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СР Маке-
донија". 

Вр. 1-26 
21 парт 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 

62. 
На основа член 6Ѕ од Законот за банките („Сл. 

лист на ФНРЈ", бр. 10/61) и точ. 3 и 7 од Одлуката 
за условите и начинот на кој ќе се даваат кредити 
за индустријата и рударството од средствата пред-
видени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и 
употреба на средствата на Републиката („Службен 
весник на СРМ", бр. 10/64), Управниот одбор на 
Стопанската банка на СР Македонија донесува 

З А К Л У Ч О К 
за. условите под кои Стопанската банка на 
СР Македонија по пат на непосредна спо-
годба ќе дава кредити од средствата пред-
видени во чл. 10 и II од Законот за насо-
чување и употреба ка средствата на Ре-
публиката во областа на индустријата и 

рударството во 1964 година 
I. Стопанската банка на СР Македонија според 

овој заклучок по пат на непосредна спогодба од 
средствата предвидени во чл. 10 и 11 од Законот 
за насочување и употреба на средствата на Ре-
публиката, ќе дава кредити во индустријата и 
рударството: 

а) за реконструкција и 
б) за изготвување на студии и проекти 
— во електростопанството — за изготвување 

на техничка документација која треба да обезбеди 
основни решенија за електроенергетски објекти од 
сливот на реката Вардар, 

— во црната металургија — за изготвување 
на техничка документација за изградба на погони 
за натамошна финализација на производството од 
Железарницата „Скопје" — Скопје, и 

— во обоената металургија — за изготвување 
на инвестициона документација на фероникелот. 

II. Корисници на кредитот од претходната точ-
ка можат да бидат: 

— работните организации од областа на ин-
дустријата и рударството, односно нивните заед-
ници и 

— општествено политичките заедници. 
Ш. За реконструкција, сопственото учество е 

задолжително и тоа не може да биде помало од 
30% од претсметковната вредност на инвестицио-
ното вложување. 

IV. Најниската годишна интересна норма која 
треба да се понуди при поднесувањето на бара-
њето е: 

— за кредитите за реконструкција — инте-
ресната норма што кредитобарачот ја плаќа на 
својот деловен фонд, зголемена за 1 (еден), 

—• за кредитите за студии и проекти 1%, 
V. Рокот за враќање на кредитите не може 

да биде подолг од: 
— 10 години за кредитите за реконструк-

ција, и 
— 5 години за кредитите за студии и проекти. 

VI. Доколку корисникот на кредитот за студии 
и проекти добие инвестиционен кредит за реали-
зација на проектот, рокот за враќање и интерес-
ната норма на кредитот за студии и проекти ќе се 
изменат и ќе се изедначат со условите за основ-
ниот кредит. 
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VII. За кредитите за реконструкција предим-
ство во добиваше на кредити имаат кредитобара-
чите што: 

— обезбедуваат брзо ефектуирање на инве-
стициите и поголем рентабилитет, 

— ангажираат минимални средства за гра-
дежни работи, 

— со производството придонесуваат за зго-
лемување на извозот односно намалување на 
увозот, 

— понудат поголемо учество и покус рок на 
враќање на кредитот. 

VIII. Кредитоварачите од стопански неразвие-
ните подрачја односно општини определени со 
општествениот план за стопанскиот развиток на 
Социјалистичка Република Македонија за 1961— 
1965 година доколку еднакво со другите ги испол-
нуваат условите од претходната точка, имаат пре-
димство во добивање на кредит. 

Кредитобарачите од претходниот став ослобо-
дени се од полагање на сопствено учество и га-
рантен износ. 

IX. Барањето за инвестиционен кредит треба 
да ги содржи сите потребни елементи за оценка 
на инвестиционото вложување а посебно: 

— целта за која се бара кредитот, 
— висината на кредитот за основни и обртни 

средства, 
— износот на средствата со кои кредитоба-

рачот и неговиот гарант учествуваат во трошоците 
на инвестицијата, 

— интересната норма и рокот на враќањето 
на кредитот што ги нуди кредитобарачот, 

— рокот за почетокот и завршетокот на ра-
ботите, како и денот од кога започнува отплату-
вање!^ на кредитот, и 

— пресметка на девизниот ефект. 
X. Барањето за инвестиционен кредит за ре-

конструкција се поднесува на обрасци издадени од 
Југословенската инвестициона банка (ЗП) кои мо-
жат да се добијат во Стопанската банка на СР 
Македонија — Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува : 

1. Инвестициона програма што се составува 
според чл. 11 од Основниот закон за изградба на 
инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ", бр. 
45/61) и решение за донесување на инвестициона 
програма. Инвестиционата програма и решението 
донесени во смисла, на чл. 12 од споменатиот За-
кон треба да бидат поврзани во една целина и за-
печатени со печат на органот што ја донел инве-
стиционата програма. 

2. За инвестициони објекти, односно инвести-
циони работи, чија пресметковна вредност не го 
надминува износот од 50,0 мил. дин. упростен ела-
борат составен според Законот за изградба на ин-
вестициони објекти („Сл. весник >на НРМ", бр. 
33/62) и Одлуката за определување на објекти од-
носно работи според нивната вредност („Сл. весник 
на НРМ", бр. 9/63 год.). 

Од средствата на кредитот одобрен според овој 
конкурс во областа на индустријата и рударството 

не може да се набавува механизација, која веќе 
била во употреба. 

3. Доказ за обезбедување на средства за пла-
ќање на 5% гарантен износ како и за средства за 
учество во трошоците на инвестицијата. Доказот 
да биде заверен од страна на банката кај која се 
водат тие средства со тоа дека банката е согласна 
да изврши блокирање на постојните средства и на 
приливот на средствата до висината на потребните 
средства за учество и гарантен износ. 

4. Потврда за кредитната способност на креди-
тобарачот издадена од страна на банката кај која 
кредитобарачот има тековна, односно жиро сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
до денот на поднесувањето на барањето. 

5. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитобара-
чот, со потврда за промените што настанале од 
регистрацијата до поднесувањето на барањето. По-
тврдата не може да биде постара од 60 дена до 
денот на поднесувањето на барањето. 

6. Извод од записникот од одржаната седница 
на работничкиот совет на која е одлучено прет-
пријатието да се задолжи. 

7. Завршна сметка на стопанската организа-
ција за последните 2 години (образец бр. ЗС-1 до 
ЗС-8), месечен бруто биланс за последниот месец 
пред поднесување на барањето за кредит и пе-
риодична пресметка за последниот пресметковен 
период. 

8. Потврда од надлежниот електростопански 
орган за обезбедување на електрична енергија за 
погонот што ќе се реконструира. 

XI. Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција. 

XII. Барањето за инвестиционен кредит и ин-
вестиционата програма со сите прилози се подне-
сува во 2 (два) примероци на Стопанската банка 
на СР Македонија. 

XIII. Примените барања за давање инвести-
циони кредити во 1963 и во 1964 година ќе се раз-
гледуваат и одобруваат под условите предвидени 
во овој заклучок доколку инвеститорите ги усо-
гласат барањата со условите на Заклучокот. 

XIV. Во се друго за овој заклучок важат од-
редбите од Законот за банките и Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Сл. лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61), и Одлуката за условите и на-
чинот под кои ќе се даваат кредити за индустри-
јата и рударството од средствата предвидени во 
чл. 10 и 11 од Законот за насочување и употребата 

средствата на Републиката („Сл. весник на 
СРМ", бр. 10/64), како и други постојни прописи, 

XV. Овој заклучок влегува во сила првиот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Број 1-27 
21 март 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 
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63. 
На основа член 63 од Законот за банките 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61) и точката 3 
од Одлуката за условите и начинот под кои ќе 
се даваат кредити за градежништвото од сред-
ствата предвидени во член 10 и И од Законот за 
насочуваше и употреба на средствата на Републи-
ката („Службен весник на СРМ", бр. 10—64), Уп-
равниот одбор на Стопанската банка на СР Маке-
донија донесува 

З А К Л У Ч О К 

за условите и начинот под кои ќе се даваат 
кредити за градежништвото од средствата 
предвидени во член 10 и 11 од Законот за 

насочување и употреба на средства 
на Републиката 

I. Стопанската банка на СР Македонија според 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за градежништвото од средствата 
предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочу-
вање и употреба на средствата на Републиката, 
ќе дава кредити: 

— за набавка на механизација за одржу-
вање на јавните патишта. 

II. Корисници на кредитите за целите од прет-
ходната точка може да бидат претпријатијата за 
одржување на патиштата. 

Ш. Кредитобарачите се должни да обезбедат 
сопствено учество во висина од 5% од претсмет-
ковната вредност на инвестицијата. 

IV. Најниска годишна интересна норма која 
треба да се понуди при поднесувањето на бара-
њето е 2% годишно. 

V. Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 10 години. 

VI. Барањето за кредит за оваа намена треба 
да ги содржи следниве податоци: 

— целта за која се бара кредитот, 
— висина на кредитот, 
— износ на средствата со кои кредитоба-

(рачот или неговиот гарант учествува во трошо-
ците на инвестицијата 

— интересна норма к "хжот на враќањето на 
кредитот што го нуди креди! ^барачот, 

— рокот за почеток и рокот за завршетокот 
на набавката на предвидената механизација и де-
нот од кога започнува да тече отплгтата на кре-
дитот. 

VII. Барањето за инвестиционен кредит се под 
несува на обрасците издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат 
во Стопанската банка на СЕР Македонија во Скопје. 

Кон барањето за кредит, кредитоварачот под-
несува : 

1. Инвестициона програма составена според чл. 
И од Основниот закон за изградба на инвести-
циони објекти („Сл. лист на ФНРЈ", бр. 45/61) и 
решение за донесување на инвестициона програма. 
Инвестиционата програма и решението- донесено во 
смисла на чл. 12 од споменатиот Закон треба да 
бидат поврзани во една целина и запечатени со 

печат на органот што ја донел инвестиционата 
програма. 

2. За инвестиционите објекти, односно инве-
стициони работи чија пресметковна вредност не го 
надминува износот од 50,0 мил. дин., упростен ела-
борат составен според Законот за изградба на ин-
вестициони објекти („Сл. весник на НРМ", бр. 
33/1962 год.) и Одлуката за определување на објек-
ти, односно работи за изградба според нивната 
вредност („Сл. весник на НРМ", бр. 9/63). 

3. Доказ за обезбедување средства за пола-
гање 5% гарантен износ како и средства за уче-
ство во трошоците на инвестицијата. Доказот да 
биде заверен од страна на Банката кај која се 
водат тие средства, со тоа дека Банката е согласна 
да изврши блокирање на постојните средства и 
приливот на средствата до висината на потреб-
ните средства за учество и гарантен износ. 

4. Потврда за кредитната способност на кре-
дитобарачот издадена од Банката кај која креди-
тобарачот има тековна односно жиро сметка. Оваа 
потврда не може да биде постара од 10 дена до 
денот на поднесувањето на барањето. 

5. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација, со потврда за 
промените што настанале од регистрацијата до 
поднесувањето на барањето. Потврдата не може да 
биде постара од 60 дена до денот на поднесува-
њето на барањето. 

6. Извод од записникот од одржаната седница 
на работничкиот совет на која е одлучено прет-
пријатието да се задолжи. 

7. Завршната сметка на стопанската организа-
ција за последните 2 (две) години (образец бр. ЗС-1 
до ЗС-8), месечен бруто биланс за последниот ме-
сец пред поднесување на барањето за кредит и 
периодична претсметка за последниот пресметко-
вен период. 

VIII. Предимство во добивањето на кредит 
имаат оние кредатобарачи кои понудат поголемо 
сопствено учество, пократок рок на враќале на 
кредитот и повисока интересна норма. 

IX. Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција на општествената поли-
тичка заедница. 

X. Барањата за инвестиционен кредит и инве-
стиционата програма со сите прилози се поднесува 
во 2 (два) примероци на Стопанската банка на 
СР Македонија — Скопје. 

XI. Од средствата на кредитот не може да се 
набавува употребувана опрема. 

ХП. Во се друго за овој заклучок важат од-
редбите од Законот за банките и Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Сл. лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61) и Одлуката за условите и начи-
нот под кои ќе се даваат кредити за градежни-
штвото од средствата предвидени во чл. 10 и 11 
од Законот за насочување и употреба на средства-
та на Републиката. 
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ХШ. Овој заклучок влегува во сила првиот 
ден од објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 1-28 
21 март 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА ВАНКА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 

64. 
На основа член 63 од Законот за банките 

(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/61 година) и 
точка 2 од Одлуката за условите и начинот под 
кои ќе се даваат кредити за угостителството и ту-
ризмот од средствата предвидени со член 11 од 
Законот за насочување и употреба на средствата 
на Републиката („Службен весник на СРМ" бр. 
9/64), Управниот одбор на Стопанската банка на 
СР Македонија донесува 

З А К Л У Ч О К 

за условите и начинот под кои ќе се даваат кре-
дити за угостителството и туризмот од средствата 
предвидени во чл. 11 од Законот за насочување и 

употреба на средствата на Републиката 

Т. Стопанската банка на СР Македонија, Ско-
пје, според овој заклучок од средствата предви-
дени во чл. 11 од Законот за насочување и упо-
треба на средствата на Републиката, ќе дава кре-
дити: 

— за довршување на започнатите угостителски 
објекти што се финансирани од средствата на 
ОИФ и РИФ, и 

— за учество во користењето на средствата на 
Федерацијата наменети за унапредување на ту-
ризмот. 

II. Корисници на кредитите за целите од прет-
ходната точка, можат да бидат: 

— стопански организации во угостителството 
и туризмот, 

— општествено-политички заедници. 
III. Висината на учеството во трошоците на ин-

вестиционите вложувања ќе се утврдува по пат 
на спогодба помеѓу Стопанската банка на СРМ и 
кредитобарачот. 

IV. Кредитите од точката 1 од овој заклучок 
по однос на рокот на враќањето и интересната 
норма ќе се одобруваат под исти услови под кои 
ќе се одобри и основниот кредит од средствата на 
Федерацијата наменети за унапредување на ту-
ризмот во 1964 година. 

V. Барањето за кредит за оваа намена треба 
да ги содржи следниве податоци: 

— целта за која се бара кредитот, 
— висината на кредитот, 
— износ на средствата со кои кредитобарачот 

или неговиот гарант учествува во трошоците на 
инвестицијата, 

— рокот за почетокот и рокот за завршокот на 
објектот за кој се бара кредит и денот од кога 
започнува да тече враќањето на кредитот. 

VI. Барањето за инвестиционен кредит се под-
несува на обрасците издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат 
во Стопанската банка на СР Македонија во Скопје. 

Код барањето за кредит, кредитобарачот под-
несува: 

1. Инвестициона програма составена според чл. 
11 од Основниот закон за изградба на инвести-
циони објекти („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 45/61) и 
решение за донесување на инвестициона програма. 
Инвестиционата програма и решението донесено 
во смисла на чл. 12 од споменатиот Закон треба 
да бидат поврзани во една целина и запечатени 
со печат на органот што ја донел инвестиционата 
програма. 

2. За инвестиционите објекти, односно инвести-
циони работи, чија пресметковна вредност не го 
надминува износот од 50,0 мил. дин. упростен ела-
борат составен според Законот за изградба на ин-
вестициони објекти („Сл. весник на НРМ" бр. 33 
од 1962 година) и Одлуката за определување на 
објекти, односно работи за изградба според нив-
ната вредност („Сл. весник на НРМ" бр. 9/63 го-
дина). 

3. Согласност за лоцирање на објектот од над-
лежните комунални органи. 

4. Доказ за обезбедување средства за полагање 
на 5% гарантен износ како и средства за учество 
во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде 
заверен од страна на Банката кај која се водат 
тие средства, со тоа дека Банката е согласна да 
изврши блокирање на постојните средства и при-
ливот на средствата до висината на потребните 
средства за учество и гарантен износ. 

5. Потврда за кредитната способност на креди-
тобарачот издадена од Банката кај која кредита-
барачот има тековна односно жиро сметка. Оваа 
потврда не може да биде постара од 10 дена до 
денот на поднесувањето на барањето. 

6. Оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација, со потврда за про-
мените што настанале од регистрацијата до подне-
сувањето на барањето. Потврдата не може да биде 
постара од 60 дена од денот на поднесувањето на 
барањето. 

7. Извод од записникот од одржаната седница 
на работничкиот совет на која е одлучено прет-
пријатието да се задолжи. 

8. Потврда од надлежното седиште на На-
родната банка за висината на интересната норма 
по која стопанската организација плаќа камата 
на својот деловен фонд. 

9. Завршната сметка на стопанската организа-
ција за последните две години (обр. бр. 1 до 8/63 
год.), месечен бруто биланс за пос ледниот месец 
пред поднесување на барањето за кредит и перио-
дична претсметка за последниот пресметковен 
период. 

VII. Предимство во добивањето на кредит 
имаат оние кредитобарачи кои обезбедуваат: 

— поголем девизен ефект, 
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— поголем степен на користење на капаците-
тот, 

— пониски трошоци на инвестицијата по едно 
легло во однос на вкупните вложувања во основни 
средства, и 

— покус рок за пуштање на објектот во погон. 
УШ. Банката може да го услови одобрувањето 

на кредитот со гаранција на општествената поли-
тичка заедница. 

IX. Барањата за инвестиционен кредит и ин-
вестиционата програма со сите прилози се подне-
сува во 2 (два) примероци на Стопанската банка 
на СРМ — Скопје. 

X. Од средствата на кредитот не може да се 
набавува употребувана опрема. 

XI. Во се друго за овој заклучок важат од-
редбите од Законот за банките и Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 10/61) и Одлуката за условите и на-
чинот под кои ќе се даваат кредити за угостител-
ството и туризмот од средствата предвидени во чл. 
11 од Законот за насочување и употреба на сред-
ствата на Републиката. 

XIII Овој заклучок влегува во сила првиот 
ден од објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 1-30 
21 март 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, с.р. В. Гривчев, е. р. 

65. 
На основа чл. 63 од Законот за банките („Слу-

жбен лист на ФНРЈ" бр. 10/61) и Одлуката за ус-
ловите и начинот под кои ќе се даваат кредити 
за трговијата, угостителството, туризмот и занает-
чиството од средствата предвидени во чл. 7 точка 
2 од Законот за насочување и употребата на сред-
ствата на Републиката и определување начинот и 
условите под кои ќе се даваат кредити од тие сред-
ства („Службен весник на СРМ", бр. 9/64), Управ-
ниот одбор на Стопанската банка на СР Македо-
нија донесе 

З А К Л У Ч О К 

за условите и начинот под кои ќе се даваат кре-
дити за трговија, угостителство, туризам и занает-
чиство од средствата предвидени во член 7 точка 

2 од Законот за насочување и употреба на 
средствата на Републиката 

I. Стопанската банка на СР Македонија од 
средствата предвидени во чл. 7 точка 2 од Законот 
за насочување и употреба на средствата на Ре-
публиката во износ од 400,0 мил. динари ќе дава 
кредити преку комуналните банки за учество во 
инвестиционите вложувања во основни средства 
во трговијата, угостителството, туризмот и занает-
чиството што се финансираат од средствата на оп-

штествените инвестициони фондови на општините 
и средствата на стопанските организации. 

П. Кредитите од претходната точка ќе се да-
ваат: 

а) во трговијата: 
— за изградба на продавачки и сместувачки 

простор и набавка на опрема, 
б) во угостителството и туризмот: 
— за изградба на угостителски капацитети за 

сместување и исхрана и за набавка на опрема, 
в) во занаетчиството: 
— за изградба и реконструкција на капаците-

ти за технички и лични услуги во домаќинството 
и за градежното занаетчиство. 

ТИ. Крајни корисници на кредитите можат да 
бидат: 

а) за изградба на продавачки и сместувачки 
простор и набавка на опрема: 

— стопански организации во трговијата и 
— огпнтествено-политички заедници. 
б) за изградба на угостителски капацитети за 

сместување и исхрана и за набавка на опрема: 
— стопански организации во угостителството 

и туризмот, и 
— општествено-политички организации. 
в) за изградба и реконструкција на капацитети 

за технички и лични услуги во домаќинството и 
за градежното занаетчиство: 

— стопански организации од занаетчиски деј-
ности што вршат услуги во домаќинството и гра-
дежно-услужното занаетчиство. ; 

IV. Кредитите од точ. 1 на овој заклучок не 
можат да бидат повисоки од: 

— 70% од пресметковната вредност за угости-
телските објекти, 

— 50% за сите останати намени. 
V. Најниската годишна интересна норма која 

треба да се понуди при поднесувањето на бара-
њето е интересната норма што иредитобарачот ја 
плаќа на деловниот фонд зголемена за 1 (еден). 

VI. РОКОТ за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од: 

— 25 години за угостителските објекти, 
— 20 години за објектите во трговијата и за-

наетчиството, 
— 10 години за кредитите за опрема. 
VII. Барањата за инвестициони кредити што 

се поднесуваат од крајните корисници за пред-
ните намени треба да ги содржат следниве пода-
тоци: 

— целта за која се бара инвестициониот кре-
дит, 

— висината на кредитот, 
— износот на средствата со кои кјредитобара-

чот или неговиот гарант учествува во трошоците 
на инвестицијата, 

— рокот за почетокот и рокот за завршокот на 
објектот за кој се бара кредит и денот од кога 
започнува да тече отплатата на кредитот. 

УШ. Предимство во добивање на кредити имаат 
оние кредитобарачи кои во барањето за кредит: 

— бараат кредит во понизок процент од про-
центот определен во точката 4 од овој заклучок, 
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— понудат покус рок за враќање на креди-
тот, и 

— обезбедат поголема рентабилност. 
IX. Барањата за инвестициони кредити се под-

несуваат на обрасците издадени од Југословенска-
та инвестициона банка (311) кои можат да се до-
бијат во Стопанската банка на СРМ во Скопје. 

Код барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1. Инвестициона програма составена според чл. 
11 од Основниот закон за изградба на инвести-
циони објекти („Сл. лист на ФНРЈ", бр. 45/61) и 
решение за донесување на инвестициона програма. 
Инвестиционата програма и решението донесено во 
смисла на чл. 12 од споменатиот Закон треба да 
бидат поврзани во една целина и запечатени со 
печат на органот што ја донел инвестиционата 
програма. 

2. За инвестиционите објекти односно инвести-
ционите работи чија претсметковна вредност не го 
надминува износот од 50,0 милиони динари, упро-
стен елаборат составен според Законот за изград-
ба на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ" 
бр. 33/62) и Одлуката за определување на објекти 
односно работи за изградба според нивната вред-
ност („Сл. весник на НРМ", бр. 9/63). 

3. Доказ за обезбедување на средства за по-
лагање на 5% гарантен износ, како и средства за 
учество во трошоците на инвестицијата. Доказот 
да биде оверен од страна на Банката каде што се 
водат тие средства, со тоа дека Банката е согласна 
да изврши блокирање на постојните средства до 
(висината на потребните средства за учество и 
гарантен износ. 

4. Потврда за кредитната способност на кре-
дитобарачот од Банката кај која кредитобарачот 
има тековна или жиро сметка. Оваа потврда не 
може да биде постара од 10 дена до денот на 
поднесувањето на барањето. 

5. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација, со потврда за 
промените што настанале од регистрацијата до 
денот на поднесувањето на барањето за кредит. 
Потврдата не може дд биде постара од 60 дена до 
денот на поднесувањето на барањето. 

6. Извод од записникот од одржаната седница 
На Работничкиот совет, на која е одлучено прет-
пријатието да се задолжи. 

7. Завршната сметка на стопанската органи-
зација за последните две години (обр. бр. 1 до 8/63 
год.), месечен бруто биланс за последниот месец 
пред поднесувањето на барањето за кредит и пе-
риодична пресметка за последниот пресметковен 
период. 

8. Потврда од надлежното седиште на Служ-
бата општествено книговодство при Народната 
банка за висината на интересната норма по која 
стопанската организација плаќа интерес на својот 
деловен фонд. 

X. Крајните корисници барањата за инвести-
ционен кредит и инвестиционата програма со сите 
прилози ќе ги поднесуваат на територијално над-
лежната комунална банка во 2 (два) примероци. 

XI. Од средствата на кредитот не може да се 
набавува употребувана опрема. 

Х1Б. Во се друго за овој заклучок важат од-
редбите од Законот за банките, Законот за кредит-
ните и другите банкарски работи („Сл. лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61) и Одлуката за условите и начи-
нот под кои ќе се даваат кредити за трговија, 
угостителство, туризам и занаетчиство од сред-
ствата предвидени во чл. 7 точка 2 од Законот за 
насочување и употреба на средствата на Репуб-
ликата. 

XIII. Овој заклучок влегува во сила со првиот 
ден од објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 1-32 
21 март 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 

Ојласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3708/1 од 20 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Венковски Миодраг, роден на 22 фе-
вруари 1937 година во град Скопје, од татко Ратко 
и мајка Спасија, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Миле. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (98) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3703/1 од 20 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Камчевска Вангелија, родена на 
13 ноември 1948 година во село Шопур, Штипска 
околија,, од татко Коле и мајка Сава, така што 
во иднина роденото име ќе и гласи Олга. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (99) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-2314/1 од 5 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на фа-
ми лиј арното име на Миневски Петко, роден на 
9 ноември 1944 година во село Чаниште, Битолска 
околија, од родители: татко Најдо и мајка Доста, 
така што во иднина фамилијарно^ име ќе му 
гласи Митревски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (101) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4061/1 од 22 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на фа-
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милиј зрното име на Митревски Цветко, роден на 
3 март 1908 година во село Љубојно, Охридска 
околија, од татко Никола и мајка Султа, така што 
во иднина фамилијарните име ќе му гласи Јанку-
ловом. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (102) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3530/1 од 
10 март 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Макачоска Драга, родена на 26 сеп-
тември 1949 година во село Пештани, Охридска 
околија, од татко Томе и мајка Ратка, така што 
во иднина роденото име ќе и гласи Македонка. 

Оваа промена важи од денот на бб јавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (103) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4057/1 од 22 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на фа-
ми лиј арното име на Хаџи Ментор, роден на ден 
17 јуни 1943 година во село Ливада, Охридска око-
лија, од татко Бари и мајка Хамиде, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Дервиши. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (104) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3714/1 од 20 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Мочароски Богоја, роден на 
20 септември 1937 година во село Требеништз, Ох-
ридска околија, од татко Христафил и мајка Фил-
ка, така што во иднина фамилии арното име ќе му 
гласи Ристоски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (105) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-18875/1 од 5 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Рамадани Шаип, роден на ден 
24 април 1937 година во село Корошишта, Охрид-
ска околија, од татко Сабрит и мајка Зиме, така 
што во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи 
Јусуфи. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (106) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4270 од 28 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Котевска Милица, родена на ден 
17 јануари 1937 година во село Курбиново, Охрид-
ска околија, од родители: татко Борис и мајка 
Стеванка, така што во иднина личното име ќе и 
гласи Лу баровска Мирјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ. (107) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4271 од 28 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Котевски Васил, роден на ден 
17 ноември 1932 година во село Љубојно, Охридска 
околија, од родители: татко Ристо и мајка Пет-
кана, така што во иднина фамилијарно^ име ќе 
му гласи Лубаровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СТРМ". (108) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-3550/1 од 18 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Миладинова Марица, родена на ден 
26 мај 1950 годара во град Охрид, од татко Крсте 
и мајка Босилка, така што во иднина роденото 
име ќе ќ гласи Мирјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (109) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-4858/1 од 9 март 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
но!^ име на Атанасковски Воислав, роден на 9 јуни 
1936 година, во село Средно Коњаре, Скопска око-
лија, од татко Ѓоше и мајка Пена, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Петру-
шевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (110) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4857/1 од 9 март 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Геговски Глигур, роден на 21 јануари 
1927 година во Галичник, Тетовска околија, од 
татко Анто и мајка Драгана, така што во иднина 
фамилијарно™ име ќе му гласи Аврамовска 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (111) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СТРМ, со решението број 20-24380/1 од 7 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Стерјовски Стерјо, роден на 24 октом-
ври 1941 година во село Дихово, Битолска околија, 
од татко Ѓорѓи и мајка Васа, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Борис. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (112) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 189, страна 503, е запишана под фирма: 
Претпријатие за обработка на тутун „Нада Бут-
никошарева" — Титов Велес — Работничко-служ-
беничка менза во Титов Велес. Предмет на рабо-
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тењето на мензата е: исхрана на работниците и 
службениците, продажба на безалкохолни пија-
лоци, цигари, кекс, бонбони, пиво и др. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Претпријатието за обработка на тутун „Нада Бут-
никошарева" — Титов Велес, а согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Титов 
Велес број 12607 од 27. VII. 1962 година. 

Раководител на мензата е Бранко Николов. 
Мензата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 

раздолжуваат во границите на овластувањето: 
Јордан Ацев, претседател на управниот одбор на 
мензата, Трајче Коцев, книговодител на мензата, 
и Љубе Манчев, благајник на мензата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 3/63. (347) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 783, страна 583, е запишана под фирма: 
Фабрика за намештај, тапетарија и дрвна галан-
терија „Нова будуќност" од Суботица — Продав-
ница број 1 во Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 6. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови намештај и дрвна галанте-
рија, како и теписи, лустери и декоративно платно 
како дополнение на асортиманот во продавницата. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината Саат 
Кула — Скопје број 03/1-3414 од 22. II. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Слијепчевиќ) 
Остоја 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 300/63. (529) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 28. XII. 1962 година, рег. бр. 25/62, книга I, е за-
пишано под фирма: Угостителско претпријатие 
„Македонија" — Битола. 

Основна дејност на претпријатието е: вршење 
угостителски услуги од хотелска, ресторанска, ка-
ф е џ и ј а , гостилничарска и бифеџиска дејност. 

Споредна дејност: производство на алкохолни 
и безалкохолни пијалоци и продажба на тутун и 
кибрит. 

Претпријатието е основано од припоените две 
угостителски претпријатија „Неолица" и „Маке-
донија" од Битола, согласно со одобрението на НО 
на општината Битола бр. 06-4364 од 10. VII. 1962 
година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат в. д. ди-
ректорот Пасков Паско и Огненов Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 436/62. (545) 

шана под фирма: Работничка менза во е. Мажу-
чиште на Земјоделското претпријатие „Прогрес" 
од е. Долнени, Битолско. Предмет на работењето 
на мензата е: вршење угостителски услуги од за-
творен тип на работниците и службениците од 
целиот колектив. 

Мензата е основана од Земјоделското претпри-
јатие од е. Долнени, а согласно со одобрението на 
НО на општината Долнени бр. 03-2906/1 од 19. XI. 
1962 година. 

Раководител на мензата е Томе Смиле Каран-
филовски. 

Мензата ќе ја претставува и потпишува лице-
то што е овластено да го потпишува претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 133/63. (561) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8.1.1963 година, рег. бр. 2/63, книга I, е запишано 
под фирма: Занаетчиско претпријатие за изработ-
ка на трикотажа и конфекција „Илинденка" —> 
Крушево. Предмет на работењето на претприја-
тието е: производство и конфекционирање на сите 
видови трикотажна стока и конфекција од друг 
вид (тешка и лесна). 

Претпријатието е основано од издвоениот по-
гон од Претпријатието „Манчу Матак" — Кру 
шево, а согласно со* одобрението на НО на општи-
ната Крушево бр. 06-3336/1 од 21. XII. 1962 година. 

Претпријатието ќе го потпишува в. д. дирек-
торот Владо Стојановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 5/63. (557) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. IV. 1963 година, рег. бр. 22/62, книга I, е запи-

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. III. 1963 година, рег. бр. 2/63, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Крушево на 
Претпријатието за изработка на трикотажа и кон-
фекција „Илинденка" од Крушево. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на про-
изводите од трикотажа и конфекција од сопствено 
производство, а за дополнување на асортиманот 
купување и продажба на артикли од куса и пле-
тена стока, конфекција, галантериска и базарска 
стока — без играчки и спортски реквизити. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Илинденка" од Крушево, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Крушево б р 06-675/1 
од 15. III. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Горѓи Дими-
триевски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 108/63. (556) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. III. 1963 година, рег. бр. 55/55, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница-трафика во Кру-
шево на Трговското претпријатие „Езвриште'' од 
Крушево. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на цигари, кибрит, сите видови на 
вредносници, прибор за пишување, обрасци за 
претпријатија и установи, разгледници, прибор за 
бричење, како и пластично гумени производи. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Езериште"* од Крушево, а согласно со 
одобрението на НО на општината Крушево бр. 
06-3254/1 од 10. XII. 1962 година. 

Раководител на продавницата е Златеска Ро-
лана. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 75/63. (558) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. III. 1963 година, рег. бр. 55/55, книга П, е запи-
шана под фирма: Книжарска продавница во Кру-
шево на Трговското претпријатие „Езериште" од 
Крушево. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на сите видови книжарски стоки, кан-
целариски материјал, ученички прибор и земјо-
делска литература. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Езериште" од Крушево, а согласно со 
одобрението на НО на општината Крушево бр. 
06-81/1 од 18.1. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Костовски 
Никола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 76/63. (559) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. III. 1963 година, рег. бр. 4/63, книга П, е запи-
шана под назив: Станбена задруга „Здравје" од 
Охрид при Синдикалната подружница на Специ-
јалната болница за коснозглобна ТБЦ — Охрид. 
Предмет на работењето на задругата е: изградба 
на станбени згради за потребите на своите чле-
нови. 

Задругата е основана на основачкото собрание, 
а правилата и се одобрени од НО на општината 
Охрид, со решението бр. 06-3253/1 од 21. IV. 1962 
година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Горѓи Грозда-
новски, претседател, и Горе Бошев. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 81/63. (564) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 57, стра-
на 227, е запишано под фирма: Земјоделска за-
друга „Единство" од село Волковија — Бифе во 
село Волковија, Гостивар. Предмет на работењето 
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на бифето е: точење на мало алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, продавање на сувомесни про-
изводи и сирење од сопствено производство во 
село Волковија. 

Бифето е основано од Задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Единство" од село Волко-
вија, а согласно со решението на НО на општи-
ната Жеровјане бр. 04-7469/1 од 25. XII.1962 год. 

Раководител на бифето е Захарија Деспотов 
*Јанакиевски. 

Бифето ќе го претставува, задолжува и раз-
должува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 328/63. (630) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 425, страна 497, книга II, е запишана под 
фирма: Комунална банка на Титоввелешка око-
лија — Титов Велес. Предмет на работењето на 
банката е: 

1) Ги прибира слободните парични средства: 
а) по влоговите и штедење; б) по жиро и 

други сметки. 
2) Дава кредити во висина на прибраните па-

рични средства и тоа: 
а) краткорочни, среднорочни и долгорочни 

кредити на стопанските и општествените органи-
зации, како и установите со самостојно финанси-
рање за обртни средства и инвестиции; 

б) краткорочни кредити за приватно занает-
чиство и поледелско производство и неговото уна-
предување; 

в) кредити за станбена изградба и поправка 
на згради на станбените заедници, приватни и др.; 

г) кредити за станбена и комунална изград-
ба на Народниот одбор на Титоввелешка околија 
и општините во состав на околијата; 

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

на своите комитенти. 
4) Обавува по овластувањето добиено од На-

родната банка одредени работи од платниот про-
мет во странство. 

5) Обавува благајничка служба во врска со 
извршувањето на буџетот на Народниот одбор на 
Титоввелешка околија и народните одбори на оп-
штините на подрачјето на околината и водење 
книговодство за извршување на нивните буџети. 

6) Обавува работи по фондовите за комунал-
ната и станбената изградба и сите фондови на 
Народниот одбор на Титоввелешка околија и оп-
штините на подрачјето на околијата, како и други 
фондови на стопанските и општествените орга-
низации, кои по договор со Народната банка и се 
пренесуваат на Комуналната банка. 

7) Финансирање на инвестициите предвидени 
со општествениот план на Околијата и општините 
на подрачјето на око ли јата. 

8) Врши служба по зајмовите што ги распи-
шува Народниот одбор на Титоввелешка околија 
и општините во состав на околијата. 

9) Издава гарантни писма. 
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10) Врши работи во врска со јавната служба 
што ќе Л ги повери Народната банка. 

11) Врши одредени работи врз основа на дого-
вор и за сметка на ДОЗ и Југословенската лота-
рија. 

12) Врши банкарски работи што со договор ќе 
и се отстапат од Народната банка. 

13) Врши банкарски работи што и се ставаат 
во задача од страна на Народниот одбор на Ти-
товвелешка околија како и од страна на повисо-
ките државни органи. 

14) Врши и други банкарски работи. 
Комуналната банка е основана од Народниот 

одбор на Титоввелешка околија, со решението бр. 
10047 од 16. XI. 1957 година. 

Комуналната банка ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на овласту-
вањето Панче Пановски, директор, Тихо Георгиев, 
претседател на Управниот одбор, и Благојка Јор-
данова, шеф на службата сметководство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 262/63. (592) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 165, страна 443, е запишана под фирма: 
Градежно претпријатие „Гранит" од Скопје — Ра-
ботничко-службеничка менза во Скопје (населба 
„Црниче"). Предмет на работењето на мензата е: 
вршење угостителски услуги со исхрана и точење 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Градежното претпријатие „Гранит" од Скопје, а 
согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ид адија — Скопје број 02/4-7334/1 од 
24. IV. 1963 година. 

Работничко-службеничката менза ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат во грани-
ците на овластувањето: Аврамовски Ламбе, рако-
водител, Стево Андоновски и Владо Ансаров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр. 292/63. ' (633) 

КОНКУРСИ 
Комисијата за службенички работи при Собра-

нието на Општината Битола, на основа чл. 21 од 
Законот за јавните службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетото работно 
место референт по личен доход во Одде-
лението за труд и работни односи при 

Собранието на општината Битола 
У с л о в и : 

а) Завршен економски факултет со над 3 го-
дини практика; 

б) Завршена виша економска школа со над 
5 години практика. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место, сметано од денот на објавувањето во 
(„Службен весник на СРМ". 

Платата ќе биде определена според Законот 
за јавните службеници, а положајната плата спо-
ред Одлуката за положајните плати. 

Кандидатите што ќе се пријават на конкурсот, 
а се во работен однос да поднесат согласност дека 
ќе бидат ослободени при евентуалното назначу-
вање по овој конкурс. 9 

Кандидатите покрај молбата, таксирани со 50 
динари, административни марки,̂  да ги достават 
документите по чл. 31 од ЗЈС, документите за 
школската спрема, работниот стаж со куса биогра-
фија за движењето во службата. 

Молбите заедно со документите се поднесуваат 
во писарницата на Општината Битола, секој ден 
до пополнување на работното место. (371) 
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