
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Вторник, 24 март 1959 
С к о п ј е 

БроЈ 10 Год. XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 40 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

51. 
На основа точка 1 став 2 од Решението за осни -

вање Комисија за прашање по експрапријации 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 63/49), а во врска ::о 
член 4 од Уредбата за (измени и дополненија на 
Уредбата за оснивање и укинуваше определени со-
јузни органи на управата („Службен лист на ФНРЈ ' 
бр. 6Д58), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА 

ПО ПРАШАЊЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИИ 

1. Се става вон сила Решението на Изв-ршниот 
совет ИС број 243 од 9. IX. 1955 година, за оснивање 
Комисија по прашањата за експропријации. 

2. Преостанатите работи од укинатата комисија 
ќе ги врши Државниот секретаријат за работи на 
финансиите на НРМ. 

Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 09—430/1 
20 февруари 1959 година 

Скопје 
Претседат,ел 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

52. 
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 бр. 
09—334/1 од 27-1-1959 год. за расподелба на загаран-
тираните инвестиции, предвидени за изградба на 
далекуводи, трафостаници и градски мрежи, Југо-
словенската инвестициона банка — Централа за 
НР Македонија, распишува 

XXIV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД. 
СТВАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН З А 1959 
ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

НА ГРАДСКИ ЕЛЕКТРИЧНИ М Р Е Ж И ВО 
НР МАКЕДОНИЈА 

I. По овој конкурс се даваат инвестициони зае-
ми од средствата на загарантираните инвестиции 
по Сојузниот општествен план за 1959 год., за из-
градба и реконструкција на градските електрични 
мрежи. 

II. Корисници на заеми за целите од претход 
ната точка можат да бидат: 

а) градските електродистрибутивни стопански 
организации; 

б) по литичко-терит ори ј а л ни т е единици (околии, 
општини). 

Ш. Заемите според овој конкурс се даваат под 
услов со бараниот заем да се обезбедува потполна 
изградба односно реконструкција на објектот за кој 
се бара заем. 

IV. Заемите според овој конкурс ќе се одобру-
ваат со 2% интерес годишно. 

V. Срокот за враќање на заемот ќе го опреде-
лува Југословенската инвестициона банка — Цен-
трала за НР Македонија, според понудата од заемо-
барачот, со тоа тој срок да не може да биде подолг 
од 30 години. 

VI. Барањето за заем треба да содржи подато-
ци од членот 16 на Уредбата за заемите за инве-
стиции (,,-Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), а 
се поднесува на образец на Југословенската инве-
стициона банка што може да се добие ка ј нејзините 
филијали. 

VII. Кон барањето за заем заемобарачот под-
несува : 

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз ба-
зата на пазарните цени во времето на поднесува-
њето на барањето, кој треба да содржи: 

а) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување инвестициона 
програма („Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 36/55, 
54/55, 2/56), мислење и предлог од Републичката 
ревизиона комисија и решение на Извршниот совет 
на НР Македонија за одобрување на инвестициона-
та програма, а во смисла на заклучокот на Одборот 
за стопанство на Извршниот совет на НР Македо-
нија од 23-ХН-1958 година, со назначување на 
вредноста и капацитетот на објектот за чија рекон-
струкција односно изградба се одобрува инвести-
ционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот од ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат од органот 
што го издал решението за одобрување о на програ-
мата; 

б) идеен проект за секој градежен објект, из-
работен според Уредбата за градежно проектирање 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 32/58 год.) со реше-
ние од ревизионата комисија за одобрување на 
идејниот проект и со предмер и претсметка. 

Предмерот мора да биде изработен според идеј-
ниот проект од кој ќе може да се види како е дој-
дено до поединечните количини на работите. 

Претсметката мора да биде ,изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на сегашните 
цени. 
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Груб предмер и претсметка изработена врз база 
на груб предмер нема да биде земен предвид. 

За градежните работи место идеен проект може 
да се поднесе првиот дел од одобрениот главен 
проект; 

ц) спецификација на опремата, со назначување 
на главните карактеристики како и цената за се-
која позиција од опремата (одделно за увозната а 
одделно за домашната), на трошоците на монтаж-
ните работи и на транспортот. 

2. Потврда за кредитната способност на заема-
борачот издадена од страна на банката ка ј која 
заемобарачот има текушта односно жиро сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
од поднесувањето на барањето. 

3. Гаранција од народниот одбор на општината 
за заеми до 50 милиони динари односно супергаран-
ција од околискиот народен одбор за заеми преку 
50 милиони динари. Банката може и заемот до 50 
мил. динари да го услови со суттергаранција на око-
лискиот народен одбор. 

4. Оверен препис од решението за регистраци-
јата, на стопанската организација, ако таа е заемо-
барач. 

VIII. Првенство при одобрувањето на заеми спо -
ред овој конкурс ќе имаат заемобарачи од градски-
те центри, кои имаат релативно' најмногу дотрај ани 
мрежи и чии барања претежно опфаќаат рекон-
струкција на постојната мрежа. 

IX. Барањата за инвестиционен заем со по -
требишта документација (ЗП обрасци V издание) се 
поднесуваат во 3 примероци на најблиската фили-
јала на Југословенската инвестициона банка (Скоп-
је — Битола). 

X. Барањата што ќе бидат поднесени во срок 
од еден месец од објавувањето на овој конкурс во 
„Службен весник на НРМ", банката веднаш ќе ги 
зема во разгледување и до колку ги исполнуваат 
условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рам-
ките еа расположивите средства. 

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

Број 2293 
12 февруари 1959 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл. директор на Одборот за заеми, 

Тр. Ивановски, с. р. Вл, Попов, с. р. 

53. 
На основа член 21 од Уредбата за заемите за 

инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год,) и 
Решението на Извршниот совет на НР Македонија 
бр. 09—336/1 од 27-1-1959 година за расподелба на 
гарантираните средства во 1959 година за хотел,и и 
други објекти во угостителСТЕОТО и туризмот, Југо-
словенската инвестициона банка — Централа за НР 
Македонија, раши1цува-

XXV К О Н К У Р С 
З А Д А В А Њ Е ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН З А 1959 

ГОДИНА З А ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛИ 

I. По овој конкурс се даваат инвестициони зае-
ми од средствата на загарантираните инвестиции по 
Сојузниот општествен: план за 1959 година за из-
градба на хотели. 

П. Корисници на заеми за целта од претходната 
точка можат да бидат политичко-територијалните 
едиш да во следните места: 

Куманово, Титов Велес, Дојран, Штип, Стру-
мица, Кочани, Битола, П,рилеп, Охрид, Струга, Те-
тово, Гостивар, Скопје. 

КГ. Југословенската инвестициона банка ќе 
одобрува заеми по оеој конкурс во висина на из-
носите утврдени со1 Решението на Извршниот совет 
на НР Македонија под бр. 336/1 од 27-1-1959 годи-
на, со тоа што разликата помеѓу утврдениот износ 
во тоа решение и износот на претсметкоената вред-
ност по одобрената инвестициона програма мора дч 
биде покриена од сопствените средства на инвести-
торот. 

IV. Заемите според овој конкурс Ќл се одобру-
ваат со 2% интерес годишно. 

V. Срокот за враќање на заемот де може да 
биде подолг од 30 години. 

VI. Барањето за заем треба да содржи податоци 
од членот 16 на Уредбата за заемите за инвестиции 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), а се под-
несува на образец на Југословенската инвестициона 
банка што може да се добие ка ј незините филијали. 

VII. Кон барањето за заем заемобарачот подне-
сува: 

1. Инвестиционен елаборат, (Изработен врз ба-
зата на пазарните цени во времето на поднесува-
њето на барањето, кој треба да содржи: 

а) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма ((Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 
36/55, 54/55, 2/56), мислење и предлог од Републич-
ката ревизиона комисија и решение на Извршниот 
совет на НР Македонија за одобруваше на инве-
стиционата програма а во смисла на Заклучокот 'Ја 
Одборот за стопанство на Извршниот совет на НРМ 
од 23-ХП-1958 год. со назначување на вредноста и 
капацитетот на објектот за чија изградба се одобру-
ва инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од ревизиоката комисија и решението за одо-
брување на ,програмата мораат да бидат поврзани во 
една целина и запечатени со печат од органот што 
го издал решението за одобрување на програмата; 

б) идеен проект за секој градежен објект, изра-
ботен според Уредбата за градежно проектирање 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 32/58 год.) со реше-
ние од ревизионата комисија за одобрение на 
идејниот проект и со предмер и претсметка. 

Предмерот мора да биде изработен според идеј -
ниот проект од кој ќе може да се види како е дој-
дено до поединечните количини на работите. 

Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на сегашните 
единечни цени. 
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Груб предмер и претсметка изработен врз база 
на груб предмер нема да биде земен предвид. 

За градежните работи, место идеен проект може 
да се поднесе првиот дел од одобрениот главен 
проект; 

( ц) спецификација на опремата со назначување 
на главните карактеристики како и на цената за 
секоја позиција од опремата и на трошоците на 
монтажните работи и на транспортот. 

2. Доказ за обезбедување на сопствените сред-
ства за покривање на разликата помеѓу износот на 
загарантираните средства за објектот и пресмет-
ковната вредност на објектот по одобрената инвес-
тициона програма. 

3. Банката може да го услови договарањето на 
заеми со гаранција од повисоката политичко-тери-
торијална единица. 

VIII. Првенство при добивањето на заем според 
овој конкурс ќе имаат: 

1) заемобарачите што со исти средства постиг-
нуваат поевтина изградба на објектот по единица 
капацитет од ист вид и категорија; 

2) заемобарачите што ќе до изградат објектот 
во покус срок. 

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

X. Барањата за инвестиционен заем со потреб-
ната документација (ЗП обрасци V издание) се под-
несуваат во 3 примероци на најблиската филијала 
на Југословенската инвестициона банка (Скопје 
Битола). 

XI. Барањата што ќе бидат поднесени во срок 
од еден месец од објавувањето на овој конкурс во 
„Службен весник на НРМ", банката веднаш ќе ги 
зема во разгледување и до колку ги исполнуваат 
условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рам-
ките на расположивите средства. 

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

Број 2292 
32 февруари 1959 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл. директор, на Одборот на заеми, 

Тр. Ивановски, е р. Вл, Попов, с. р. 

54. 
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—330/1 од 27.1.1959 год. за расподелба на зага-
рантираните инвестиции во трговијата за изградба 
на стоковни куќи во 1959 година, Југословенската 
инвестициона банка — Централа за НР Македонија, 
распишува 

XXVI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОЛ 
СРЕДСТВАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕ-
СТИЦИИ ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 

ЗА 1959 ГОДИНА, ЗА ИЗГРАДБА 
НА СТОКОВНИ КУПИ 

I. По овој конкурс се даваат инвестициони зае-
ми од средствата на загарантираните инвестиции: 
по Сојузниот општествен план за 1959 година, за 
изградба на стоковни куќи. 

II. Корисници на заеми за целта од претход-
ната точка можат да бидат само политичко-тври-
торијални единици и стопански организации од 
подрачјето на следните градови: 

Скопје, Штип, Битола, Охрид, Прилеп. 
III. Југословееската инвестициона банка ќе 

одобрува заеми по овој конкурс во висина на изно-
сите утврдени со Решението на Извршниот совет 
ца НРМ бр, 09—3301/1 од 27.1.19Ќ9 год., со тоа што 
разликата помеѓу утврдениот износ со тоа решение 
и износот на пресметковната вредност со одобре-
ната инвестициона програма мора да биде покриена 
од сопствени средства на инвеститорот. 

Користењето на средствата по одобрениот заем, 
според овој конкурс, по години, ќе се врши со про-
порционално учество на инвеститорот. 

IV. Заемите според овој конкурс ќе се одобру-
ваат со 2% интерес годишно. 

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

VI. Барање за заем треба да содржи податоци 
од членот 16 на Уредбата за заемите за инвестиции 
(,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), а се под-
несува на образец на Југословенската инвестициона 
банка што може да се1 добие к а ј нејзините фили-
јали. 

VII. Кон барањето за заем заемобарачот подне-
сува: 

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз ба-
зата на пазарните цени во времето на поднесува-
њето на барањето, кој треба да содржи: 

а) Инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма „Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/ЗФ, 
36/55, 54/55, 2/56), мислење и предлог од Републич-
ката ревизиона комисија и решение на Извршниот 
совет на НРМ за одобрување на инвестиционата 
програма, а во смисла на Заклучокот на Одборот 
за стопанство на Извршниот совет на НРМ од 
23. XII. 1958 година, со назначување на вредноста и 
капацитетот на објектот за чија изградба се одо-
брува инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат од органот 
што го издал решението за одобрување на програ-
мата. 

б) Идеен проект за секој градежен објект, из-
работен според Уредбата за градежно проектирање 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 32/58 год.) со реше-
ние од ревизионата комисија за одо-брение на идеј-
ниот проект и со предмер и претсметка, 
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Предмерот мора да биде изработен според идеј-
ниот проект од кој ќе може да се види како е дој-
дено до поединечните количини на работите. 

Претсметката мора да биде изработена ,по сите 
позиции на предмерот врз основа на сегашните 
едѕинични цени. 

Груб предмер и претсметка изработен на база 
на груб предмер нема да биде земен предвид. 

За градежните работи, место идеен проект може 
да се поднесе првиот дел од одобрениот главен 
проект. 

ц) Спецификација на опремата со назначување 
на главните карактеристики како и на цената за 
секоја позиција од опремата и на трошоците на 
монтажните работи и на транспортот. 

2. Доказ за, обезбедува,ње на сопствените сред-
ства за покривање на разликата помеѓу износот на 
загарантираните средства за објектот и пресмет-
ковната вредност на објектот по одобрената инве-
стициона програма. 

3. Потврда за кредитната способност на заемов ' 
барачот ако тој е стопанска организација издадена 
од страва на банката ка ј која заемобарачот има 
текушта односно жиро-сметка. Оваа потврда ќе 
може да биде постара од 10 дена од поднесувањето 
на барањето. 

4. Гаранција од Народниот одбор на општината 
за заем до 50 мил. динари односно супергаранција 
од околискиот народен одбор за заем преку 50 ми-
лиони динари. Банката може и заемот до 50 милиони 
динари да го услови со супергаранциј а на околи-
скиот народен одбор. 

5. Оверен препис од, решението за регистраци-
јата на стопанската организација — заемобарач. 

VIII. Првенство шри добивање на заемот според 
овој конкурс ќе имаат: 

1. заемобарачите во односните потрошувачки 
центри во кои е неповолен; односот меѓу стоковниот 
промет и расположивиот капацитет на трговските 
продавници; и 

2. заемобарачите што со исти средства постиг-
нуваат поевтина изградба по едно продавачи место. 

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

X. Барањата за инвестиционен заем со потреб -
ната документација (ЗП обрасци V издание) се под-
несуваат во 3 примероци на најблиската филијала 
на Југословенската инвестициона банка (Скопје 
Битола). 

XI. Барањата што ќе бидат поднесени во ,срок 
од еден месец од објавувањето на овој конкурс во 
„,Службен весник на НРМ", банката веднаш ќе ги 
зема во разгледување и до колку ги исполнуваат 
условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рам-
ките на расположивите средства. 

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

Број 2290 
12 февруари 1959 година 

Скопје 
ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 

ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

Гл. директор, на Одборот за заеми, 
Тр. Ивановски, с. р. Вл. Попов, с. р. 

55. 
На основа член 21 од Уредбата за заемите 

инвестиции ((„Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/3^ м 
и Решението на Извршниот совет на НРМ бр. 
09—329/1 од 27.1.1959 год. за расподелба на зага-
рантираните инвестиции во трговијата за изградба 
на магазини за земјоделски производи во 1959 го-
дина, Југословенската инвестициона банка — Цен-
трала за НР Македонија, распишува 

XXVII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД 
СТЕ АТА НА ЗАГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 

З А ИЗГРАДБА НА МАГАЦИНИ З А З Е М Ј О 
Д ЕЛ с к и ПРОИЗВОДИ 

I. По овој кон,курс се даваат инвестициони -
ми од средствата на загарантираните инвестицио-
но Сојузниот општествен план, за 1959 година з 4 
изградба на магацини за земјоделски производи. 

II. Корисници на заеми за целта од претходната 
точка можат да бидат: 

— стопански организации за промет со земјо-
делски производи и 

— политичко-територијалните единици. 
' III. Според овој конкурс заемот се дави по т 

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

IV. Заемите според овој конкурс ќе се о доби.-
ваат со 2% интерес годишно. 

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

VI. Барањето за заем треба да содржи но дато', и 
од членот 16 на Уредбата за заемите за инвестиции 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), а се под 
посува на образец на Југословенската инвестиционо 
банка што може да се добие кај нејзините фили-
јали. 

VII. Кон барањето за заем заемобарачот подне-
сува: 

, 1. Инвестиционен елаборат, изработен врз о 
зата на пазарните цени во времето на поднесе-н 1-
њето на барањето, кој треба да содржи: 

а) Инвестициона програма изработена ж . р о 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма („Службен лист на ФНРЈ" бр 57 о 4, 
36/55, 54/55, 2/56), мислење и предлог о-д Реттублин-
ката ревизиона комисија и решение на Извршниот 
совет на НР Македонија за одобрување на инвести-
ционата програма, а во смисла на Заклучокот па 
Одборот за стопанство' на Извршниот совет на НРМ 
од 23. XII. 1958 година со назначување на вредноста 
и капацитетот на објектот за чија изградба се одо-
брува инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот од ревизиоеата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзани 
во една целина и 'запечатени со печат од орган 
што го издал решението за одобрување на про1рл-
мата. 

б) Идеен проект за секој градежен објект, из-
работен според Уредбата за градежно проектирање 
^,Службен лист на ФНРЈ" бр. 32/58 год ), со решо-
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нието на ревизионата комисија за одобрение на 
идејниот проект и со предмер и претсметка. 

Предмерот мора да биде изработен по сите по-
знати на предмерот врз основа на сегашните еди-
н и ц и цени. 

Груб предмер и претсметка изработен врз база 
груб предмер нема да биде земен предвид. 

За градежните работи, место идеен проект може 
да се поднесе првиот дел од одобрениот главен 
проект. 

ц) Спецификација на опремата со назначува!^ 
исЛглавните карактеристики ка,ко и на цената ',а 
секоја позиција од опремата и на трошоците па 
монтажните работи и на транспортот. 

2. Потврда за кредитната способност на заемо-
^арапот издадена од, страна на банката кај која 
: аемобарачот има текушта односно жиро-сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дека 
ед поднесувањето на барањето. 

4. Гаранција од НО на општината за заем по 
50 мил. динари односно супергаранција од околи-
скиот народен одбор за заем преку 50 милиони ди-
нари. Банката може и заемот до 50 мил. динари да 
го услови со суперга ранци ја на околискиот народен 
одбор. 

5. Оверен препис од решението за регистраци-
,јата на стопанската организација, ако таа е заемо-
барач. 

VIII. Првенство при добивање на заемот според 
оној конкурс ќе имаат: 

1. заемобарачите во поголемите потрошувачки 
центри во кои е неповолен односот меѓу прометот на 
селско-стопански производи, освен житата, и рас-
положивиот магацински простор; 

2. заемобарачите во производните реони во кои 
V не-поволен односот меѓу расположивиот магацински 
простор и пазарните вишоци; 

3. заемсбарачите што1 со исти средства постл-
гаат поевтина изградба по единица капацитет. 

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

X. Барањата за инвестиционен заем со потреб-
ната документација (ЗП обрасци V издание) се под-
несуваат по з примеро-ци на најблиската филијала 
на Југословенската инвестициона банка (Скопје — 
Битола). 

XI. Барањата што' ќе бидат поднесени во срок 
ед еден месе-ц од објавувањето на овој конкурс во 
-,Службен весник на НРМ", банката веднаш ќе ги 
-е.ма во разгледување и до колку ги исполнуваат 

условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рам-
ките на расположивите средства. 

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

Број 2291 
12 февруари 1959 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл. директор на Одборот за заеми, 

Тр. Ивановски, с. р. Вл. Попов, с. р. 

56. 
На основа член 4 од Уредбава за положај^ . е 

плати на службениците на просветните установи 
(„,Службен лист на ФНРЈ" бр. 15/58 и 6/59), Сове-
тот за просвета на НР Македонија донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КАТЕГО-
РИЗАЦИЈА НА ПОЛОЖАИТЕ ВО ПРОСВЕТНИТЕ 
УСТАНОВИ И ЗА ИЗНОСИТЕ НА ЗГОЛЕМУВА-

ЊЕТО НА ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ 
ЗА ТИЕ ПОЛОЖАИ 

Член 1 
Во Правилникот за категоризација на поло-

. жаите во просветните установи за износите на зго -
лемувањето на положај ните плати за тие положаи 
(„Службен весник на НРМ" бр. 24/58) членот 2 се 
менува и тласи: 

Зголемувањето на положај вите плати за долу-
наведените категории положаи изнесува и тоа: 

За положајот 
Зголемување на 

положената плата 
во месечен износ 

Денари 

2. 

4. 

5. 

Управител на детска градинка 
а) до 80 деца — — — — — -
б) преку 80 до 120 деца — — — 
в) преку 120 деца — — — — — 

,Управител на забавиште 
а) до 6 паралелки — — — — 
б) преку 6 до 12 паралелки — — 
в) преку 12 паралелки — — — 

Управител на детски дом 
а) до 80 деца — - т - — - -
б) преку 80 до 120 деца — - -
Е) преку 120 деца - — — — 

Управител на дом за ученици во 
стопанството' 
а) до 50 ученици — - — — — 
б) преку 50 до 100 ученици - -
в) преку 100 до 150 ученици - — 
г) преку 150 ученици — — — — 

Управител на ученички интернат 
а) до 100 ученици — — — — 
б) преку 100 до 200 ученици — — 
в) преку 200 до 300 ученици - -
г) преку 300 ученици — — — -

Управител на завод (дом, интернат) 
за специјално воспитување 
а) до 50 ученици — — — — — 
б) ,преку 50 до 80 ученици — — 
в) преку 80 ученици — — — — 

Управител на школа за задолжи-
телно' општо образование 
а) до 6 паралелки — — — — 
б) преку 6 до 12 паралел,ки — — 
в) преку 12 до 20 паралелки — — 
г) преку 20 паралелки — — — 

Управител на школа за специјално 
воспитување 

1.000—2.500 
2.000—З.ООО 
3.000—4.000 

1.000—2.51У) 
2.000—3.000 
3.000—4.000 

1.000—2.500 
2.000—3.000 
3.000—4.004 

1.000—2.000 
1.500—3.003 
2.5400—3.500 
3.000—4.000 

1.030—2.000 
1.500—З.ООО 
2.500—3.500 
3.000—4.000 

1.000—2.5 )̂0 
2.000—3.500 
З.СОО—4.000 

1.000—1000 
2.000—3.00.0 
3.000—4.000 
3.500—5,000 
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а) до 5 паралелки — — — — 
б) преку 5 до 8 паралелки — — 
в) преку 8 паралелки — — — 

9. Управител (директор) на школа за 
ученици во стопанство или учили-
ште за квалификувани работници 
а) до 6 паралелки — — — -
б) преку 6 до 12 паралелки — — 
в) преку 12 до 20 (паралелки — 
г) преку 20 паралелки — — — 

10. Директор на школа со практична 
обука 
а) до 6 паралелки — — — — 
б) преку 6 до 12 паралелки — -
в) преку 12 паралелки — — — 

11. Директор на нижа уметничка школа 
а) до 100 ученици - — — — 
б) преку 100 до 200 ученици - -
в) преку 200 ученици — — — 

12. Директор на мајсторска школа 
а) до 6 паралелки — — — — 
б) преку 6 паралелки — — — 

13. Директор на средна стручна школа 
а) до 8 паралелки — — - — 
б) преку 8 до 12 паралелки - -
в) преку 12 паралелки — — — 

14. Директор на средна школа за оп-
што образование — (гимназија) 
а) до 8 паралелки — — — — 
б) преку 8 до 12 паралелки — — 
в) преку 12 паралелки — — — 

15. Директор на средна школа за обра-
зование на наставен кадар 
а) до 8 паралелки — — — — 
б) преку 8 до 12 паралелки — — 
в) преку 12 паралелки — — — 

16. Директор на средна уметничка 
школа 
а) до 150 ученици — — — — 
б) преку 150 до 300 ученици — — 
в) преку 300 ученици — — — 

17а. Ш е ф на отсек на стручна школа 
а) до 6 паралелки во отсекот — 
б) преку "6 паралелки во отсекот — 

б. Раководител на гранка во средна 
земјоделска школа — — — — 

18. Шеф на работилница или работили-
ште на стручна школа со најмалку 
3 учитела по практична обука 
а) од 3 до 5 учитела по практична 
обука — — — — — — — — 
б) преку 5 до 8 учитела по прак-
тична обука — — — — — — 
в) преку 8 учители по практична 
обука — — — — — — — 

19. Помошник директор на школа со 
сложена внатрешна организација 
што ќе ја определи републичкиот 
Совет за просвета 
а) од 16 до 30 паралелки — — — 
б) преку 30 паралелки — — — 

20. Управител на домаќинка или жен-
ска стручна школа 

1.000—3.000 
2.500—4.000 
4.000—5.000 

1.000—2.500 
2.000—3.500 
3.000—4.000 
4.000—5.000 

1.500—З.ОСО 
3.000—4.000 
4.000—5.000 

1.000—2.000 
2.000—3.500 
3.000—4.000 

2.000—3.500 
3.000—4.000 

2.000—3.500 
3.000—4.000 
3.500—5.000 

2.000—3.500 
3.000—4.000 
3.500—5.000 

2.000.—3.500 
3.000—4.000 
3.500—5.000 

2.000—3.500 
3.000—4.000 
3.509—5.000 

1.500—2.500 
2.000—3.000 

1.500—3.000 

1.000—1.500 

1.500—2 ,ООО 

2.000—3.000 

1.000—2.500 
2.000—3.000 

а) до 6 паралелки — — — — 
б) преку 6 до 12 паралелки — — 
в) преку 12 паралелки — — — 

21. Управител на школа за стручно 
образование на земјоделците 
а) до 5 паралелки — — — — 
б) преку 5 до 10 паралелки - — 
в) преку 10 паралелки — - -

22. Директор на виша школа - -
23. Шеф на отсек на виша школа — 

1.000—1.500 
1.500—2.500 
2.000—4.000 

1.000—2.000 
1.500—3.000 
3.500—4.000 
3.000—-6.000 
2.000—3.000 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 04—837 
25 февруари 1959 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Пенко Здравковски, с . р. 

Огласен дел 

КОНКУРСИ 
Комисијата за службенички работи на Народниот 

одбор на Охридска околија - Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни м е т 

во одборот: 
ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СТОПАНСТВО 

1. Референт по индустрија, занаетчиство и 
градежништво — — - - ^ ^ ^. 

2. Референт по инвестиции — - -^ - ј 
3. Градежен инспектор — - - „ ^ 

ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КОМУНАЛНИ 
РАБОТИ 

4. Шеф на Отсекот за патишта - - - 1 
5. Референт по патишта — - - - - х 

ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ПРОСВЕТА 
6. Референт по стручни школи, народно 

просветување и фискултура — - - 1 

ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ФИНАНСИИ 
7. Референт по приходи од земјоделство — 1 
8. Референт по приходи од стопанство — 1 

ПРИ ЗАВОДОТ ЗА ПЛАН 
9. Референт по индустрија — — — - 1 

10. Референт по градежн,иштво и инве-
стиции — — — — — — - - . „ I 

11. Референт по занаетчиство и сообраќај 1 

ПРИ ФИНАНСИСКА ИНСПЕКЦИЈА 
12. Финансиски инспектор — — — - 1 
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У С Л О В И 

1. За работните места под реден број 1, 2, 7, 8 
и 9 завршен економски факултет. 

2. За работното место под реден број 3 граде-
жен инженер со положен стручен испит. 

3. За работното место под реден број 4 граде-
жен инженер или градежен техничар со положен 
стручен испит. 

4. За работното место под реден број 6, со за-
вршен Филозофски факултет — професор. 

5. За работното место под реден број 10, 11 и 
12 завршен економски техникум. 

Кандидатите своите молби можат да ги доста-
ват до Комисијата за службенички работи, во Пер-
сонално!^ одделение или архивата на Одборот. 

Плата по Законот за јавните службеници а по-
ложајната по Одлуката. 

Молбите ќе се примаат заклучно со 31. Ш. 1959 
година. (471) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ 

БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием во Болницата еден лекар специјалист 
по ортопедија, за шеф на Ортопед окото одделение 

Услови: Медицински факултет, положен стру-
чен; и специјалистички испит за звањето и триго-
дишна специј алистчка практика. 

Основна плата по ЗЈС, положај на плата и по-
себен додаток по Правилникот на болницата. 

Рок за поднесување молба и документи по 
чл. 31 од ЗЈС, до оваа комисија, 15 дена од објаву-
вањето на конкурсот. (470) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12—27524/2 од 29 јануари 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Стојановски Микола, од град Белград, ул. 
,прости Куприја" бр. 6, роден на ден 18 ноември 
1930 година во село Пресново, Битолска околија, од 
татко Стојковски Васил и мајка Босилка, така што 
во иднина фамшшјарното име ќе му гласи Ба-
киевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (27; 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—2460 од 6 февруари 
1959 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Трајчевски Александар, од град Битола, ро-
ден на ден 19 август 1933 година во село Породин, 
Битолска околија, од родители: татко Петровски 
Атанас и мајка Цвета, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Кочовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (28) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—670 од 23 јануари 1359 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Магариштаров Герасим, роден на ден 27 јануари 
1933 година во град Делчево, Штипска околија, ед 
татко Магариштаров Андон и мајка Марија, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Јанакиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето' 
во „Службен весник на НРМ". - (29) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 17006/5 од 29 јануари 
1959 година ја одобри: промената на фамилијарното 
име на Станојковиќ Радослав, роден на 25 декем-
ври 1934 година во село Долни Козји Дол, околија 
Врањска, од татко Станојковиќ Божин и мајка Жи-
ванка, така што во иднина фамилијарното име ќе 
му гласи Антиќ Радослав. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „,Службен весник на НРМ". (30) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—27813/2 од ,27 јануари 
1959 година, ја одобри промената на роденото име 
на Христова Мира, родена на 13 јуни 1937 година 
во град Кочани, од татко Христов Коста и мајка 
Благородна, така што во иднина роденото име ќе 
гласи Александра. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (31; 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—1079 од 31 јануари 
1959 година, ја одобри промената на роденото име 
на Петрова Анѓа, родена-ва ден, 4 март 1943 година 
во село Калапетровци, Штипска околија, од татко 
Манев Петров Давче и мајка Анѓа, така што во 
иднина роденото име ќе ќ гласи Нада. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (32) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—1701/1 од 10 февруари 
1959 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ќосева Радмила, родена на 5 февруари 1932 го-
дина во село Стојаково, Титоввелешка околија, од 
татко Ќосев Томе и мајка Лена, така што во идна-
на роденото1 име ќе Л гласи Лидија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". '35) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Битола бр. 04—14468 од 29-ХП-1958 г. 
Самостојниот чевларски дуќан „Спорт", Битола е 
ставен во редовна ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
дуќанот да ги извршат своите обврс,ки, односно да 
ги пријават своите побарувања во срок од 20 дена 
по објавувањето на огласот. Во противно, нема да 
се признаваат никакви долгови. 

Од Ликвидационата комисија. (176) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Народниот -одбор 
на општината Берово бр. 08—1610/1/1958 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 35, рег. бр. 649 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденица на Анетка 
Илиева Гердовска, со седиште во Берово. Предмет 
на работењето на воденицата е: воденичарски услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анетка 
Илиева Гердоеска. (195) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 5047/1 од 2-УШ-1958 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду -
ќани и работилници на страна 508, рег. бр. 500 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кројач Боро Коцев 
Мачавелов, со седиште во Титов Велес, ул. „Ниш-
ка" бр. 18. Предмет на работењето на дуќанот в: 
кроење и шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро 
Коцев Мачавелов. (196) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 2930/1 од 11-УШ-1958 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 509, рег. бр. 501 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Милан Не-
сторов, со седиште во Титов Велес, ул. „Благој Не-
чев" бр. 9. Предмет на работењето на дуќанот е-, 
изработка и продажба на чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Несторов. ^ (197) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Ресен бр. 05—5869/1 од 14-У1-4958 г. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 4, рег. бр. 6 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Варџија Мите Стевов Трајчев-
ски, со седиште во с. Стење — Ресен. Предмет па 
работењето на дуќанот е: печење и продавање 
на вар. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мите 
Стевов Трајчевски. (198) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Ресен бр. 05—6242/1 од 25-У1-1958 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
к работилници на страна 4, рег. бр. 7 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Електроинсталатерска работил-
ница на Стево Миланов Димовски, со седиште Р о 
Ресен, ул. „И октомври" бр. 39. Предмет на рабо-
тењето' на дуќанот е: електроинсталатерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стело 
Миланов Димовски. (Д39) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Ресен бр. 05—6695/1 од 11-УИ-1958 г. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
п работилници на страна 5, рег. бр. 8 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковач Ариф Ч. Зејнеловски, со 

седиште во Ресен, ул. „Нијази Бег". Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф 
Ч. Зејнеловски. (200) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Ресен бр. 05—5697/1 од,-10-У1-1958 г. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 5, рег. бр. 9 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Дуќан за изработка на влечки 
и санд,али на Крсте Симов Стефановски, со седиште 
во с Царев Двор — Ресен. Предмет на работење е о 
на дуќанот е: изработка и продажба на влечки л 
сандали. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Крсте 
Симов Стефановски. (201) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство ,на Народниот одбор на општината „Кале" 
- Скопје бр. 8080 од 19-УШ-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 12, рег. бр. 101 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Каменорезач Етем Осман Фаик, со седи-
ште во Скопје, ул. „НО" бр. 76. Предмет на рабо -
тењето на дуќанот е: каменорезачки изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Етотл 
Осман Фаик. (202) 
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