
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 31 мај 1960 
С к о п ј е 

Број 18 Год. XVI 

Претплатата за 1960 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

127. 
На основа член 81 од Законот за државната 

управа, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Секретаријатот за народна одбрана на Изврш-

ниот совет (во натамошниот текст: Секретаријат), 
во областа на народната одбрана ги врши работите 
одредени во член 38 од Законот за државната упра-
ва („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56), како и 
работите кои му се ставени во надлежност со За-
конот за народната одбрана („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 30/55) и Уредбата за организација на 
одборите, комисиите и на републичките и локал-
ните срѓа ни на управата на народната одбрана 
(„Службен лист на ФНРЈ" бчр. 29/56 и бр. 8/60)ј. 

Секретаријатот е и стручен и извршен орган 
на Одборот за народна одбрана на Извршниот 
совет. 

Работите од претходните ставови ги врши се-
кретарот и организационите единици на Секрета-
ријатот. 

П. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

1. Секретар 

Член 2 
На чело на Секретаријатот стои и со неговата 

работа раководи секретарот. 
Во случај на отсатност или подолга спреченост 

секретарот го заменува лице кое што ќе го одре-
ди Извршниот совет. 

Член 3 
Секретарот ги (потпишува сите акти на Секре-

таријатот доколку со одредбите на оваа уредба или 
со одделно решение на секретарот не е инаку одре-
дено. Секретарот не може да ги пренесе на други 
службеници потпишувањето на актите што се упа-
туваат на одборите на Извршниот совет или на 
Извршниот совет. 

Секретарот може да ги овласти раководителите 
на основните организациони единици да донесуваат 
решенија во управната постапка, да преземат од-
редени управни работи и даваат објаснувања за 
примената на поедини прописи кои се однесуваат 
на работи од делокругот на организационите еди-
ници. 

Секретарот дава мислења на нацртите на про-
писите и други акти што му се доставуваат според 
одредбите на Уредбата за организацијата и работе-
њето на Извршниот совет и дава согласност на 
прописите за кои е предвидена согласност на Се-
кретаријатот. 

Член 4 
Секретарот е должен да укажува на Извршниот 

совет, републичките совети и органите на управата 
за несогласност на законите и други прописи со 
прописите од областа на народната одбрана, како и 
на потреба за регулирање на поедини прашања и 
преземање на соодветни мерки, доколку тие рабо-
ти не спаѓаат во надлежност на некој друг репуб-
лички орган на управа или совет. 

Во рамките на својот делокруг Секретаријатот 
спрема органите на управата на народните одбори 
на околиите ги врши правата и должностите утврде-
ни со одредбите од Законот за народните одбори 
на околиите, Општиот закон за уредување на оп-
штините и околиите, Законот за државната упра-
ва и други постојни! прописи. 

Член 5 
Секретарот го организира вршењето на работи-

те во Секретаријатот, одредува задатоци, дава упат-
ства за работа и се грижи за* унапредување на 
службата и стручната работа. 

Секретарот ги распоредува службениците на 
работа по основните организациони единици. 

Член 6 
Секретарот решава за службеничките и работ-

ните односи на службениците и работниците на Се-
кретаријатот, освен за војните лица на служба во 
Секретаријатот, чии службенички односи се реша-
ваат според посебни прописи. 

Секретарот е највисок дисциплински старешина 
за службениците и работниците во Секретаријатот. 
Одредени дисциплински овластувања секретарот 
може да пренесе на раководителите на основните 
организациони единици. 

Доколку е секретарот воено лице, тој спрема 
воените лица на служба во Секретаријатот има 
дисциплински овластувања на старешина одредена 
со прописите за воената дисциплина, а> спрема оста-
натите службеници во Секретаријатот дисциплин-
ски овластувања по општите прописи за јавните 
службеници. 

Доколку е секретарот граѓанско лице, тој спре-
ма воените лица на служба во Секретаријатот има 
право на преземање на дисциплински мерки преку 
командата на воената област. 
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Член 7 
Секретарот е наредбодател за извршување на 

пресметката на приходите и расходите на Секрета-
ријатот. 

Член 8 
За проучување на одредени прашања од над-

лежност на Секретаријатот, може да се образуваат 
стручни комисии. 

Членовите на стручните комисии ги именува 
секретарот. 

Секретарот дада одобрение на службениците на 
Секретаријатот за учествување во работата на 
стручните комисии што ги образуваат други ор-
гани. Доколку службениците на Секретару атот 
учествуваат во тие комисии како претставници на 
Секретаријатот, секретарот спрема потреба може да 
им дава упатства за работа во нив. 

Член 9 
Секретарот се грижи, приправниците во Секре-

таријатот во текот на приправничкиот стаж да се 
запознаат со сите работи потребни за звањето за 
кое што се припремаат. 

2. Организациони единици 

Член 10 
Организациони единици во Секретаријатот се 

одделенија, самостојни отсели и самостојни рефе-
рати. 

Организационите единици и нивната внатрешна 
организација ги утврдува секретарот во согласност 
со Одборот за народна одбрана на Извршниот 
совет. 

Ш. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

Член 11 
Со работата на одделението раководи началник, 

со работата на самостојниот отсек раководи шеф 
на отсекот, а со самостојниот реферат референт. 

Во случај на отсатност начелнике«? на одде-
лението, односно шефот на отсекот го заменува 
службеник, што ќе го одреди секретарот. 

Во вршењето на работите началникот на одде-
лението, шефот на отсекот односно референтот се 
должни да ги извршуваат упатствата на секрета-
рот, и нему му се одговорни за својата работа и 
работата на својата организациона единица. 

Член 12 
Покрај должностите и овластувањата предви-

дени во член 75 од Законот за државната управа, 
началникот на одделението е должен да се грижи 
за стручно усовршување на службениците во одде-
лението, а посебно да води сметка приправниците 
да се запознаат со сите работи од делокругот на 
одделението. 

Член 13 
Должностите и овластувањата на началникот 

на одделение имаат и шефови на самостојните 
отсециј. 

Член) 14 
Со работата на отсекот во состав на одделе-

ние непосредно раководи шеф на отсекот по упат-

ствата на началникот на одделението и нему му 
одговара за својата работа и работата на повере-
ниот му отсек. 

Шефот на отсекот во состав на одделение има 
должност и овластувања предвидени во член 76 
од Законот за државната управа. 

Член 151 
Работите во Секретаријатот ги вршат јавни 

службеници и воени лица. 
Јавните службеници, односно воените лица на 

служба во Секретаријатот ги вршат работите од 
одредено работно место. Тие ги проучуваат праша-
њата и предметите од делокругот на одделението, 
отсекот, односно рефератот, припремаат докумен-
тација, реферати и други материјали по односните 
прашања и предмети, работат на изработка на про-
писи, водат потребна евиденција и вршат други 
работи што ќе им се доверат. 

Член 16 
Службениците на Секретаријатот од редот на 

граѓаните одговараат дисциплински по општите 
прописи за јавните службеници, а војните лица на 
служба во Секретаријатот по прописите за војната 
дисциплина. 

IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

Член 17 
Систематизацијата на работните места во Секре-

таријатот се (пропишува со посебна одлука на Из-
1врпшиот совет на предлог на секретарот на Се-
кретаријатот. 

V. ЗАВРШНИ, ОДРЕДБИ 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09—981/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Тралче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

128. 
На основа член 4 став 3 од Уредбата за из-

менувањата на Уредбата за положајните плати на 
судиите и јавните обвинители („.Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 13/60), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ ЗГОЛЕМЕНИТЕ ПОЛОЖАЈ-
НИ ПЛАТИ НА СУДИИТЕ НА ВРХОВНИОТ СУД 
НА НРМ, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И СУДИИТЕ НА 
ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ И 
ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И СУДИИТЕ НА ОКРУЖНИ-

ТЕ И ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

Член 1 
На судиите на Врховниот суд на НРМ, на прет-

седателот и судиите на Вишиот стопански суд во 
Скопје и на претседателите и судиите на окруж-
ните и окружните стопански судови; положајните 
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плати предвидени со Уредбата за изменувањата на 
Уредбата за положајник плати на судиите и јав-
ните обвинители („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
13/60) ќе им се исплатуваат од 1 април 1960 година. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09—941/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

129. 
На основа член 158 став 2 од Законот за јав-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
3/57, 44/58, 1 59 и 52 59), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАМКИТЕ НА ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

I. 
Со оваа одлука се утврдуваат рамките на по-

ложај ните плати на службениците на 'републич-
ките органи за одредени основни положам и ра-
ботни места. 

II 
Положајната плата за помошник државен се-

кретар и помошник секретар на секретаријат на 
Извршен осе ет се утврдува од 14.000 до 17.000 дин. 

Положај ната плата од претходниот став може 
да се определи и на старешините на другите само-
стојни републички органи на управата. 

III 
Положајните плати за останатите службеници 

се утврдуваат според врстата, работното место и 
положајот во следните износи: 
1. началник на одредени одделенија 

и помошник јавен правобранител 
2. началник на останати одделенија, 

шеф на отсек со овластување на 
началник на одделение и само-
стоен осветник со овластување на 
началник на одделение 
а) службеник I врста — — — 
б) службеник II врста — — —• 
в) службеник III врста — — — 

3. началник на општо одделение 
а) службеник I врста — — — 
б) службеник II врста — — — 
в: ттужбеник III врста — — — 

4. раководител на самостоен орган 
под надзор на републички орган 
и во состав на републички орган 
а) службеник I врста — — — 
б) службеник II врста — — — 
в) службеник III врста — — — 

5. шеф на отсек и самостоен совет-
ник со овластување на шеф на 
отсек 

9.000—15.000 

9.000—14.000 
8.000—12.000 
7.000—11.000 

9.000—11.000 
7.000— 9.000 
6.СОО— 8.000 

9.000—15.000 
8.000—12.000 
7.000—11.000 

а) службеник I врста — — — 8.000—12.000 
б) службеник II врста — — — 7.000—10.000 
в) службеник III врста — — — 6.000— 9.000 

6. шеф на општ отсек и шеф на 
отсек за сметководство 
а) службеник I врста — — — 6.ООО—10.000 
б) службеник И врста — — — 5.000— 8.000 
в) службеник III врста — — — 4.000— 7.000 

7. самостоен осветник со звање со-
ветник — — — — — — — 8.000—11.000 

8. службеник со звање советник — 8.000—10.000 
9. инспектор 

а) службеник I врста — — — 8.000—12.000 
б) службеник II врста — — — 7.000—10.000 
в) службеник III врста — — — 6.000— 9.000 

10. стручен референт I врста и стру-
чен соработник во судовите I врста 7.000— 9.000 

11. стручен референт II врста — — 5.000— 7.000 
12. стручен референт III врста — — 4.000— 6.000 
13. канцелариски службеник III врста 2.000— 3.000 
14. стенографи и стенодактилографи 3.000— 5.000 
15. дактилографи 

1а класа — — — — — — — 3.000— 4.000 
16 класа — — — — — — — 2.000— 3.000 
II и III класа — — — — — Ц.000— 2.000 

16. службеник IV врста — — — 1.000— 2.000 

IV 
На службениците приправници им припаѓа по-

ложај на плата и тоа: 
1. приправник I врста —1 — — — 5.000 
2. приправник II врста — — — — З.ООО 
3. приправник III врста — — — 2.000 
4. приправник IV врста — — — — 1.000 

V 
По исклучок за работните места за кои според 

прописите за организација и актот за систематиза-
ција се бара во одредени органи службеник со ви-
соки стручни квалитети може да се додели поло-
ж а ј ната плата до износот предвиден со оваа од-
лука за положај началник на одделение (точка III 
став 1 под 2) или шеф на отсек (точка III став 1 
под 5). 

Категоризација на одделенијата од точка III на 
оваа одлука се врши спрема значењето и сложе-
носта на работата како и спрема степенот на анга-
жираноста во извршувањето на поодделни задачи 
кои -се во непосредна врска со работата на Извр-
шниот совет и неговите одбори. 

Решенијата од став 1 и 2 на оваа точка ги до-
несува надлежниот старешина за поставување со 
претходна согласност на Одборот за организационо-
уиравни прашања на Извршниот совет. 

VI 
Положај ната плата во границите иа предвиде-

ните износи од точка III и IV ја одредува надлеж-
ниот старешина за поставување. 

Максималниот износ на положај ната плата 
може да се определи само на оние службеници што 
го имаат положено стручниот испит за звањето. На 
службениците што не го имаат положено струч-
ниот испит положај ната плата се намалува за 20% 
од износот што на службеникот му припаѓа по точ. 
Ш од оваа одлука. 
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VII 
Службениците што ќе добијат пониска поло-

ж а ј на плата со оглед на установените рамки со 
оваа одлука за исто работно место на кое се по-
ставени ја задржуваат досегашната определена 
положајна плата. 

Претходниот став не се однесува на службе-
ниците на кои ќе се применат одредбите од чл. 209 
и 210 од Законот за јавните службеници. 

У Ш 
Се овластува Секретаријатот за општа управа 

на Извршниот совет да се грижи за спроведување 
на оваа одлука и да издава потребни упатства за 
нејзината примена. 

IX 
Со »влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за положај ките плати на 
службениците на републичките органи („.Службен 
весник на НРМ" бр. 18/58). 

X 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на НРМ", а ќе се применува 
од 1 јули 1960 година. 

Бр. 09-963/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грунески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

130. 
На основа член 36 и 46 од Уредбата за органи-

зацијата и работењето на Извршниот совет, Извр-
шниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

ОДБОРОТ ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I 
Се разрешува од должноста член на Одборот 

за внатрешна политика на Извршниот совет Јован 
Дуковски. 

Се именува за член на Одборот за внатрешна 
политика на Извршниот совет Трајко Ников, јавен 
правобранител на НРМ. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Број 09-1154/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо АР^ов, е. р. 

131. 
На основа член бб став 1 и член 67 став 1 од 

Основниот закон за буџетите („Службен, лист на 
ФНРЈ" бр. 13/56), точка 3 став 2 и точка 6 став 3 од 

Одлуката за давање дотација за подобрување усло-
вите за користење на годишниот и другите одмори 
(„.Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/60), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ УСЛОВИТЕ 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ 
И ДРУГИТЕ ОДМОРИ 

I 
Од средствата на буџетската резерва на Буџе-

тот на НРМ за 1960 година се доделуваат динари 
22/)00.ООО за подобрување условите за користење на 
годишниот и другите одмори на работните луѓе и 
младината во смисла на точка 4 од Одлуката за да-
вање дотација за подобрување условите за кори-
стење на годишниот и другите одмори („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 13/60). 

И 
(Средствата доделени на Народна Република 

Македонија од средствата на буџетската резерва на 
федерацијата во износ од дин. 22,000.000 за подо-
брување условите за користење на годишниот и 
другите одмори на работните луѓе и младината и 
средствата за истата цел по претходната точка во 
износ од дин. 22,000.000 се распределуваат на: 
1. Републички совет на Сојузот на 

синдикатите на Македонија и Ту-
ристички сојуз на Македонија — 

2. Феријален сојуз на Македонија 
3. Планинарски сојуз на Македонија 
4. Совет на друштвата за грижи и 

воспитување на децата и млади-
ната на НРМ — — — — — 

5. Сојуз на извидниците на Маке-
донија — — — — — — — 

6. „Партизан" на Македонија — со-
јуз за телесно воспитување — 

III 
Распределените средства по оваа одлука ко-

рисниците ќе ги употребат според. Програмата за 
употреба на овие средства одобрена од Извршниот 
совет. 

IV 
Утрошокот на одобрените средства корисни-

ците ќе го правдаат со уредна документација при 
Народната банка на Ф Н Р Ј — Централа за НРМ. 

V 
За извршувањето на оваа одлука ќе се грижи 

Државниот секретаријат за работи на финансиите. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „.Службен весник на НРМ". 

Број 09-980/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујосхи, е. р. Љупчо АР^ов, е. р. 

16,700.000 дин. 
14,000.000 „ 
4,300.000 „ 

4,000.000 ,, 

3,000.000 „ 

2,000.000 „ 
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132. 
На основа точка 6 став 1 од Одлуката за да-

вање дотација за подобрување условите за кори-
стење на годишниот и другите одмори („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 13/60), Државниот секретаријат 
за стоков промет на НРМ ја состави следнава 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ДОТАЦИ-
ЈАТА ВО ИЗНОС ОД 44 МИЛИОНИ/ДИНАРИ ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕТО 

НА ГОДИШНИОТ И ДРУГИТЕ ОДМОРИ 
ВО 1960 ГОДИНА 

I 
Средствата од дотацијата за подобрување усло-

вите за користење на годишниот и другите одмори 
на работните луѓе и младината дадени во 1960 го-
дина од страна на Федерацијата и НР Македонија 
во износ од 44 милиони динари корисниците на кои 
им се распределени ќе ги користат за следното: 

1. Републички совет ка сојузот на син-
дикатите на Македонија и Туристич-
киот сојуз на Македонија 
— Ресторан во Стари Дојран 

а) за набавка опрема 1.000.000 
б) за извршени нистал раб. 1.10(0.000 

— Синдикално одморалиште 
во Стари Дојран 
а) за доградба 7.000.000 
б) за опрема 4.000.000 

— Ресторан во Асамати 
а) за комунални уреди 1.152.000 
б) за опрема 448.000 

— Туристички дом „Бегова 
Чешма" на Пелистер — 
Битола, за адаптација 

2. Феријален сојуз на Македонија 
— Прифатен центар на Фе-

ријалците — Скопје 

16.700.000 
2.100.000 

I1! .000.000 

1.600.000 

2.000.000 

14.000.000 

12.000.000 
а) за градежни работи 
б) за опрема 

— Летувалиште во Струга, за 
градежни работи 

10.000.000 
2.000.000 

2.000.000 

3. Планинарски сојуз на Македонија 4.300.000 
— Планинарски дом „.Попова 

Шапка", за градежни ра-
боти и опрема 725.000 

— Планинарски дом „Врв 
Водно", за градежни ра-
боти и (опрема 1.200.000 

— Планинарски дом „Горно 
Водно", за градежни ра-
боти и опрема 250.000 

— Планинарски дом на Сред-
но Водно, за градежни ра-
боти и опрема 720.000 

— Планинарски дом „Матка" 
за 1традежни работи и оп-
рема 200.000 

— Планинарски дом ,Дер-
вен", за градежни работи 
и опрема 225.000 

— Планинарски дом „Ко-
жув", за градежни работи 
и опрема 

— Планинарски дом „Китка" 
за градежни работи и оп-
рема 

4. Совет на друштвата за грижи и вос-
питување на децата и младината на 
НРМ 
— Детско летава лигите во Охрид 

а) за градежни работи на 
2 павиљона ЗЈ.000.000 

б) за опрема на павиљоните 1.000.000 
5. Сојуз на Извидниците на Македонија 

— Извиднички центар во Охрид 
а) за градежни работи 2.500.000 
б) за опрема и инвентар 500.000 

6. СТВ — „Партизан" на Македонија 
— Летовалиште во Ст. Дојран 

а) за изцр. група клозети 1.500.000 
б) за изградба магацини 500.000 

300.000 

680.000 

4.000.000 
4.000.000 

3.000.000 
3.000.000 

2.000.000 
2.000.000 

В к у п н о : 44.000.000 

II 
Оваа програма влегува во сила со денот на 

одобрувањето од страна на Извршниот совет. 
Број 510 

6 април 1960 година Државен секретар, 
Скопје Мориц Романо, е. р. 

ОДОБРУВА 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Бр.09-980/1 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

133. 
На основа член 43 од Основниот закон за фил-

мот („Службен лист на ФНРЈ" бр. 17/56), Извр-
шниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРШЕЊЕ ДИСТРИБУЦИЈА НА СТРАНСКИ 

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ, НАУЧНИ 
И НАСТАВНИ ФИЛМОВИ 

1. Дистрибуцијата на странски културно-про-
светни, научни и наставни филмови може да се 
врши само преку Заводот за културно-просветен и 
наставен! филм! во Скопје. 

2. Државните органи, установи, 'Организации и 
други правни или) физички лица кои имаат потреба 
од прикажување на странски културно-просветни, 
научни и наставни филмови, можат да се снабду-
ваат со филмови само преку Заводот за културно-
просветен и наставен филм во Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 09-823/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоскхк, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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134. 
На основа член 5 и 11 од Законот за социјал-

ните установи („Службен весник на ПРМ" број 
40/55), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ АУДИОЛОШКИ ЦЕНТАР 

1. Се основа Аудиолошки центар, како соци-
јал но-здравствена установа (во натамошен текст: 
Центарот). 

Седиштето на Центарот е во Скопје. 
2. Задача на Центарот е да врши аудиолошко 

испитување на слухот, аудиолошки тренинг и ре-
хабилитација на слухот и говорот ка ј децата и 
возрасните; да ја следи и проучува наглув оста и 
глувоста ка ј децата и возрасните и да одржува 
семинари со родителите на наглувите и глуви мали 
деца. 

3. За остварување на својата задача на Цен-
тарот му се дава на управување згради и инвен-
тар, чија вредност комисиски ќе се одреди. 

4. Со Центарот управува управен одбор и упра-
вител. 

5. Управниот одбор се состои од 9 адена што 
ги именува Советот за социјална политика и ко-
мунални! прашања на НРМ и тоа: два члена од 
редот на работниот колектив на Центарот, еден 
претставник на Народниот одбор на општината 
„Идадија", еден претставник на Заводот за соци-
јално осигурување на НРМ и четири члена од ре-
дот на општествените организации, установи и гра-
ѓани што покажуваат интерес за работата на Цен-
тарот. 

Управителот на Центарот е член на Управниот 
одбор по своето службено место. 

Управниот одбор избира претседател од, редот 
на своите членови. Управителот на Центарот, како 
и членовите од редот на работниот колектив не 
можат да бидат избрани за претседател на Управ-
ниот одбор'. 

6. Управниот одбор се избира на 2 години. 
7. Со работата на Центарот непосредно рако-

води управител. 
Управителот на Центарот го назначува Сове-

тот за социјална политика и комунални прашања 
на НРМ. 

8. Орган надлежен за работите и задачите на 
Центарот е Советот за социјална политика и ко-
мунални прашања на НРМ. 

9. Ова решение влегува во сила од денот на 
неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 09-870/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

135. 
На основа член 13 и 14 од Законот за органите 

на управата во Народна Република Македонија, во 
врска со член 7 од Уредбата за организацијата и 

работата на Советот за просвета на НРМ, Извр-
шниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

ЗА ПРОСВЕТА НА НРМ И ИМЕНУВАЊЕ 
НА НОВИ ЧЛЕНОВИ 

1. Се разрешуваат од должноста членови на 
Советот за просвета на НРМ поради; истекнувањето 
на мандатот: 

— Мара Миланова, народен пратеник; и 
— Шукри Рамо, новинар. 
2. За членови на Советот за просвета, на НРМ 

се именуваат: 
— Саво Цветковиќ, директор на Заводот за 

унапредување на школството на НРМ; 
— Шукри Рамо, ^новинар и 
— Борче Атанасовски, студент. 
3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „.Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Број 09-933/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајле Грујоски, с . р. Љупчо Арсов, е. р. 

136. 
На основа член 100 став 3 од Законот за јав-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ" број 
53/57), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ ЧЛЕ-
НОВИ НА ДИСЦИПЛИНСКИОТ СУД ПРИ ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ И ИМЕНУВАЊЕ НА НОВИ 

ЧЛЕНОВИ 

1. Се разрешуваат досегашните членови на Дис 
циплинскиот суд при Извршниот совет поради из-
минување на времето за кое се именувани и за 
нови членови се именуваат: 

а) За претседател: Никола Јанев, началник во 
Државниот секретаријат за правосудна управа 
на НРМ; 

— за заменик претседател: Страшо Трпенов-
ски, началник во Државниот секретаријат за рабо-
ти на финансиите на НРМ. 

б) За член Перо Липковски, судија на Вишиот 
стопански суд во Скопје; 

— за заменик член: Даница Анастасова, виши 
референт во Секретаријатот за земјоделство и шу-
марство на Извршниот совет. 

в) За член: Стеван Георгиевски, член на Прет-
седателството на Околискиот одбор1 на Синдикатот 
на службениците од државните установи; 

— за заменик член: Александар Крстевски, 
член на Секретаријатот на Републичкиот одбор на 
Синдикатот на -службениците од државните уста-
нови. 

Вториот член и неговиот заменик се делеги-
рани од Републичкиот одбор на Синдикатот на 
службениците од државните установи. 
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2. Функцијата на претседателот и членовите на 
Дисциплинскиот суд и нивните заменици трае две 
години. 

3. Ова решение влегува во сила со деног на 
донесувањето. 

Број 09—1155/2 
29 април 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

137. 
На основа член 100 став 3 од Законот за јав-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ" број 
53/57), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ ЧЛЕ-
НОВИ НА ВИШИОТ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД 
ПРИ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ИМЕНУВАЊЕ НА 

НОВИ ЧЛЕНОВИ 

1. Се разрешуваат досегашните членови на Ви-
шиот дисциплински суд при Извршниот совет по-
ради изминување на времето за кое се именувани 
и за нови членови се именуваат: 

а) За претседател: Горѓи Цаца, секретар на Се-
кретаријатот за законодавство и организација на 
Извршниот совет; 

— за заменик претседател: Александар Крс-
тевски, секретар на Секретаријатот за општа упра-
ва на Извршниот совет. 

б) За член: Киро Никовски, судија на Врхов-
ниот суд на НРМ; 

— за заменик член: Георги Георгиевски, шеф 
на Кабинетот на. претседателот на Извршниот совет. 

в) За член: Мире Доновски, член на Секрета-
ријатот на Републичкиот одбор на Синдикатот на 
службениците од државните установи; 

— за заменик член: Благоја Витановски, се-
кретар на Републичкиот одбор1 на синдикатите на 
здравствените работници. 

Вториот член и неговиот1 заменик се делегирани 
од Републичкиот одбор на Синдикатот на службе-
ниците од државните установи. 

2. Функцијата на претседателот и членовите на 
Вишиот дисциплински суд и нивните заменици трае 
две години. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Број 09-1155/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

138. 
На основа член 38 став 2 од Законот за здру-

жување во стопанството, Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО 

УГОСТИТЕЛСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во управувањето со Угостителската комора 
на НР Македонија учествуваат претставници на 
следните општествени и други организации и уста-
нови (со по- 1 претставник) и тоа: 

а) во Собранието на Комората: 
— Републички совет на ССЈ за Македонија, 
— Туристички сојуз на НР Македонија, 
— „Путник — Македонија" — Претпријатие за 

туристички и сообраќајни, услуги, 
— Југословенска инвестициона банка — Цен-

трала за НР Македонија, 
— Совет за просвета на НР Македонија, 
— Економски факултет — Скопје, 
б) во Управниот одбор на Комората: 
— Републички совет на ССЈ за Македонија, 
— Туристички сојуз на НР Македонија, и 
— Феријален сојуз на НРМ. 
2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „.Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Број 09-238/2 
29 април 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

139. 
На основа член 40 став 4 од Законот за здру-

жување во стопанството и точ. II од Одлуката за 
одредување бројот на претставниците на опште-
ствената заедница во Собранието и во Управниот 
одбор на републичките стопански комори, донесена 
од Народното собрание под бр. 73 од 27. IV. 1960 г., 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВР-
ШНИОТ СОВЕТ ВО СОБРАНИЕТО И УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА УГОСТИТЕЛСКАТА КОМОРА 

НА НРМ 

1. Како претставници на Извршниот совет кои 
ќе учествуваат во управувањето со Угостителската 
комора на НР Македонија се именуваат и тоа: 

а) во Собранието на Комората: 
— Јовко Ј овк овски, народен пратеник; 
— Миле Тортевски, потпретседател на Народ-

ниот одбор на Тетовска околија; 
— Димитар Каранфиловски, службеник во Др-

жавниот секретаријат за стоков промет; 
б) во Управниот одбор на Комората: 
— Димитар Каранфиловски, службеник во Др-

жавниот секретаријат за стоиков промет. 
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2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник ва Народна Репу-
блика Македонија". 

Број 09-238/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо АР^ов, с. р. 

140. 
На основа член 38 став 2 од Законот за здру-

жување во стопанството, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО 
ТРГОВСКАТА КОМОРА НА НР МАКЕДОНИЈА 

1. Во управувањето со Трговската комора на 
НР Македонија учествуваат претставници на след-
ните општествени! организации и установи и тоа: 

а) во Одбрането на Комората: 
— Републички совет на ОСЈ за НРМ — 2 прет-

ставника; 
— Главен задружен сојуз на НРМ — 1 прет-

ставник, 
— Народна банка на ФНРЈ — Централа за 

НРМ — 1 претставник, 
— Југобанка — филијала Скопје — 1 прет-

ставник, 
— Југословенска инвестициона банка — Цен-

трала за НРМ — 1 претставник, 
—• Економски факултет — Скопје — 1 прет-

ставник, 
— Друштвото на економистите на НРМ — 1 

претставник, 
— Сојузот на женските друштва — Главен од-

бор на НРМ — 1 претставник; 
б>) Во Управниот одбор на Ко »Ј ^ата : 
— Републички совет на ССЈ за Македонија — 

1 претставник, 
— Главен задружен сојуз на НРМ — 1 прет-

ставник, и) 
— Сојузот на женските друштва — Главен од-

бор на НРМ — 1 претставник. 
2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр, 09—238/2 
29 април 1960 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

141. 
На основа член 40 од Законот за здружување 

во стопанството и точ. I од Одлуката за одредување 
бројот на претставниците на општествената заед-
ница во Собранието и во Управниот одбор на ре-

публичките стопански комори, донесена од Народ-
ното собрание под бр. 73 од 27-1У-1960 г., Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ ВО СОБРАНИЕТО И УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ТРГОВСКАТА КОМОРА НА НРМ 

1. Како претставници: на Извршниот совет кои 
ќе учествуваат во управувањето со Трговската ко-
мора на НР Македонија се именуваат и тоа: 

а) во Собранието на Комората: 
— Петко Чадиевски , пом. секретар на Држав-

ниот секретаријат за стоко® промет; 
— Мишко Божиновски, началник во Секрета-

ријатот за општи стопански работи1 на Извршниот 
совет; 

— Александар Нанчев, службеник во Заводот 
за стопанско планирање на НРМ; 

б) во Управниот одбор на Комората: 
— Петко Чадиевски , пом. секретар на Држав-

ниот секретаријат за оток ов промет. 
2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македониј а". 

Бр. 09—238/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

142. 
На основа член 38 став 2 од Законт за здру-

жување во стопанството, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО 

ЗАНАЕТЧИСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во управувањето со Занаетчиската комора 
на Народна Република Македонија учествуваат 
претставници на следните општествени и други ор-
ганизации и установи: 

а) во Собранието на Комората: 
— Републички совет на СОЈ за НРМ — 3 прет-

ставника, 
— Југословенска инвестициона банка — Цен-

трала за НРМ — 2 претставника, 
— Народна банка на ФНРЈ — Централа за НРМ 

2 претставника, 
— Главен задружен сојуз 2 — претставника, 
— Друштвото на економистите на НРМ — 2 

претставника, 
— Друштвото на преподавателите од стручни-

те школи на НРМ — 1 претставник; 
б) во Управниот одбор на Комората: 
— Републички совет на ОСЈ за НРМ — 1 прет-

ставник, 
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— Народна банка на ФНРЈ — Централа за 
НРМ — 1 претставник и 

— Главниот задружен сојуз на НРМ — 1 прет-
ставник. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „.Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09—238/2 
29 април 1960 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

143. 
На основа член 40 став 4 од Законот за здру-

жуваше во стопанството и точ. Ш од Одлуката за 
одредуваше бројот на претставниците на опште-
ствената заедница во Собранието и во Управниот 
одбор на (републичките стопански комори, доне-
сена од Народното собрание под бр. 73 од 27-1У-1960 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ ВО СОБРАНИЕТО И УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЗАНАЕТЧИСКАТА КОМОРА НА НРМ 

1. Како претставници на Извршниот совет кои ќе 
учествуваат во управувањето со Занаетчиската ко-
мора на НР Македонија се именуваат и тоа: 

а) во Собранието на Комората: 
— Паскал Митревски, ном. секретар на Секре-

таријатот за општи стопански работи на Изврш-
ниот совет; 

—• Никола Бакулевски, потпретседател на На-
родниот одбор на општината Битола; 

— Никола Николовски, службеник во Секрета-
ријатот за индустрија на Извршниот совет; 

— Васил Ивановски, службеник во Советот за 
просвета на НР Македонија; 

— Душан Димов, претседател на Народниот 
одбор на општината „Кале" — Скопје; 

— Ѓуро Лангер, службеник во Заводот за сто-
панско планирање на НРМ. 

б) во Управниот одбор на Комората: 
— Ѓуро Лангер, службеник во Заводот за сто-

панско планирање на НРМ. 
2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09—238/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

144. 
На основа член 38 став 2 од Законот за здру-

жување во стопанството, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО 

ЗЕМЈОДЕЛСКО -ШУМАРСКАТА КОМОРА НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во управувањето со 3 е мј оделек о- шу марек а --
та комора на Народна Република Македонија уче-
ствуваат претставници на следните општествени и 
други организации и установи: 

а) во Собранието на Комората: 
— Главен задружен сојуз на НРМ — 6 прет-

ставника, 
— Земјоделско-шумарски факултет — 2 прет-

ставника, 
— Републички совет на ССЈ за НРМ —• 2 прет-

ставника, 
— Сојуз на водните заедници на НРМ — 1 прет-

ставник, 
— Народна банка на ФНРЈ — Централа за НРМ 

1 претставник, 
— Земјоделска банка — филијала Скопје — 1 

претставник, 
— Друштво на астрономите и земјоделски тех-

ничари — 1 претставник, 
— Друштвото на инженерите и техничарите по 

шумарство и дрвна индустрија — 1 претставник, 
—• Друштвото на ветеринарните лекари на НРМ 

— 1 претставник, 
— Совет за просвета на НРМ — 1 претставник, 
— Трговска комора на НРМ — 1 претставник, 
б) во Управниот одбор на Комората; 
— Главниот задружен сојуз на НРМ — 1 прет-

ставник, 
— Сојузот на водните заедници — 1 претставник, 
— Земјоделско-шумарскиот факултет — 1 прет-

ставник, 
— Земјоделската банка — Филијала Скопје — 

1 претставник, 
— Републички совет на ССЈ за НРМ — 1 прет-

ставник, 
— Советот за просвета на НРМ — 1 претставник. 
2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09—238/2 
29 април 1960 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

145. 
На основа член 40 став 4 од Законот за здру-

жување во стопанството и точ. I од Одлуката за 
одредување бројот на претставниците на опште-
ствената заедница во Собранието и во Управниот 
одбор на републичките стопански комори, донесена 
од Народното собрание под бр. 73 од 27-1У-1960 г., 
Извршниот совет донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ ВО СОБРАНИЕТО И УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЗЕМЈО ДЕЛ СКО-ШУМАРСКАТА 
КОМОРА НА НРМ 

1. Како претставници на Извршниот совет кои 
ќе учествуваат во управувањето со Земјоделско-
шумарската комора на НР Македонија се имену-
ваат и тоа: 

ај)> во Собранието на Комората: 
— инж. Филип Николовски, пом. секретар на 

Секретаријатот за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет; 

— Мито Димитриевски, народен пратеник; 
— Никола Спасевски, службеник во Заводот за 

стопанско планирање на НРМ; 
— д-р Ангел Џеков, началник во Секретарија-

тот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет; 

— инж. Благој Николовски, началник во Се-
кретаријатот за земјоделство и шумарство на Из-
вршниот совет; 

б) во Управниот одбор на Комората: 
— инж. Филип Николовски, пом. секретар на 

Секретаријатот за земјоделство ^и шумарство на 
Извршниот совет. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09—238/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

146. 
На основа!член 11 став 3 од Уредбата за Југо-

словенската инвестициона банка, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОДБОР ЗА ЗАЕМИ ПРИ 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА 
БАНКА — ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ 

1. Во Одборот за заеми се именуваат и тоа: 
а) за претседател: 
Благој Попов, член на Извршниот совет на НРМ 
б) за членови: 
— Диме Бојановски, претседател на Трговска-

та комора на НРМ; 
— Благој Симеонов, пом. секретар на Секрета-

ријатот за индустрија на Извршниот совет на НРМ; 
— Петко Чавковски , пом. државен секретар 

на Државниот секретаријат за стоков промет на 
НРМ; 

— Душан Шаровиќ, началник во Заводот за 
'стопанско планирање на НРМ; 

Џоџа Николовски, претседател на Народниот 
одбор на Битолска околија; 

— Васил Туџаров, претседател на Народниот 
одбор на Штипска околија; 

— Горѓи Русковски, претседател на Народниот 
одбор на Титоввелешка околија; 

— Ристо Дуковски, потпретседател на Народ-
ниот одбор на Скопска околија; 

— Миле Тортевски, потпретседател на Народ-
ниот одбор на Тетовска околија; 

— ниж. Среќко Маневски, потпретседател на 
Народниот одбор на Кумановска околија; 

— Крсто Нелковкжи, нотцретседател на Народ-
ниот одбор на Охридска околија; 

— Генчо Чуд ул овски, потпретседател на За-
наетчиската комора на НРМ; 

— инж. Томо Маринов, претседател на Управ-
ниот одбор на Бирото за унапредување на градеж-
ништвото' на НРМ; 

— Нико Нича, директор на Електростопан-
ската заедница на НРМ; 

— инж. Август Шостариќ, директор на Фабри-
ката за цемент „Усје" — Скопје. 

По својот положај член на Одборот за заеми е 
Главниот директор на Југословенската инвестицио-
на банка, — Централа за НРМ. 

2, Ова решение влегува во сила веднаш, а ќ е 
се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09—085/1 
29 април 1960 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

147. 
На основа член 21 од Уредбата за заемите за 

инвестиции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56) и 
Решението на Извршниот совет на НРМ бр. 09-1274/6 
од 21. V. 1960 година за расподелба на средствата 
предвидени во дотацијата од Општиот инвестицио-
нен фонд за давање нови заеми за градски елек-
трични мрежи, Југословенската инвестициона банка 
— Централа за НР Македонија распишува 

XXXIV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1960 
ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДСКИ ЕЛЕК-
ТРИЧНИ МРЕЖИ, ЗА ДАЛЕКУВОДИ И ТРАФО-
СТАНИЦИ ОД 35 КВ ОД ЕЛЕКТРОСИСТЕМОТ ВО 

НР МАКЕДОНИЈА 

I. По овој конкурс Југословенската инвестици-
она банка ќе дава инвестициони заеми од сред-
ствата на гарантираните инвестиции по Сојузниот 
општествен план за 1960 година за следниве намени: 

— за изградба, проширување и реконструкција 
на градските електрични мрежи, 

— за изградба на далекуводи и трафостаници 
35 КВ од електросистемот, кои ја решаваат поце-
лисходно поврзаноста на мрежата, и 

— за изведуваше на работи за заштита на елек-
тричната мрежа во електросистемот. 

П. Корисници на заеми за целите од претход-
ната точка, можат да бидат: 

а) градските електро-дистрибутивни стопански 
организации, 
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б) политичко-територијалките единици (околии, 
општини). 

Ш. Заеми според овој конкурс ќе се даваат со 
лихвена норма од 2% годишно. 

IV. Рокот за враќање на заемот не може да 
биде подолг од 30 години. 

V. Првенство за добивање заеми според овој 
конкурс ќе имаат заемобарачи што: 

1) обезбедуваат поцелосна реконструкција на 
мрежата; 

2) решаваат ^целисходно поврзување на мре-
жата со што обезбедува подобар пласман на елек-
тричната енергија; 

3) нудат пократок рок за изградбата и рекон-
струкцијата на објектот. 

VI. Барањето за заем со потребната документа-
ција треба да содржи податоци од чл. 16 на Уредбата 
за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ", бр. 
31/56), а се поднесува ка ј нејзината најблиска фи-
лијала во три примероци на пропишан образец на 
Банката, што може да се добие ка ј нејзините фили-
јали (Скопје — Битола). 

УП. Кон барањето за заем заемобарачот под-
несува се што е предвидено: 

1) во поглавие«) X, точка 1), ставови а), б), ц) 
од Конкурсот за давање инвестициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за 
изградба и реконструкција на објекти од областа 
на индустријата, објавен во „Службен весник на 
НРМ", бр. 5/60 г. 

2) потврда за кредитна способност на заемоба-
рачот издадена од страна на Банката ка ј која ис-
тиот има текушта односно жиро сметка. Оваа по-
тврда не може да биде постара од 10 дена од 
поднесувањето на барањето. 

3) Банката може одобрувањето на заемот да го 
услови со гаранција од политичко-територијалната 
единица. 

4) оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација ако е таа заемобарач. 

5) гарантен износ по заемите што ќе се дава по 
овој конкурс во висина од 5% од износот на заемот, 
се обезбедува од средствата од ОИФ, според Гл. ХУп 
точка 15 од Сојузниот општествен план за 1960 
година. 

УШ. Според овој конкурс за барања чија прет-
сметковна вредност не преминува 20 мил. дин. 
може наместо инвестиционен елаборат, предвиден 
со чл. 18 ст. 1 од Уредбата за заеми за инвестиции, 
да се поднесе сократена документација според На-
редбата на Секретаријатот за финансии на СИС 
бр, 07-118/1 од 16.1.1960 год. („Сл. лист на ФНРЈ", 
бр. 4/60). 

IX. Првенство при одобрувањето на заеми спо-
ред ОБЧ)ј конкурс ќе имаат заемобарач од градските 
центри, кои имаат релативно најмногу дотрајали 
мрежи и кои реконструкцијата ќе ја извршат во 
најкус рок. 

X. Барањата што ќе бидат поднесени во рок 
од еден (1) месец од објавувањето на овој конкурс, 
во „Сл. весник на НРМ", Банката веднаш^ќе ги зема 
во разгледување и доколку ги исполнуваат усло-
вите според конкурсот, ќе бидат одобрени во рам-
ките на расположивите средства. 

Бр. 18 — Стр. 365 

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат раз-
гледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на 
расположивите средства. 

XI. Поднесените а нерешени барања по XXIV 
конкурс, за 1959 година, Југословенската инвести-
циона банка — Централа за НР Македонија, ќе го 
вклучи во овој конкурс, доколку барањата одго-
вараат на условите на овој конкурс и доколку зае-
мобарачот за тоа даде своја согласност. 

ХП. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите на Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист 
на ФНРЈ", бр. 31/56 г.) и Одлуката за условите 
и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републич-
киот инвестиционен фонд во 1960 година како и 
другите прописи што важат. 

Бр. 11-5/133 
Скопје, 28-Ш-1960 год. 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Одбор за заеми 
Гл. директор, Претседател, 

Т. Ивановски, е. р. Бл. Попов, е. р. 

На основа точка 1 од Решението за овластување 
Одборот за стопанство на Извршниот совет за да-
вање согласности на конкуренте за заеми од Репуб-
личкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 4. П. 
1960 год., Одборот за стопанство на Извршниот совет 
е согласен со XXXIV конкурс за давање инвести-
циони заеми од средствата на загарантираните 
инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 
год. за изградба на градски електрични мрежи, за 
далеководи и трафостаници од 35 КВ од електро-
системот во НР Македонија. 

Број 04-412/14 Претседател 
27^-1960 година на Одборот за стопан, на ИС, 

С к о п ј е Ристо Џунов, е. р. 

148. 
На основа член 21 од Уредбата за заемите за 

инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 
год.) и Решението на Извршниот совет на НРМ 
под бр. 09-1274/9 од 21. V. 1960 год. за расподелба на 
средствата предвидени со гарантираните инвестиции 
во индустријата за градежни материјали, Југосло-
венската инвестициона банка — Централа за НР 
Македонија — Скопје распишува 

XXXV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА . ГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1960 
ГОД. ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ОБЈЕКТИТЕ ВО ИНДУСТРИЈАТА НА ГРАДЕЖНИ 

МАТЕРИЈАЛИ ВО НР МАКЕДОНИЈА 

I. Југословенската инвестициона банка — Цен-
трала за НРМ ќе дава според овој конкурс заеми 
од средствата на гарантираните инвестиции по Со-
јузниот општествен план за 1960 година за изградба 
и реконструкција на погоните за производство на 
тули. 
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П. На овој конкурс можат да учествуваат сто-
пански организации и политичко-територијалните 
единици. 

Ш. Интересната норма се определува на 4%. 
IV. Рокот на враќањето на заемот не може да 

биде подолг од 25 години за новоградба и 15 години 
за реконструкција и проширување. 

V. Првенство при добивање на заеми ќе имаат 
заемобарачи што: 

1) изградуваат капацитети за што поекономично 
снабдување на градежништвото во дефицитарните 
реони; 

2) воведуваат современи технолошки процеси 
или елиминираат сезонска работна рака; 

3) нудат пократок рок за завршување на об-
јектот. 

VI. Барањето за инвестиционен заем треба да 
содржи податоци пропишани во чл. 16, 17 и 18 од 
Уредбата за инвестиции во стопанството („Сл. лист 
на ФНРЈ", бр. 31/56). 

Барањата со потребната документација за ин-
вестиционен заем треба да се поднесуваат кај неј-
зината најблиска филијала во три примероци на 
пропишаните обрасци на Банката што можат да се 
добијат ка ј нејзините филијали (Скопје — Битола). 

VП. Кон барањето за заем заемобарачот подне-
сува се што е предвидено: 

1) во поглавјето X, точка 1), ставови а), б), ц) 
од Конкурсот за давање инвестициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
за изградба и реконструкција на објекти од областа 
на индустријата, објавен во „Службен весник на 
НРМ", бр. 5/60 година. 

2) потврда од Геолошкиот завод за испитаниот 
квантитет на суровинската база и од Институтот 
односно Заводот за испитување на градежните 
материјали за испитаниот квалитет на суровин-
ската база утврдена од Геолошкиот завод. 

ЈЗ) потврда за кредитна способност на заемоба-
рачот издадена од страна на Банката кај која 
заемобарачот има текушта односно жиро сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
од поднесувањето на барањето. 

4) Банката може да го услови одобрувањето 
на заемот со гаранција од политичко-територијал-
ката единица. 

5) оверен препис од решението за регистрација 
од стопанската организација ако таа е заемобарач. 

6) потврда од надлежниот електростопански ор-
ган за обезбедување на електрична енергија за 
погонот што ќе се гради или реконструира. 

VIII. Гарантен износ по заемите што ќе се поло-
жува по овој конкурс во висина од 5% од износот 
на заемот, се обезбедува од средствата на ОИФ 
според Гл. XVП точка 15 од Сојузниот општествен 
план за 1960 година. 

- IX. Од средствата на заемот не може да се 
набавува употребувана опрема. 

X. Според овој конкурс за барање чија прес-
метковна вредност не преминува 20,0 мил. дин. може 
наместо инвестиционен елаборат предвиден со чл. 
18 ст. 1 од Уредбата за заеми за инвестиции да се 
поднесе сократена документација според На-
редбата на Секретаријатот за финансии на СИС 

бр. 07-118/1 од 16.1.1960 год. („Сл. лист на ФНРЈ", 
бр. 4/60 год.). 

XI. Барањата што ќе бидат поднесени во рок 
од еден (1) месец од објавувањето на овој конкурс 
во „Службен весник на НРМ", Банката веднаш ќе 
ги земе во разгледување и доколку ги исполнуваат 
условите по конкуренте ќе бидат одобрени во рам-
ките на расположивите средства. 

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат раз-
гледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на 
расположивите средства. 

XII. Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. 
лист на ФНРЈ", бр. 31/56 год.), и другите прописи 
што важат. 

Број 11-5/133 
Скопје, 28-Ш-1960 год. 

» 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Одбор за заеми 
Гл. директор, Претседател, 

Т. Ивановски, е. р. Бл. Попов, е. р. 

На основа точка 1 од Решението1 за овластување 
Одборот за стопанство на Извршниот совет за да-
вање согласности на конкуренте за заеми од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 
4. П. 1960 год. Одборот за стопанство на Извршниот 
совет е согласен со XXXV конкурс за давање ин-
вестициони заеми од средствата на гарантираните 
инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 
година за изградба и реконструкција на објектите 
во индустријата на градежни материјали во НР 
Македонија. 

Број 04-412/15 Претседател 
27^-1960 година на Одборот за стопан, на ИС, 

С к о п ј е Ристо Џунов, е. р. 

149. 
На основа чл. 21 од Уредбата за заемите за ин-

вестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 год.) 
и Решението на Извршниот совет на НРМ бр. 09-
1274/11 од 21-V-1960 год., за расподелба на средствата 
во износ од 440,0 мил. дин. предвидени со гаран-
тираните инвестиции за изградба на објекти за про-
изводство на сточна храна во НР Македонија, Ју-
гословенската инвестициона банка — Централа за 
НР Македонија — Скопје распишува 

XXXVI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 

СРЕДСТВАТА НА ГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИ-
ЦИИ ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 
1960 ГОД. ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ХРАНА ЗА ДОБИТОК ВО 
^ НР МАКЕДОНИЈА 

I. По овој конкурс се даваат инвестициони за-
еми од средствата на гарантираните инвестиции по 
Сојузниот општествен план за 1960 година за из-
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градба на објекти за производство на храна за доби-
ток. 

П. На овој конкурс можат да учествуваат сто-
пански претпријатија и политичко-територијалните 
единици. 

Ш. Интересната норма се одредува на 4% го-
дишно. 

IV. Рокот за враќање на заемот не може да 
биде подолг од 25 години. 

V. Првенство при добивање заем ќе имаат за-
емобарачи што: 

1) обезбедуваат најниски трошоци на инвести-
циите по единица на производ во однос на вкуп-
ните потребни средства и имаат поголем рентабили-
тет во однос на вкупните вложени средства; 

2) нудат пократок рок за остварување на ре-
довното производство; 

3) нудат пократок рок за отплатување на заемот. 
VI. Барањето за инвестиционен заем треба да 

содржи податоци пропишани во чл. 16, 17 и* 18 од 
Уредбата за инвестиции во стопанството („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 31/56 год.). 

Барањата со потребната документација за инве-
стиционен заем треба да се поднесуваат кај нејзи-
ната најблиска филијала во три примероци на про-
пишаните обрасци на Банката што може да се до-
бијат кај нејзините филијали (Скопје — Битола). 

VII*. Кон барањето за заем заемобарачот подне-
сува се што е предвидено: 

1) Во поглавното X, точка 1), ставови а), б), ц) од 
Конкурсот за давање инвестицииои заеми од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд за из-
градба и реконструкција на * објекти од областа на 
индустријата, објавен во „Службен весник на НРМ" 
бр. 5/60 г. 

2) Потврда за кредитната способност на заемо-
барачот издадена од страна на Банката ка ј која 
заемсбарачот има текушта, односно жиро сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
од поднесувањето на барањето. 

3) Банката може да го услови одобрувањето на 
заемот со гаранција од политичко-територијалната 
единица. 

4) Оверен препис од решението за регистрација 
од стопанската организација ако таа е заемобарач. 

5) Потврда од надлежниот електростопански ор-
ган за обезбедување на електрична енергија за по-
гонот што ќе се гради. 

VIII. Гарантен износ по заемите што ќе се по-
ложува по овој конкурс во висина од 5% од изно-
сот на заемот се обезбедува од средствата на ОИФ 
според Гл. XVП точка 15 од Сојузниот општествен 
план за 1960 година. 

IX. Од средствата на заемот ве може да се на-
бавува употребувана опрема. 

X. Според овој конкурс за барање чија пресмет-
ковна вредност не преминува 20,0 мил. дин. може 
наместо инвестиционен елаборат предвидено со чл. 
18 ст. 1 од Уредбата за заеми за инвестиции да се 
поднесе сократена документација според Наредбата 
на Секретаријатот за финансии на СИС бр. 07-118/1 
од 16-1-1960 година („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 4/60). 

XI. Барањата што ќе бидат поднесени во рок 
од еден (1) месец од објавувањето на овој конкурс 

во „Службен весник на НРМ", Банката веднаш ќе 
ги зема во разгледување и доколку ги исполнуваат 
условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рам-
ките на расположивите средства. 

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат раз-
гледувани' и одобрувани сукцесивно во рамките на 
расположивите средства. 

ХП. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите на Уредбата за заеми на инвестиции („Сл. лист 
на ФНРЈ", бр. 31/56 год.) и другите прописи што 
важат. 

Бр. 11-5/133 
28-Ш-1960 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Одбор за заеми 
Гл. директор, Претседател, 

Т. Ивановски, е. р. Бл. Попов, е. р. 

На основа точка 1 од Решението за овластува-
ње Одборот за стопанство на Извршниот совет за 
давање согласности на конкуренте за заеми од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 
4-11-1960 год., Одборот за стопанство на Извршниот 
совет е согласен со XXXVI конкурс за давање ин-
вестициони заеми од средствата на гарантираните 
инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 
година за изградба на објекти за производство на 
храна за добиток во НР Македонија. 

Број 04-412/16 Претседател 
27^-1960 година на Одборот за стопан, на ИС, 

С к о п ј е Ристо Џунов, е. р. 

150. 
На основа член 21 од Уредбата за заеми за 

инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.) и 
Решението на Извршниот совет на НРМ под бр. 
09-1274/1 од 21. V. 1960 година за расподелба на 
гарантираните инвестиции во трговијата за изград-
ба на магацини за сместување на земјоделски и 
индустриски производи во 1960 година, Југословен-
ската инвестициона банка — Централа за НР Маке-
донија распишува 

ХХХУП К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ЗА ИЗГРАДБА НА МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР ЗА 
СМЕСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ИНДУСТРИ-

СКИ СТОКИ ВО ТРГОВИЈАТА 
* 

I. По овој конкурс се даваат инвестициони зае-
ми од средствата на гарантираните инвестиции, по 
Сојузниот општествен план за 1960 година, за из-
градба на магацински простор за сместување на 
земјоделски производи сем житарица и индустри-
ски стоки во трговијата. 

П. Корисници на заеми за целта од претходната 
точка можат да бидат: 
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а) стопански организации за промет со земјо-
делски и индустриски производи; 

б) политичко територијални единици. 
Ш. Според овој конкурс заемот се дава под 

услов со бараниот заем да се обезбеди потполна 
изградба на предвидениот објект со одобрената ин-
вестициона програма. 

IV. Заемите според овој конкурс ќе се одобруваат 
со 2% интерес годишно. 

V. РОКОТ за враќање на заемот не може да биде 
подолг од 30 години. 

VI. Барањето за заем треба да содржи пода-
тоци пропишани во чл. 16,17 и 18 од Уредбата за зае-
ми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31/56), а 
се поднесува на образец на Југословенската инве-
стициона банка што може да се добие ка ј нејзините 
филијали (Скопје и Битола). 

VII. Кон барањето за заем заемобарателот е 
должен да поднесе документација предвидена во 
точка VIII под 1, 3, 4 и 5, од објавениот XXIX 
кс ику рс за давање инвестициони заеми од сред-
ствата на РИФ за потребите на трговијата („Сл. 
весник на НРМ" бр. 5/1960 година). 

VIII. Првенство при добивањето на заеми по 
сивој конкурс имаат: 

1. Заемобарателите што се од поголеми потро-
шувачки центри во кои е нај неповолен односот 
помеѓу прометот на земјоделските и индустриските 
стоки и расположливиот магацински простор. 

2. Заемобарателите во производните реони во 
кои е неповолен односот меѓу расположивост мага-
цински простор и паз ари шиите одвишоци на земјо-
делски производи. 

3. Заемобарателите што постигнуваат поефтина 
изградба по единица капацитет. 

IX. Од средствата на заемот не може да се на-
бавува употребувана опрема. 

X. Барањата за инвестициони заеми со по-
требната документација (ЗП обрасци VI издание) 
се поднесуваат во три примероци на најблиската 
филијала на Југословенската инвестициона банка. 

XI. Барањата што ќе бидат поднесени во рок 
од 1 месец од објавувањето на овој конкурс во 
„Сл. весник на НРМ", Банката веднаш ќе ги зема 
во разгледување и доколку ги исполнуваат условите 
по конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на 
расположивите средства. 

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат раз-
гледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на 
расположивите средства. 

XII. Во се друго во овој конкурс важат одред-
бите на Уредбата за инвестициони заеми („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 31/56) и Одлуката за усло-
вите и начинот под кои ќе се даваат заеми за 
инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд 
како и другите прописи што важат. 
Број 11-5/133 
28 февруари 1960 година 
С к о п ј е 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Одбор за заеми 
Гл. директор, Претседател, 

Т. Ивановски, е. р. Бл. Попов, е. р. 

На основа точка 1 од Решението за овласту-
вање Одборот за стопанство на Извршниот совет 
за давање согласности на конкуренте за заеми од 
Републичкиот инвестиционен фонд бр 09-379/1 од 
4-П-1960 година, Одборот за стопанство на Извр-
ниот совет е согласен со ХХХУП конкурс за да-
вање инвестициони заеми од средствата на гаран-
тираните инвестиции за изградба на магацински 
простор за сместување на земјоделски и индустри-
ски стоки во трговијата. 

Број 04-412/17 
27-У-1960 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Одборот за стопан, на ИС, 

Ристо Џунов, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за платите 
на државните секретари и службениците на други: 
определени положаи, објавена! во* („Службен весник 
на НРМ" бр. 11/60), се поткраднала долунаведесната 
грешка, поради што се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ 

СЕКРЕТАРИ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРУГИ 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛОЖАИ 

Во точката I, ред 1 по зборот „изнесува" се 
додава зборот „до". 

Од Извршниот совет на НРМ — Скопје, 5 мај 
1960 година бр. 718/1. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 

ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 
врз основа на дозволата од 'Секретаријатот за 

стопанство на Народниот одбор на општината — 
Прилеп бр. 05—6516 од 24-УШ-1959 година е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 321, рег. бр. 321 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бербер Трајко Николов' Димески, 
со седиште во Прилеп, ул. „Илинденска" бр. 30. 
Предмет на работењето на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајка 
Николов Димески. (220) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината — 
Прилеп бр. 05—6715 од 1-1Х-1959 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и 'работил-
ници на страна 322, рег. бр. 322 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Рогозина^ Марија Орданова Мару-
лец, со седиште во Прилеп, ул. „Борка Талески"-

бр. 21. Предмет на работењето на дуќанот е: пле-
тење на трски и рогозина. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марија 
Орданова Марулец. (221^ 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината — 
Прилеп бр. 05—3916/1 од 19-ЦХ-1959 година е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 323, рег. бр. 323, занаетчискиот 
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дуќан под фирма: Тенеќеџија Благоја Миланов 
Димески, со седиште во Црилеп, ул. „Стеван Сте-
пановски" бр. 5. Предмет на работењето на дуќанот 
е: тенеќеџиски изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја 
Миланов Димески. (222) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината „Ида-
и ј а " — Скопје бр. 11832 од 5-Х-1959 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници под рег. бр. 58, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зид аро-фас а дер Андреј Георгиев Новаков, 
со седиште во Скопје, ул. „Железничка" бр. 42. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на 
бетонски плочки за постројки, бетонски столбови 
за огради, бетонски ивичњаци, бетонски столбови 
за скали, бетонски цеви и други бетонски потреби. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андреј 
Георгиев Новаков. ()22^ 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината ,Д1да-
дија" — Скопје Фр. 05—151441/1 од 5-Х-1959 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 57 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Водоинсталатерска работилница на Ар-
сеније Петре Милиќ, со седиште во Скопје, ул. „Гли 
гор Прличев" бр. 34. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: водоинсталатерски услуги за водовод, раз-
ни постројки и канализација. 

Фармата ќе ја потпишува сопственикот Арсе-
није Петре Милиќ. 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Клечевце бр. 04—1853 од 3-VII-1959 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 2, рег. бр. 2 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Неџип Мемед ов Му-
стафовски, со седиште во е. Шопско Рудари. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неџип 
Мемедов Муетафовски. (227\ 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината — Дебар бр. 7965 од 10-1Х-1956 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 348, рег. бр. 200 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Куртиши Абаз 
Ариф, со седиште во Дебар. Предмет на работењето 
на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кур-
тиши Абаз Ариф. (228) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Василево 
бр. 05—514/1 од 25-1Х-1959 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Колар Манчо Атанасов Димитров, со седи-
ште во е. Василеео. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Манчо 
Атанасов Димитров. (1229) 

Зрз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот ча општината В аси лево 
бр. 05—1559/1 од 25-1Х-1959 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 1, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под 

фирма: Столар Павло Леонидов Иванов, со седиште 
во е. Пиперово. Предмет на работењето на дуќанот 
е столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павло 
-Леонидов Иванов. (230) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Дебар бр. 4932 од 20-VI1-1958 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на .страна 217, рег. бр. 109 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Фризер Војка Рамиз, со 
седиште во Дебар. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Војка 
Рамиз. (231) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Клечевце бр. 04—2150 од 27-УП-1959 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Машино-илетач Све-
то Тимчев Водановски, со седиште во е. Бељаков-
це. Предмет на работењето на дуќанот е: плет ачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Свето 
Тимчев Бобановски. (232) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
» Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението б(р. 12-22147/1 од 12 јануари 
1960 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Влчевски Драгољуб, роден на 10 јуни 1933) 
година во село Тополница, Охридска околија, од 
татко Влчевски Трајче и мајка Рувчевска Евдо-
кија, така што во иднина фамилијарно^ име ќе 
му гласи Илиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (83) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1993/1 од 12 март 1960 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Коритар Лазар, роден на 14 март 1914 година во 
Титов Велес, од татко Коритар Милан, така што 
во иднина фамилијарното име ќе му гласи Христов. 

Промената на фамилиј арното име на Коритар 
Лазар се протегнува и на малолетните му деца: 
^ 1) Коритар Зоран, роден на 6 март 1958 година 
во гр. Скопје; и 

2) Коритар Димитар, роден на 24 август 19431 

година во гр. Скопје. 
Оваа промена важи од денот на објавувањето 

во „Службен весник на НРМ". (80) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бјр. 12-21305/59 од 12 јануари 
1960 година, ја одобри промената на личното име 
на Китаноски Андреја, роден на ден 6 февруари 
1960 година во село Долнени, Битолска околија, од 
татко Китаноски Петре и мајка Китаноска Тра-
јанка, така што во* иднина личното име ќе му гласи 
ИЛИОСКИ Јанко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (82) 
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шиот стопански суд во Скопје и претседа-
телите и судиите на окружните и окруж-
ните стопански судови — — — — — 356 

129. Одлука за рамките на положајните плати 
на службениците на републичките органи 357 

130. Одлука за разрешување и именување член 
на Одборот за внатрешна политика на Из-
вршниот совет — — — — — — — 358 

131. Одлука за доделување и распределување 
на средствата за подобрување условите за 
користење на годишниот и другите одмори 358 

132. Програма за употреба на средствата од до-
тацијата во износ од 44 милиони динари за 
подобрување условите за користењето на 
годшниот и другите одмори во 1960 год. 3'59 

133. Решение за вршење дистрибуција на стран-
ски културно-просветни, научни и наставни 
филмови .— — •— — — — — — — 359 

134. Решение за основање Аудиолошки центар 360 

135. Решение за разрешување членови на Сове-
тот за просвета на НРМ и именување на 
нови членови — — — — — — — 360 

136. Решение за разрешување на досегашните 
членови на Дисциплинскиот суд при Извр-
шниот совет и именување на нови членови 360 

137. Решение за разрешување на досегашните 
членови на Вишиот дисциплински суд при 
Извршниот совет и именување на нови 
членови — — — — — — — — — 361 

133. Решение за определување опшетстаени и 
други организации и установи чии прет-
ставници учествуваат во управувањето со 
Угостителската комора на Народна Репуб-
лика Македонија —{ — — — .— — 361 

139. Решение за именување претставници на 
Извршниот совет во Собранието' и Управ-
ниот одбор на Угостителската комора на 
НРМ — — — — — — — — — — 361 

140. Решение за определување општествени и 
други организации и установи чии прет-
ставници учествуваат во управувањето со 
Трговската комора на НР Македонија —• 362 

141. Решение за именување претставници на 
Извршниот совет во Собранието и Управ-
ниот одбор на Трговската комора на НРМ 362 

31 мај 1960 

142. Решение за определување општествени и 
други организации и установи чии прет-
ставници учествуваат во управувањето со 
Занаетчиската комора на Народна Репуб-
лика Македонија — —' — — — «— — 362 

143. Решение за именување претставници на 
Извршниот совет во Собранието и Управ-
ниот одбор на Занаетчиската комора на 
НРМ — — — —, — — — — —, збз 

144. Решение за определување општествени и 
други организации и установи чии прет-
ставници учествуваат во управувањето со 
Земјоделско-шумарската комора на Народ-
на Република Македонија — — — — — 363 

145. Решение за именување претставници на 
Извршниот совет во Собранието и Управ-
ниот одбор на Земјоделско-шумарската ко-
мора на НРМ — — — — — — — — 363 

146. Решение за именување Одбор за заеми при 
Југословенската инвестициона банка — 
Централа за НРМ — — — — — — — 364 

147. XXXIV конкурс за давање инвестициони 
заеим од средствата на загарантираните 
инвестиции по Сојузниот општествен план 
за 1960 година за изградба на градски елек-
трични мрежи за да леку води и трафоста-
ници од 35 КВ од електро системот во НР 
Македонија — — — — — — — — 364 

148. XXXV конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на гарантираните ин-
вестиции по Сојузниот општествен план за 
1960 година за изградба и реконструкција 
на објектите во ин ду етри ј ата на градежни 
материјали во НР Македонија — — •— 365 

149. XXXVI конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на гарантираните ин-
вестиции по Сојузниот општествен план 
за 1960 година за изградба на објекти за 
производство на храна за добиток во НР 
Македонија — —• — — — — — — 366 

150. XXXVП конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на гарантираните ин-
вестиции за изградба на магацински про-
стор за сместување на земјоделски и ин-
дустриски стоки во трговијата — — — 367 

Исправка на Одлуката за платите на државните 
секретари и службениците на други опре-
делени положаи — — — — — .— — 368 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-60Ѕ 

при Народна банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" П (3419) — Скопје. 


