
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 18 јуми 1962 
Скопје 

Број 18 Год. XVIII 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 80 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

68. 
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 членрви се именуваат: 

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

— за заменик претседател: Александар Крстев 
ски, секретар на Секретаријатот за општа управа 
на Извршниот совет. 

б) За член: Киро Никовски, судија на Вр-
ховниот суд на НРМ; 

— за заменик член: Георги Георгиевски, пом. 
секретар во Секретаријатот за индустрија на Из-
вршниот совет. 

в) За член: Предраг ѓорѓевиќ, претседател 
на Републичкиот одбор на Синдикатот на службе-
ниците од државните органи и општествени служ-
би; 

— за заменик член: Петко Чадиевски, секре-
тар на Републичкиот одбор на Синдикатот на 
службениците од државните органи и општествени 
служби. 

Вториот член! и неговиот заменик се делеги-
рани од Републичкиот одбор на Синдикатот на 
службениците од државните органи и општествени 
служби. 

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 09-922/3 
23 април 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

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 ИЗВР-

ШНИОТ СОВЕТ И ИМЕНУВАЊЕ НА НОВИ 
ЧЛЕНОВИ 

1. Се разрешуваат досегашните членови на 
Дисциплинскиот суд при Извршниот совет поради 
изминување 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: Даница Анастасова, 
виши референт во Секретаријатот за земјоделство 
и шумарство на Извршниот совет. 

б) За член Петар Липковски, судија на Ви-
шиот стопански суд во Скопје; 

— за заменик член: Владо' Црвенковски, на-
чалник во Секретаријатот за законодавство и орга-
низација на Извршниот совет. 

в) За член: Александар Крстевски, член на 
Секретаријатот на Републичкиот одбор на Синди-
катот на службениците од државните органи и 
општествени служби; 

— за заменик член: Јосиф Милевски, секре-
тар на Околискиот одбор на Синдикатот на служ-
бениците од државните органи и општествени 
служби во Скопје. 

Вториот член и неговиот заменик се делеги-
рани од Републичкиот о(дбор на Синдикатот на 
службениците од државните органи и општествени 
служби. 

2,. Функцијата на претседателот и членовите 
на Дисциплинскиот суд и нивните заменици трае 
две години. 

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

Број 09-922/2 
23 април 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 
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70. 
На основа член 3 од, Уредбата за мерилата за 

расподелба на приходите за патишта од бензин и 
плинско масло („Службен весник на НРМ" бр. 8/62), 
Секретаријатот1 за сообраќај на ИС во согласност 
со Државниот секретаријат за работите на финан-
сиите на НРМ, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕРИ-
ЛАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ЗА 
ПАТИШТА ОД БЕНЗИН И ПЛИНСКО МАСЛО 

1) Средствата остварени од надоместокот за 
патишта од малопродажната цена на бензин и 
плинско масло (во понатамошниот текст: надоме-
сток за патишта) претпријатието за патишта што 
има преодна сметка ќе ги пренесува на жиро смет-
ките односно пресметките на корисниците на тие 
средства според следните мерила: 

- а) на претпријатието за патишта од I и II 
ред 65%; 

б) на претпријатието, установата односно орга-
нот што ги одржува патиштата од III ред 15%; 

в) на претпријатието, установата односно орга-
нот што ги одржува патиштата од IV ред 20%. 

2) На претпријатието, установата односно ор-
ганот што ги одржува патиштата од IV ред ќе му 
се уплатува на жиро сметката односно претсмет-
ката сумата во износ од 20% од остварениот надо-
месток за патишта на подрачјето на општината 
каде што ги одржува патиштата од IV ред. 

3) На претпријатието, установата односно орга-
нот што ги одржува патиштата од III ред ќе му 
се уплатува на жиро' сметката односно претсмет-
ката сумата во износ од 15% од остварениот1 надо-
месток за патишта на подрачјето на око лиј ата 
каде што ги одржува патиштата од III ред. 

4) Претпријатието за патишта од; I и II ред на 
своја жиро сметка, по извршените уплати според 
точка 2 и 3 на ова упатство, ќе го пренесе пре-
останатиот износ од 65% од вкупно остварените 
приходи за патишта на своето подрачје. 

5) Ова упатство влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „'Службен весник на НРМ", 
а ќе се применува од 1.1.1962 година. 

Бр- 250/1 Секретар 
7 мај 1962 година за сообраќај на ИС, 

Скопје Стојан Косев, е. р. 

71. 

На основа член! 35 став 1 од Законот за кре-
дитните и другите банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр 10/61 год.) и точка 3 од Одлуката за 
условите под кои ќе се даваат кредити за учество 
од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за 
занаетчиството („Службен весник на НРМ" бр. 
15/62) во согласност со Одборот за стопанство на 

Извршниот совет, Стопанската банка на НРМ — 
Скопје, распишува 

И К О Н К У Р С 

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ЗА 
УЧЕСТВО ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

ЗАНАЕТЧИСТВОТО ВО 1962 ГОДИНА 

I Со овој конкурс се одредуваат поблиску ус-
ловите за давање инвестициони кредити за уче-
ство одо средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за занаетчиството. 

Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд наменети за инвестиции' во занаетчиството 
ќе се користат за одобруваше кредити за учество 
во инвестициите што се финансираат од средствата 
на народните одбори и стопанските организации. 

II Кредитите од претходната точка ќе се 
даваат: 

— за набавка на опрема со кое се врши про-
ширување и реконструкција на постојните капа-
цитети, и I 

— за изградба на нови капацитети во областа 
на услужното занаетчиство. 

III Корисници на кредитот за целите од прет-
ходната точка првенствено' може да бидат стопан-
ски организации од занаетчиските дејности' што 
вршат услуги во домаќинството и градежното ус-
лужно занаетчиство. , 

IV Кредитите од точка I не можат да бидат 
повисоки ед 60% од претсметковната вредност на 
објектот и може да се одобруваат само до виси-
ната на расположивите средства. I 

V Кредитобарачите се должни да обезбедат 
средства за основниот кредит од сопствени извори 
или од локални фондови што ќе докажат со под-
несување гаранција од соодветната комунална бан-
ка од која ќе се види дека истите се обезбедени. 

Висината на основниот, кредит не може да биде 
пониска од 40% од претсметковната вредност на 
објектот. 

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

Најниска годишна интересна норма што може 
да се понуди е 4%. 

VII. Барањето за кредит за учество се подне-
сува во 2 примерка и се состои од: 

1. а) Инвестиционо-техничка документација 
што се поднесува според основниот Закон за из-
градба на инвестициони' објекти („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 45/61) и решението' за донесувањето 
на инвестиционата програма. Инвестиционо-тех-
ничката документација и решението' мораат да 
бидат поврзани во една целива и запечатени со пе-
чат од органот што ја изработил инвестиционо-
техничката документација а заверена од подноси-
телите на барањето. 

1. б) Инвес тиционо- технич ка та документација 
и тоа: 

— проект за градежниот дел ка објектот, 
— проекти за инсталациите: водовод и кана-

лизација, парно греење, технолошка пареа и про-
ветрување, електро осветление и громобранска ин-
сталација, електро погонска инсталација, 
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— спецификација на домашна опрема, 
— спецификација на увозна опрема, 
— согласност за обезбедување со вода и елек-

троенергија, 
— согласност за лоцирање на објектот од над-

лежните комунални органи. 
2. ЗП обрасци — издание на Југословенската 

инвестициона банка,. 
3. Решението на основа кое е одобрен основ-

ниот кредит на стопанската организација од друга 
банка. 

4. Доказ за обезбедување средства за полагање 
на 5% гарантен износ издаден од кредитобарачот, 
а заверен од Банката каде што се водат тие сред-
ства. Во доказот треба да е упитано дека банката 
што ја издава оваа потврда зема на себе обврска 
да ги блокира постојните средства и приливот на 
новите средства до висина од 5% од кредитот за 
учество што ќе го даде оваа банка. 

5 . Потврд а за кре дитна способност на креди-
тобарачот издадена од банката кај која кредито-
барачот има текушта односно жиро сметка. Оваа 
потврда не може да биде постара од 10 дена од 
поднесувањето на барањето. 

6. Гаранција на НО на општината каде што 
се наоѓа стопанската организација или од други 
стопански организации. 

7. Оверен препис од регистрацијата на стопан-
ската организација — кредитобарач, со потврда за 
промените што настанале од регистрацијата до под-
несувањето на барањето. Потврдата не може да 
биде постара од 60 дена од поднесувањето на ба-
рањето. 

VIII. Барањето за инвестиционен кредит за 
учество со наброената документација во претход-
ната точка се поднесува во два (2) примерка во 
Стопанската банка на Народна Република Маке-
донија — Скопје. 

IX. Барањето за кредит за учество за оваа на-
мена треба да ги содржи1 следните податоци: 

— целта за која се бара кредитот за учество; 
— висина на кредитот за учество; 
— износ на средствата кои кредитобарачот или 

неговиот гарант (емец) ги е обезбедил во трошо-
ците на инвестицијата (основен кредит); 

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

— време за почетокот и рокот за довршетокот 
на објектот за кој се бара кредит за учество и де-
нот од кога започнува да тече враќањето на кре-
дитот за учество. 

X Првенство во добивање на кредити1 по овој 
конкурс ќе имаат кредитобарачи кој што: 

— бараат кредити за учество во понизок про-
цент од процентот предвиден во IV од овој кон-
курс; | 

— понудат пократок рок за враќање на креди-
тот за учество; 

— понудат повисока интересна норма од пред-
видената од овој конкурс; 

— ќе постигнат поголема рентабилност со ин-
вестиционото вложување; 

— нудат пократок рок за изградба на објектот; 
— имаат најниски трошоци на инвестициите 

по единица на капацитетот во однос на вкупно по-

требни средства и во однос на бараниот кредит за 
учество. 

XI Банката нема да одобрува кредити за уче-
ство по поднесени барања чија претсметковна 
вредност е под 5 мил. динари. 

XII Од средствата на кредитот за учество не 
може да се набавува употребувана опрема. 

ХШ Корисникот на кредитот за учество е дол-
жен, во рокот одреден при склучувањето' на дого-
ворот за кредит со Банката, да го стави објектот 
во употреба. , 

XIV Барањата што ќе бидат поднесени до 
31 август 1962 година, ќе се сметаат како подне-
сени барања во првиот рок и ќе се разгледуваат и 
одобруваат по овој конкурс. 

XV Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Законот за банките и другите банкарски 
работи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/61 год.) и 
Одлуката за условите под кои ќе се даваат кре-
дити за учество од Републичкиот инвестиционен 
фонд наменети За занаетчиството, како и другите 
постојни прописи. 

Бр. 353 
26 мај 1962 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 

Д. Шеќерински, е. р. Мориц Романо, е. р. 
На основа на точка 3 од Одлуката на Изврш-

ниот совет за условите под кои ќе се даваат кре-
дити од средствата на РИФ наменети за занаетчи-
ство бр. 924/1 од 23. IV. 1962 год,, Одборот за стопан-
ство на Извршниот совет е согласен со II конкурс 
за давање инвестициони кредити за учество од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
за занаетчиството во 1962 год. 

Бр. 04-1176/3 Претседател 
26 мај 1962 година на Одборот за стопанство, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

72. 
На основа член 35 став 1 од Законот за кре-

дитните и другите банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 10/61) и точ. 3 од Одлуката за усло-
вите под кои ќе се даваат кредити од средствата 
на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за 
трговија, угостителство и туризам („Службен вес-
ник на НРМ", бр. 15/62) во согласност со Одборот 
за стопанство на Извршниот совет, Стопанската 
банка на НРМ, Скопје распишува 

Ш К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ФОНД ЗА ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛ-

СТВО И ТУРИЗАМ ВО 1962 ГОДИНА 

I Со овој конкурс се одредуваат поблиску усло 
вите за давање на кредити: ед средствата на Репу-
бличкиот инвестиционен фонд за трговија, угости-
телство и туризам во 1962 година за учество во 
инвестициите што се финансираат од средствата 
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на народните одбори и стопанските организации а 
се наменети за трговија, угостителство и туризам. 

II Кредитите од предната точка ќе се даваат: 
1) во областа на трговијата за изградба на про-

давачка простор — стоковни куќи и современи 
продавници; 

2) во областа на угостителството и туризмот за 
изградба и проширување на угостителските об-
јекти. 

III. Корисници на кредитот за целите од прет-
ходната точка можат да бидат: 

— стопански организации во трговијата и уго-
стителството и 

— политичко-територијалните единици. 
IV Кредитите од точка I не можат да бидат 

повисоки од: 
— 60% од пресметковната вредност на објек-

тот за инвестициите наменети за трговија; 
— 70% од пресметковната вредност на објек-

тот за инвестициите наменети за угостителството 
и туризмот. 

V Кредитите од претходната точка ќе ги доби-
ваат оние кредитобарачи коишто ќе обезбедат сред 
ства за основниот кредит од сопствени извори или 
од локални' фондови, што ќе докажат со поднесу-
вање гаранција од соодветната комунална банка 
од која ќе се види дека истите се обезбедени и тоа: 

— 40% од пресметковната вредност на објек-
тот за инвестициите наменети за трговијата; 

— 30% од пресметковната вредност на објек-
тот за инвестициите наменети за угостителството и 
туризмот и да положат гарантен износ од 5% од 
одобрениот кредит. 

VI Најниска годишна интересна норма што мо-
же да се понуда е: 

— за кредити во трговијата 8%, 
— за кредити во угостителството и туризмот 4%. 
VII Понудениот рок за враќање на кредитот 

не може да биде подолг од 20 години за кредити 
за инвестиции во трговијата и 25 години за кре-
дити за инвестициите во угостителството и туриз-
мот. 

VIII Според овој конкурс ќе се даваат и кре-
дити за учество за инвестициите во угостителство 
и туризмот што ќе се финансираат од средствата 
на Сојузниот фонд за развој на стопански нераз-
виените подрачја, но најмногу до 30% од пресмет-
ковната вредност на објектот. 

Кредитите од претходниот став ќе се одо-
бруваат на сите инвеститори на кои им е одобрен 
кредит од средствата на Сојузниот фонд за развој 
на стопански неразвиени подрачја и тоа под истите 
услови под кои им е одобрен основниот кредит. 

IX Барањата за инвестиционен кредит за оваа 
намена треба да ги содржат следните податоци: 
целта за која се бара кредит, висината на креди-
тот, износот на средствата кои кредитобарачот или 
неговиот гарант (емец) ги обезбедил во трошоците 
на инвестицијата, интересната норма и рокот на 
враќањето на кредитот што го нуди кредитобара-
чот и рокот за почетокот и завршетокот на објек-
тот за кој се бара кредит и денот од кога започ-
нува да тече враќањето на кредитот. 

X Барањето за кредит се поднесува во два 
примерка и се состои од: 

1. а) Инвестиционо-техничка документација што 
се поднесува според основниот Закон за изградба 
на инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ", 
бр. 45/61) и решението за донесување на инвести-
ционата програма. Инвестиционо-техничката доку-
ментација и решението мораат да бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат на органот 
што ја изработил инвестиционо-техничката доку-
ментација, а заверена од подносителот на бара-
њето. 

б) Инвестиционо-техничката документација се 
состои од: проект за градежниот дел на објектот, 
проект за инсталациите: водовод и канализација, 
парно греење и проветрување, електрично освет-
ление и громобранска инсталација, електро погон-
ска инсталација, спецификација на домашна опре-
ма, согласност за обезбедување со вода и електро-
енергија, согласност за лоцирање на објектот од 
надлежните органи. 

2) ЗП обрасци — издание на Југословенската 
инвестициона банка. 

3) Решение на основа кое се обезбедени сред-
ства за основниот кредит на стопанската органи-
зација. 

4) Доказ за обезбедување средства за полагање 
на 5% гарантен износ издаден од кредитобарачот 
а заверен од банката каде што се водат тие сред-
ства. Во доказот треба да е упишано дека банката 
што го издава зема на себе обврска да ги блокира 
постојните средства и приливот на новите сред-
ства до висината од 5% од кредитот што ќе го даде 
оваа банка. 

5) Потврд а за кредитна способност на кредите-
барачот издадена од Банката кај која кредито-
барачот има жиро сметка. Оваа потврда не може 
да биде постара од 10 дена од поднесувањето на 
барањето. 

6) Гаранција на народниот одбор на општината 
каде што се наоѓа стопанската организација или 
гаранција на друга стопанска организација. 

7) Оверен препис од регистрацијата на стопан-
ската организација-кредитобарач, со потврда за 
промените што настанале од регистрацијата до под-
несување на барањето. Потврдата не може да биде 
постара од 60 дена од поднесувањето на барањето. 

XI Барањето за инвестиционен кредит и инве-
стиционо техничката документација со сите при-
лози се поднесуваат во три примероци во Стопан-
ската банка на НР Македонија — Скопје. 

XII Првенство за добивање на кредити по свој 
конкурс ќе имаат кредитобарачите кои што: 

— бараат кредит во понизок процент од про-
центот предвиден во точ. IV од овој конкурс, 

— понудат пократок рок за враќање на кре-
дитот, 

— ќе постигнат поголема рентабилност со ин-
вестиционото вложување, 

— понудат повисока интересна норма предви-
дена во точка VII од овој конкурс, 

— нудат пократок рок за изградба на објектот, 
— имаат најниски трошоци на инвестициите 

по единица на капацитетот во однос на вкупно по-
требни средства и во однос на износот на бараниот 
кредит. 
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Банката може дд го утврди максимумот на 
вкупното инвестиционо вложување од бараниот 
кредит по единица на капацитет над кој бараниот 
кредит не може да се одобри. 

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

XIV Корисникот на кредитот е должен, во ро-
кот одреден при склучувањето на договорот за 
кредит со Банката, да го стави објектот во упо-
треба. 

XV Барањата што ќе бидат поднесени во ро-
кот од два месеца по објавувањето на овој кон-
курс во „Сл. весник на НРМ" ќе се сметаат како 
поднесени барања во првиот рок и ќе се разгле-
дуваат и одобруваат по овој конкурс. 

XVI Поднесените барања во 1961 година по 
основ конкуренте XXXVIII и XXXIX („Службен 
весник на НРМ" бр. 16/61), доколку одговараат 
на поставените услови во овој конкурс, заедно 
со барањата што ќе бидат поднесени во првиот 
рок на овој конкурс (60 дена од неговото обја-
вување во гСлужбен весник на НРМ"), ќ|е се сме-
таат како поднесени во првиот рок и ќе се раз-
гледуваат и одобруваат по условите на овој 
конкурс, во рамките на расположивите средства. 
Барањата поднесени во 1961 година по основ 
XXXVIII и XXXIX конкурс, треба да бидат усо-
гласени од страна на кредитобарачите според по-
ставените услови во овој конкурс. 

XVII Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за кредит под 20,0 мил. динари пресмет-
ковна вредност. 

XVIII Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите од Законот за банките и Законот за кре-
дитните и другите банкарски работи („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 10/61) и Одлуката за условите под кои 
ќе се даваат кредити од Републичкиот инвести-
ционен фонд наменети за трговија, угостителство 
и туризам, како и другите постојни прописи. 

Бр. 354 
26 мај 1962 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 

Д. Шекерински, е. р. Мориц Романо, е. р. 

На основа точка 3. од Одлуката на Извршниот1 

совет за условите псзд кои ќе се даваат кредити од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
наменети за трговија, угостителство и туризам 
бр. 926/1 од 23. IV. 1962 година, Одборот за стопан-
ство на Извршниот совет е согласен со III конкурс 
за давање инвестициони кредити за учество од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во трговијата, угостителството и туризмот во 1962 
година. 

Бр. 04-1176/2 Претседател 
26 мај 1962 година на Одборот за стопанство, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

3. 

На основа член 35 став 1 од Законот за кре-
дитните и другите банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/61 год.) и точка 4 од Одлуката за 
условите под кои ќе се даваат кредити за учество 
од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за 
сообраќајот („Службен весник на НРМ" бр. 15/62) 
во согласност до Одборот за стопанство на Из-
вршниот совет, Стопанската банка на Народна Ре-
публика Македонија — Скопје распишува 

IV КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ОД 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СООБРАЌАЈОТ ВО 1962 ГОД. 

I Со овој конкурс се одредуваат поблиску ус-
ловите за давање инвестициони кредити од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд за 
сообраќајот. 

Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд наменети за инвестиции во сообраќајот ќе 
се користат за одобрување кредити за изградба на 
пумпни станици. 

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

— политичко територијалните единици 
— трговските претпријатија за продажба на 

гориво и 
— претпријатијата за патишта. 
III. Кредити за изградба на пумпни станици 

ќе ги дава Стопанската банка на Народна Репу-
блика Македонија, Скопје, само под услов со ба-
раниот кредит и со другите расположиви средства 
на корисникот на кредитот, односно гарантот да се 
обезбедува потполна изградба на пумпната станица 
за која се бара кредит. 

IV. Кредитобарачите се должни во трошоците 
на инвестицијата да обезбедат минимално учество 
од 40% од пресметковната вредност на објектот и 
да положат гарантен износ од 5% од одобрениот 
кредит. 

V. Најниска годишна интересна норма што 
може да се понуди при поднесување на барањето 
е 6%. 

VI. Понудениот рок за враќање на кредитот 
не може да биде подолг од 10 години. 

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

— целта за која се бара кредитот, 
— висина на кредитот, 
— износот на средствата со кои кредитобара-

чот или неговиот гарант учествува во трошоците 
на инвестицијата, 

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

— рокот за почетокот и рокот за завршетокот 
на изградбата на објектот и денот од кога почнува 
да тече враќањето на кредитот. 

VIII. Барањето за инвестиционен кредит се 
поднесува на обрасците од Југословенската инве-
стициона банка што можат да се добијат во фи-
лијалата — Скопје (ПЗ обрасци). 

IX. Кон барањето за кредит кредитобарачот 
поднесува: 
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1. Инвестициона техничка документација из-
работена врз основа на пазаришните цени во вре-
мето на поднесувањето на барањето, која треба да 
содржи: 

а) инвестициона техничка документација изра-
ботена според основниот Закон за изградба на ин-
вестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ"-
бр. 45/61 година) и решението за донесување на 
инвестиционата програма со назначување на вред-
носта и капацитетот на објектот. Инвестиционо-
техничката документација и решението мораат да 
бидат поврзани во една целина и запечатени со 
печат од органот што ја изработил инвестиционо-
техничката документација, а заверена од подно-
сителот на барањето. 

б) инвестиционо-техничката документација и 
тоа: 

— проект за градежниот дел на објектот; 
— проект за инсталациите: водовод и канали-

зација, електро осветление и громобранска инста-
лација и електро погонска инсталација и уреди, за 
дојавување на пожар и презаситеност на испарува-
њето; I 

— спецификација на увозна опрема; 
— согласност за лоцирање на објектот изда-

ден од надлежните органи. 
2. Доказ за обезбедување на средства за пола-

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

3. Потврда за кредитна способност на кредито-
барачот издадена од страна на банката кај која 
кредитобарачот има текушта односно жиро сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
од поднесувањето на барањето. 

4. Оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација — кредитобарач. 

X Банката може да го услови одобрувањето на 
кредитот со гаранција на политичко-територијал-
ната единица. 

-XI Барањето за инвестиционен кредит и инве-
стиционо-техничката документација со сите при-
лози се поднесуваат во два (2) примероци до Сто-
панската банка на Народна Република Македонија 
- - Скопје. | 

ХИ Првенство во добивање на кредит по овој 
конкурс ќе имаат кредитобарачите што: 

— обезбедат изградената пумпна станица да се 
стави во јавна употреба, 

— понудат поголемо сопствено учество, покра-
ток рок за враќање на кредитот и повисока инте-
ресна норма, 

— постигнат поголем степен на користењето на 
пумпни станици. 

XIII Корисникот на кредитот е должен, во ро-
кот одреден при склучување на договорот за кре-
дит со Банката, изградената пумпна станица да ја 
стави во употреба. 

XIV Барањата што ќе бидат поднесени во рок 
од 2 (два) месеци по објавувањето на овој конкурс 
во „Службен весник на НРМ", ќе се сметаат како 

поднесени барања во првиот рок и ќе се разгледу-
ваат и одобруваат по овој конкурс. 

Барањата поднесени по истекот на првиот рок 
ќе бидат разгледувани сукцесивно во текот на 1962 
година во рамките на расположивите средства за 
оваа намена. 

XV Во се друго за овој конкурс .важат одред-
бите од Законот за банките и Законот за кредит-
ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/1961 год.) и Одлуката за условите 
под кои ќе се даваат кредити за инвестиции од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд наменети за соо-
браќај, како и другите постојни прописи. 

Бр. 355 
26 мај 1962 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 

Д. Шеќерински, е. р. Мориц Романо, е. р. 
На основа точка 4 од Одлуката на Изврш-

ниот совет за условите под кои ќе се даваат кре-
дити од средствата на Републичкиот инвестицио-
нен фонд наменети за сообраќај бр. 925/1 од 23. IV. 
1962 год., Одборот за стопанство на Извршниот со-
вет е согласен со IV конкурс за давање инвести-
циони кредити од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд за сообраќај во 1962 год. 

Бр. 04-1176/1 Претседател 
26 мај 1962 година на Одборот за стопанство, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

Ом асен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8484 од 4 мај 1962 го-
дина, ја одобри промената на личното име на Ми-
тев Јован, роден на 2 септември 1934 година во 
гр. Кочани, Штипска околија, од татко Ангел и 
мајка Певка, така што во иднина личното име ќе 
му гласи Димитров Иван. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (159) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8967 од 22 мај 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Мајсторчев Александар, роден на ден 23^111-1923 
година во село Ваташа, Титоввелешка околија, од 
татко Никола и мајка Марија, така што во иднина 
роденрто име ќе му гласи Ангел. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (160) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8971 од 22 мај 1962 
година, ја одобри промената на роденото' име на 
Лековска Еленка, родена на ден 1 јануари 1918 го-
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дина во гр. 'Скопје, од татко Димитрија и мајка 
Вера, така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Иванка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (162) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5490/1 од 3 април 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Кзмов Илчо, роден на ден 16 јуни 1960 год. во Ра-
довиш, од татко Кзмов Коце и мајка Кзмова, ро-
дена Костова Костадинка, така што роденото име 
во иднина ќе му гласи Љупчо. 

Оваа дромена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (163) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1722 од 6 април 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
малолетното дете Сотир Веловски1 од Битола, ро-
дено на ден 13 октомври 1957 година во Битола, од 
родители: татко Горѓи и мајка Надежда, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Љупчо*. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (164) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8910 од 22 мај 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Димитриев Љубомир, роден на ден 27 јануари 1933 
година во е. Сопот, Титоввелешка околија, од тат-
ко Димо и мајка Тала, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Иванов Љубо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (165) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8968 од 22 мај 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Клашнев Никола, роден на ден 26 ноември 1935 
година, во село Миравци, Титоввелешка околија, 
од татко Ристо и мајка Марија така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Дичевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (161) 

КОНКУРСИ 
На основа член 33 од Законот за јавните служ-

беници, Комисијата за службенички работи на На-
родниот одбор на општината Идадија — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
РЕФЕРЕНТ по личен доход 

У С Л О В И : 
Кандидатот да има економски факултет, виша 

стопанска школа или економско училиште со над 
3 години практика во струката и положен стручен 
испит. 

Молбите со потребните документи по член 31 
од Законот за јавните службеници со куса авто-
биограф^ а за движењето во службата, да се до-
стават до Народниот одбор на општината Идадија 
— Скопје — Комисија за службенички работи. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ното место. (754) 

( Во смисла на чл. 178 и 190 од Законот за ви-
сокото школство во НРМ, Советот на Педагошката 
академија во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за наставници по следниве предмети: 
1. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот Руски јазик; 
2. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот Англиски јазик; 
3. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот Француски јазик; 
4. За еден наставник (професор или предавач) 

пс предметите Шиптарски јазик и литература; 
5. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот Физика; 
6. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот Моделирање; 
7. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот Сликарски техники; 
8. За еден лаборант по* предметот Физика. 
За местото професор на Педагошката акаде-

мија кандидатите треба да ги исполнуваат след-
ниве услови: факултетска или рамна на неа спре-
ма, самостојни стручни трудови, здобиено иску-
ство во наставата или во струката и способност и 
самостојност во изведувањето на наставата. 

За местото предавач на Педагошката акаде-
мија кандидатите треба да ги исполнуваат след-
ниве услови: факултетска или рамна на неа спре-
ма, да владее со проблемите на својата дисциплина 
и да има практични искуства и способност за из-
ведување на наставата. 

За работното место од реден бр. 8 можат да 
конкурираат лица со завршено техничко учили-
ште — електро-машински отсек. 

Кон пријавите кандидатите треба дд прило-
жат: диплома за високо, односно средбо образова-
ние, биографија, список на објавените стручни' тру-
дови или самите трудови, извод од службеничкиот 
лист и согласност на органот, односно установата 
во која работи дека може да конкурира. Пријавите 
се поднесуваат до Секретаријатот на Педагошката 
академија во Скопје до 25 август 1962 година. (755) 
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СПЕЦИЈАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за еден лекар на специјализација по фтизиологија 
Услови: да ги исполнува сите услови согласно 

со Правилникот за специјализација на здравстве-
ните службеници од I врста. (757) 

Комисијата за службенички работи на Народ-
ниот одбор на Кумановска околија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Градежен инспектор — — — — — — 1 
2. Шеф на Техничката секција за патишта 1 

У С Л О В И : 
За работното место под 1 да има завршено гра-

дежен факултет, положен стручен испит и нај-
малку 3 години практика. 

За работното место под 2 да има завршено 
градежен факултет, положен стручен испит и нај-
малку 3 години практика или средно техничко 
училиште — градежен отсек, положен стручен ис-
пит и најмалку 5 години практика. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

Конкурсот за непоп^лнетите места трае до по-
полнувањето. 

Кон молбата обавезно да се приложи и куса 
биографија. (756) 

Советот за просвета на Народниот одбор на 
општината Петровец — Скопска околија 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места ве основните 
училишта на подрачјето на Општината Петровец 

за учебната 1962/63 година 
I. Основно училиште село Петровец: 

— наставник по историја — географија 
— наставник или стручен учител по музичко 

воспитување 4 

II. Основно училиште Колонија — Идризово: 
— наставник или стручен учител по музичко 

воспитување 
— наставник или стручен учител по општо-

техничко образование 
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— наставник или стручен учител по физичко 
воспитување 

— наставник по математика — физика 
III. Основно училиште село Миладиновци: 

— управител на училиштето 
— наставник по македонски' јазик 
— наставник по француски јазик 
— наставник по1 математика — физика 
— наставник по историја 
— наставник по биологија 
— наставник или стручен учител по музичко 

воспитување 
— наставник или стручен учител по општо-

техничко' воспитување 
— наставник или стручен учител по ликовно 

воспитување. 
У С Л О В И : За работното место управител на 

Основното училиште во село Миладиновци, завр-
шена ВПШ или учителска школа со положен стру-
чен испит и над 8 години служба. 

За сите наставнички места завршена ВПШ, 
односно звање стручен учител. 

За наставниците што ќе конкурираат во Пет-
ровец, а сакаат да живеат во Скопје, бесплатни 
карти не им се обезбедуваат. 

Молбите со потребните документи по чл. 31 од 
ЗЈС се доставуваат до училишните одбори. Неком-
плетираните документи не се земаат во обзир. 

Кон горните документи кандидатите се должни 
да достават и податоци за движењето во службата, 
како* и препис од оценките за оценување од по-
следните три години. (819) 
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