
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 20 мај 1961 
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Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 80 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698. 

ч / 88. 
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На основа глава XVI оддел 1 точка 9 од Оп-
штествениот план за стопанскиот развиток на На-
родна Република Македонија за 1961 година, Извр-
шниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 

ДАВААТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

1. Заемите за инвестиции во земјоделството од 
Републичкиот инвестиционен фонд (во натамошни-
от текст-фондот) во текот на 1961 година ќе се да-
ваат под условите и на начинот определен со оша 
одлука, 

2. Заемите ќе се даваат за изградба на мали 
акумулации за Наводнување. 

3. Корисници на заемите можат да бидат земјо-
делски стопанства, земјоделски задруги, нивните 
сојузи и водните заедници. 

4. Заемите ќе ги дава Југословенската земјодел-
ска банка — филијала за НР Македонија по) пат 
на конкурс што го распишува Банката во согласност 
со Одборот за стопанство на Извршниот совет. 

5. Сопствено учество во инвестицијата е задол-
жително. 

Висината на сопственото учество се утврдува 
со конкурсот и тоа не може да биде помало од 10% 
од пресметковната вредност на објектот. 

6. Првенство во добивање на заеми има заемо-
барателот кој со инвестицијата ќе придонесе за не-
посредното решавање проблемот на снабдувањето 
на градовите и кој ќе понуди: 

а) поголем ренггабилитет; 
б) поголемо сопствено учество во инвестицијата; 
в) покус рок за отплата; и 
г) повисока лихвена норма. 
7. Најниската лихвена норма е 2%, а рокот за 

отплата на заемот не-може да биде подолг од 25 
години. 

8. Оваа одлука ишетува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-750/1 
24 април 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, , Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

89. 
На основа гл,ава XVI оддел 1 точка 9 од Оп-

штествениот план за стопанскиот развиток на На-
родна Република Македонија за 1961 година, Извр-
шниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ и НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 

ДАВААТ СРЕДСТВА ОД РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ШУМАРСТВОТО 

1. Средствата за инвестиции во шумарството од 
Републичкиот инвестиционен: фонд (во понатамош-
ниот текст — фондот) во текот на 1961 година ќе се 
даваат под условите и на начинот определени со 
оваа одлука. 

2. Средствата ќе ги дава Југословенската ин-
вестициона банка — Централа за НР Македонија 
во вид на заем или без обврска на враќање. 

3. Се овластува Секретаријатот за земјоделство 
и шумарство на Извршниот совет во согласност со 
Одборот за стопанство на Извршниот совет да ги 
определи износите и намените на средствата кои 
ќе се доделуваат како заем односно без обврска на 
враќање. 

4. Распределбата на средствата кои ќе се до-
делуваат без обврска на враќање ќе ја изврши Се-
кретаријатот за земјоделство и шумарство на Из-
вршниот совет во согласност со Одборот за стопан-
ство на Извршниот совет. 

5. Средствата кои ќе се доделуваат како заем 
Југословенската инвестициона банка — Централа за 
НРМ ќе ги дава по пат на конкурс што го распи-
шува Банката во согласност со Одборот за стопан-
ство на Извршниот совет. 

6. Заемите ќе се даваат: за изградба, рекон-
струкција и одржавање на шумски комуникации и 
за подигање на плантажи од тонели, 

7. Сопствено учество за заемите е задолжително. 
Висината на сопственото учество се утврдува 

со конкурсот и тоа не може да биде помало од 10% 
од износот на заемот. 

8. Првенство во д,обивање на заеми има оној 
заемобарател кој понуди: 

а) поголемо сопствено учество; 
б) покус рок за отплата; 
в) повисока лихвена норма. 
9. Корисници на заемите од точка 5 на оваа 

одлука можат да бидат политичко-територијални 
единици, шумсксистоиански организации и установи. 

10. Најниската лихвена норма е 2%, а рокот за 
исплата на заемот не може да биде подолг од 25 
години. 
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11. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-1193/1 
29 април 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски^ с. р. Александар Грличков, с. р, 

V 9 0 -
На основа глава XVI оддел 1 точка 9 од Оп-

штествениот план за стопанскиот развиток н!а На-
редна Република Македонија за 1961 година, Извр-
шниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ и НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 

ДАВААТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ТРГОВИЈАТА, 

УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 

1. Заемите за инвестиции! ш трговијата, угос-
тителството и1 туризмот од Републичкиот инвестиг 
ционе,н фонд (во натамошниот текст — Фондов) во 
текст на 1961 година ќе се даваат под условите и 
на нач,инот определен со оваа од,лука. 

2. Заемите ги дава Југословенската инвестицио-
на ба,нка — Централа за 'НРМ по пат на конкурс 
што го распишува Банката во согласност со Одбо-
рот за стопанство на Извршниот совет. 

3. Сопствено учество во инвестицијата е задол-
жително. 

Висината зла сопственото учество се утврдува 
со одделни конкурси1, со тоа што таа не може да 
биде помала од 10% ед пресметковната вредност на 
објектот. 

4. Првенство во добивање н:а заеми има заемов 
барателот кој понуди: 

а) поголем Јзентабилитет; 
5) поголемо сопствено учество во инвестицијата; 
в) покус рок за отплата на заемот; и 
г) повисока лихвена норма, 

а ти исполнува и другите услови предвидени со 
оваа одлука. 

5. Заемите за инвестиции во трговијата ќе се 
даваат за: градба на нови и модернизација на по-
стојните капацитети за промет со прехранбени и 
^индустриски стоки. 

6. Корисниците на заеми за целите од претход-
ната точка можат да бидат трговските организации 
и политичко-територијалните единици. 

7. Најниската лихвена норма е 2%? за трговски-
те организации што се занимаваат со- промет на 
прехранбени производи, а за останатите 6%). 

Рокот за отплата на заемот не може да биде 
подолг: 

за стокови куќи и магацини од 30 година 
за продавачот простории (со опрема) од 10 години 
за опрема од 10 години 
8. Првенство во добивање на заеми покрај усло-

вите од т. 5 на оваа одлука ќе имат инвеститорите 
од поголемите потрошувачки центри. 

9. Заемите за инвестиции во угостителството и 
туризмот ќе се даваат: 

за изградба на нови и рекон,струкција и модер-
низација на постојните угостителски објекти: за 
смештај и исхрана; 

за изградба и модернизација на поважните ко-
мунални објекти во' главните туристички места; и 

за набавка на опрема, 
10. Корисници на заеми за целите од претход-

ната точка можат да бидат: угостителските и други 
стопански ,и општествени организации и политичко-
територијалните единици. 

11. Најниската лихвена норма е 2 
Рокот за отплата на заемот не може да биде 

подолг: ^ 
за нови објекти од 30 години 
за реконструкција од 20 години 
за опрема 0 д 10 години 
12. Барањата на заеми пријавени со распиша-

ните конкурси во текот на 1960 година доколку не 
се одобрени ќе се разгледуваат и одобруваат врз 
основа на условите и конкурсите што ќе бедат рас-
пишани по одредбите на оваа одлука. 

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-750/2 
24 април 1961 година 

'Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

V 91. 
На основа член: 71 став1 1 точка 1 од Уставниот I 

закон за основите на општественото и политичкото' 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија, а во врска со точка 4 од гла-
ва XI ед Општествениот план за стопански разви-
ток на Народна Република Македонија за 1961 го-
дина, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА ОБЕМОТ НА ОВЧАТА НА 

ДРВНАТА МАСА ВО ШУМИТЕ ОД 
ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ВО 1961 ГОДИНА 

I 
Обемот на сечата на д р в н а т а маса во шумите 

од општествена сопственост на територијата на На-
родна Република Македонија во 1961 година, кој 
изнесува 670.000 м3, се распределува по' шум с ко-
стана,неки организации и установи и тоа. на: 

1. Шумското стопанства „Караџица" -
Скопје 24.000 м3 

2. Шумскиот резерват ,,Јасен)' —- Скопје 5.ОО0 „ 
3. Шумското стопанства „Јелак" .— Тетово 18.000,, 
4. Шумскиот комбинат „Јавор" - -

Гостивар 17.000 „ 
5. Националниот парк „Маврово" — М. 

Ханоѕи 21.000 „ 
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6. Шумското производно претпријатие — 
Дебар 10.000 „ 

7. Шумското производно претпријатие 
„Јабланица" — Струга 17.000 „ 

8. Шумското производно претпријатие 
„Галичица" — Охрид , 20.000 „ 

9. Националниот парк „Галичица" — 
Охрид 2Ј000 „ 

10. Шумското производно претпријатие 
„Преспа" - Ресен 18.000 „ 

И. Шумскиот индустриски комбинат -
Кичево 62.000 „ 

12. Шумското производно претпријатие 
„Сандански" — Брод 45.000 „ 

13. Факултетското шумско стопанство 
„Караорман" — Кичево 14.000 „ 

14. Шумското стопанство — Битола 2в.000 „ 
15. Огледните шумско стопанство „Кажани" 

- Битола 5.000 „ 
16. Шумското стопанство — Прилеп 26.000 „ 
17. Шумското стопанство — Демир Хисар 18.ОСО „ 
18. Националниот парк „Перистер" — 

Битола 2.000 „ 
19. Шумското стопанство „Бор" — 

Кавадарци 50.000 „ 
20. Шумското стопанство — Г. Велес 17.000 „ 
21. Шумското стопанство „Кожуф" — 

Гевгелија 40.000 „ 
22. Шумското стопанство — Штип 10.000 „ 
23. Шумското стопанство — Св. Николе 2.000 „ 
24. Шумското стопанство „Паруца" — 

Кочани 52.000 „ 
2-5. Шумскиот индустриски комбинат -

Берово 30.000 „ 
26. Шумското индустриско претпријатие — 

Пехчево 7.000 „ 
27. Шумското стопанство — Делчево 10.000 „ 
28. Шумското стопанство „Беласица" -

Струмица 40.000 „ 
29. Шумскиот индустриски комбинат , 

„Плачковица" — Радовиш 23.000 „ Ј 
30. Шумското стопанство — Куманово 16.000 „ 
31. Шумскиот индустриски комбинат 

„Осогово" — Крива Паланка 21.000 „ 

П 
Сечата на дрвната маса до висина на утврде-

ните контигенти од претходната точка се врши на 
основа годишниот план за сеча на шумско стопан-
ската! организација односно установа. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 1-1-1961 год. 

Бр. 09-1063/1 
24 април 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

92. 
На основа член 4 ст. 5, чл. 5 ст. 3 и! чл. 6 ст. 2 

од Уредбата за користење на општествените сред-
ства за патнички автомобили („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 14/58), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕ-
БАТА НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ ДАДЕНИ 

НА КОРИСТЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ДРЖАВНИ 
ФУНКЦИОНЕРИ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ 
АВТОМОБИЛИ ОД СТРАНА НА СТАРЕШИНИ НА 

ДРЖАВНИ ОРГАНИ 

I. Во точка 3 ст. 2 од Одлуката за употребата 
на патничките автомобили дадени на користење на 
одредени државни функционери и користење на 
патнички автомобили ед страна на старешини на 
државни органи („Службен; весник на НРМ" бр. 
24/58) првата реченица се менува и гласи: 

„1. Во трошоците на користење на автомобили 
ед бруто 1100 км. за потпретседателите на Извр-
шниот совет, а за членовите на Извршниот совет и 
претседателот на НО на Скопска околија од бруто 
900 км. на месец спаѓаат трошоците за гориво и 
мазиво." 

П. -Точка 8 се менува и! гласи: 
„Во смисла на претходната точка имаат право 

да користат автомобил: 
државните секретари 700 км.; 
старешините на државните органи означени под 

б, в и г, 400 км,; и 
претседателите на НО на околиите 300 км. бруто 

на месец." 
Ш. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „Службен весник на НРМ". 
Вр. 09-1194/1 

29 април 1961 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

93. 
На основа член 39 став 1 од Законот за држав-

ната управа и член 3 од Законот за органите на 
управата на Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА 

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

За секретар на Секретаријатот за информации 
на Извршниот севет се назначува Боро Милковски, 
досегашен директор на Уредот за информации на 
Извршниот совет. 

Бр. 09-1237/1 
24 април 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с, р. Александар Грличков, с. р. 
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и. 
На основа член 28 став 2 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за научна работа („Службен бесник 
на НРМ" бр. 42./60), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНА РАБОТА 

1. За директор на Републичкиот фонд за на-
учна работа се именува Дане Цеков, народен! пра-
теник. 

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

Бр. 09-1209/1 
4 мај 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

/ 95. 
На основа члезн 60 став' 2 од Законот за превод 

во патниот сообр,аќај („Службен весник: на НРМ" 
бр. 19/59 год.), Секретаријатот за сообраќај на Из-
вршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, 

БАГАЖ И ПОШТЕНСКИ ПРАТКИ ВО 
ЈАВНИОТ МЕГУМЕСТЕН ПАТЕН 

СООБРАКАЈ 

Член 1 
Одредбите на овој правилник се применуваат 

при превозот на патници, багаж и поштенски прат-
ки во јавниот меѓуместен линиски: автобуски со-
обраќај. , -

Член 2. 
Превозните цени за патни-ци во јавниот меѓу-

мветен линиски автобуски сообраќај се утврдуваат 
во рамките од 5,5 дин. до 9 дин, по еден патнички 
километар. 

Најниската превозна цена, без оггед на дол-
жината ма релацијата на превозот се утврдува на 
50 динари. ' , Ј 

Одредбите на став 1 од овој член не се одне-
суваат на автобуските линии чија вкупна должина 
не е поголема од 20 км. 

Член 3 
Превозната цека за секоја релација утврдена 

со влезниот ред на автобуската линија ја одредува 
со ценовник корисникот на линијата, а во рамките 
утврдени со став 1 на претходниот член. 

Возната цена за релациите на линиите од став 
3 на претходниот член ја одредува со ценовник: 
корисникот на линијата независно од рамките ут-
врдени со оваа тарифа. 

Член 4 
Со ценовникот за превоз корисникот на лини-

јата може да установува комерцијални повластици. 
Цената на превозот со примена на комерцијал-

ните повластици може да биде и пониска од дол-
ната граница на цената утврдена со став 1 на чј? 2 
од оваа Тарифа. 

Член 5 
Ценовникот за превоз го оверува органот на 

управата кој го издал одобрението за одржување 
на автобуската линија. 

Член 6 
Корисникот на автобуската линија е должен на 

вообичаен начин да го објави оверениот ценовник 
за превоз1. 

Ценовникот за превоз задолжително се истак-
нува во автобуските станици на линијата, автобу-
сите и автобуските постојки кои! се уредени за таа 
цел. 

Ценовникот за превоз може да се применува 
најрано 15 дена по неговото објавување. 

Член 7 
Ценовникот за превоз се донесува за една го-

дина. 
Во текот на годината за која е донесен/ ценов-

никот може да се измени само во изузетно оправ-
дани: случаи со претходна согласност на органот 
што го оверил. 

Член 8 
Резервација на возни билети може да се врши 

до денот на поаѓањето на автобусот. 
За извршената резервација може да се наплати 

најмногу 10% од цената на возниот билет, со тоа, 
што највисокиот износ не може да изнесува над 100 
динари. 

Член 9 
Ако во автобусот се најде патник без билет,' 

покрај ред,овната цена на билетот ќе плати и дода-
тен износ во висина од 100 динари. 

Платник без билет е лице кое и покрај Општиот 
повик на кондуктерот не се јави за купување на 
билет. 

Член 10 
Рачниот багаж се превезуваа бесплатно. 
Под рачен багаж се подразбира багажот што 

патникот го носи со себе и може да се смести во 
скут или мрежата за багаж, а не е потежок од 10 
килограми. 

За останатиот багаж претпријатието може да 
наплатува и тоа: 

- За багаж до 20 кг по парче до 10% од це-
ната на возниот билет; и 

- За багаж над 20 кг по парче до 15% од це-
ната на возниот билет. 

Чген 11 
Во автобуските станици за чување на багаж 

(гардероба) се наплатува по 30 динари дневно за 
едно парче, без оглед на тежината. 

Член 12 
За превоз на поштенски пратки превозникот 

наплатува и тоа: . 
- За пратки до 30 кг тежина 3 динари по 

еден Ѕсм. 
- За пратки над 30 до 100 кг тежина 6 динари 

по еден км. 
- За пратки над 100 до 200 кг тежина 12 ди-

нари по еден км. 
-— За пратки над 200 кг тежина по 18 динари 

по еден км. 
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Под пратка се подразбира збирот на сите пар-^ 
чиња за еден автобус. 

Превозникот и корисникот на превозот со вза-
емен договор можат да утврдат и пониски цени од 
цените одредени со став 1 на овој член. 

Член 13 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува важноста на Тарифата за превоз на 
патници и багаж во меѓумесниот автобуски соо-
браќај на територијата на Народна Република 
Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 4/54). 

Член 14 
Овој' правилник влегува во сила од денот на 

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

Број 371 
21 април 1961 година 

Скопје 
Секретар 

на Секретаријатот за сообраќај 
на Извршниот совет, 
Стојан Косеа, с. р. 

96. 
На основа член 77 од Законот за основното учи-

лиште („Службен весник: на НРМ" бр. 35/59), Со-
ветот за просвета на Народна Република Македо-
нија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ОЦЕНУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИ. 

ЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Во Правилникот, за оценување и напредување 

на учениците во основното училиште („Службен 
весник на НРМ" бр. 16/60 и 38/60), по членот 33 
се додава нов член ЗЗа кој гласи: 

Член: ЗЗа 
На редовниот ученик на основното училиште 

што се истакнува со способностите, знаењата и ра-
ботните навики, Наставничкиот совет на училиш-
тето во согласност со надлежната просвет!на-педа-
гошка служба ,може да му одобри заради побрзо 
напредување, вонредно полагање на одделни одде-
ленија, но најмногу два пати во текот на школу-
вањето во основното училиште. 

Решение по претходниот став Наставничкиот 
савет донесува по претходна согласност ,на роди-
телите на ученикот и во склад со посебните 
упатства што ги издава Советот за просвета на 
НРМ. 

% Член 2 I 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

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

Бр, 01-403/2 
25 април 1961 година 

Скопје 1 

Претседател 
на Советот за просвета на НРМ,̂  

Петар Здравковски, с. р. 

97. 
На основа член 77 од Законот за основното 

училиште („Службен весник на НРМ" бр. 35/50), 
Советот за просвета на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОПРАВНИТЕ, ОДДЕЛЕН-

СКИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ ИСПИТИ ВО 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Полагањето на поправните, одделенските и 
вонредните испити во основното училиште се вр-
ши според одредбите на овој правилник. 

Член 2 
Поправен испит по еден или два предмети по-

лагаат учениците од VIII одделение на основното 
училиште кои на крајот на учебната година имаат 
негативни оценки по тие предмети. 

Член 3 
Одделенски испит по една или! повеќе настав-

(НО-ВОСТЕИТНИ области^ односно' предмети полазат 
училишните обврзници кои на крајот на учебната 
година не можеле да бидат оценети по тие на-
ставно" воспитни области односно предмети. 

Одделенски испит за едно или повеќе одделе-
нија можат да полагаат училишните обврзници 
кои поради болест или други оправдани причини 
не можеле да го посетуваат основното училиште. 

Член 4 
Вонреден испит за едно или повеќе одделенија 

можат да полагаат: а) лицата постари од 15 од-
носно до 17 години што не завршиле редовно ос-
новно училиште; 

в) Редовните ученици на кои им е одобрено 
вонредно полагање заради побрзо напредување по 
посебни прописи; ^ 

б) Учениците од VIII одделение постари од 15 
години кои не го положиле поправниот испит по 
тие предмети или на крајот на учебната година 
имале три или повеќе негативни и оценки. 

Член 5 
Поправните и одделенските испити од - чл. 3 

став 1 како и вонредните испити од чл. 4 став 2 
на овој правилник можат да се полагаат само во 
основното училиште што ученикот го посетувал. 

Одделенските испити од чл. 3 став 2 и вон-
редните испити од чл. 4 став 1 и 3 на овој пра-
вилник можат да се полагаат со секое основно 
училиште во кое се изведува настава за одделе-
нието за кое кандидатот полага испит. 

Член 6 
Поправните и одделенските испити како и вон-

редните испити од чл. 4 став 2- на овој правилник 
се полагаат според наставниот план и програма 
за редовните ученици: на основното училиште. 

Вонредните испити од чл. 4 став 1 и 3 на овој 
правилник се полагаат според наставниот план и 
програма на училиштата за основно образование 
на возрасните. 
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Член 7 
Одделенски испит од чл. 3 став 2 и вонреден 

испит од чл. 4 став 1 на овој правилник може да 
се полага: 

1. за едно или повеќе одделенија поодделно; 
2. за група одделенија од I—IV односно V од-

деление; 
3. за група одделенија од V односно VI—VIII 

одделение. 
Кога кандидатот се пријави да полага испит 

за две или повеќе? одделенија според точка 1 од 
претходниот став, испитот за пого-рното одделение 
може да го полага откако ќе ги положи сите на-
ставвао-воспитни области односно предмети од 

претходното одделение. 

Кога кандидатот се пријави да полага испит 
по група одделенија според точката 2 односно 3 
од ставот 1 на свој член испитот го полага: 

1. за група одделенија од I—IV односно V од-
деление — по наставниот план и програма за нај-
високото пријавено одделение; 

2. за група одделенија од V односно VI—VIII 
одделение — по наставниот план и програма за 
највисокото пријавено одделение со тоа што се 
испитува и од материјалот што не е опфатен со 
наставниот план и програма за највисокото при-
јавено одделение а кој се изучува во пониските 
пријавени одделенија. 

Одделенските и вонредните испити според т. 
1—3 од ставот 1 на овој член можат да се пола-
гаат и по група наставно-воспитни области одно-
сно предмети ед пријавените одделенија со тоа 
што кандидатот е должен сите наставно"воспитни 
области односно предмети на пријавените одделе-
нија да ги положи најдоцна во рок од две години 
(шест испитни рока). Ако кандидатот од неоправ-
дани причини во овој рок не ти положи сите на-
ставно-воспитни власти односно предмети на при-
јавените одделенија . положените испити му се 
поништуваат. 

Член 8 
На кандидатот што завршил некој клас на по-

ранешно граѓанско училиште, прогимназија, нижа 
гимназија, ниже стручно училиште и слично во 
кое се запишал со свршени четири одделенија на 
основно училиште му се признава завршениот 
клас како завршено соодветно одделение на основ-
но училиште и може да полага вонреден испит за 
наредното одделение на основно училиште. 

Како доказ за завршен клас по претходниот 
став може да послужи, во склад со одредбите од 
чл. 172 од Законот за општата управна постапка, 
уверението што го издал органот на управата на 
о-пштинскиот народен одбор надлежен за работите 
на просветата. 

Член 9 
Успехот постигнат на одделенските и вонред-

ните испити се оценува како и успехот на редов-
ните ученици. 

Кандидатите што полагаат одделенски и вон-
реден испит не се оценуваат по поведение. 

Член 1Ј0 
Поправен испит може да се полага само еднаш. 
Одделенски1 и вонреден испит може да се по-

лага неограничено. 

II ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИЈАВУВАЊЕ 
ЗА ИСПИТ 

Член 11 
Роковите за полагање на поправните, одделен-

ските и вонредните испити во основното училиште 
се одредуваат според прописите за календарот на 
учебната година. 

Член 12 
Лицето што сака да полага попразен, одделен-

ски или вонреден испит поднесува до управителот 
на основното училиште молба таксирана по Зако-
нот за административните такси во рокот што ќе 
го одреди управителот. 

Кон молбата кандидатот треба да приложи до-
кумент за претходното завршено одделение и из-
вод од матичната книга на родените. Во молбата 
се наведува целиот тек на претходното школува-
ње и се означува одделението што кандидатот ќе 
го полага. 

Својот идентитет кандидатот го докажува со 
лична карта или на друг погоден начин. 

Врз основа на поднесените молби училиштето 
води посебна евиденција за сите пријавени кан-
дидати за одделенски и вонредни испити по одде-
ленија и учебни години. 

Член 13 
Одобрение за полагање поправен, одделенски 

и вонреден испит и распоред на испитите д,ава од-
носно врши управителот на основното училиште 
во согласност со Наставничкиот совет. 

Член 14 
Основното училиште во кое се пријавиле кан-

дидати за полагање одделенски или вонреден ис-
пит организира повремени или постојани семинари, 
курсеви и друга помош за подготвување на кан-
дидатите за полагање на испитите. Семи парите и 
курсевите и другите видови на помош не се за-
должителни за кандидатите. 

Член 15 
За секој испитен рок кандидатот поднесува 

пријава во која означува кои наставно-всспитни 
обпасти односно предмети ќе ги'полага и се по-
викува на молбата со која го пријавил одделен-
скиот односно вонредниот испит. 

Пријавата од претходни,от став се поднесува 
15 дена пред почетокот" на испитниот рок во кој 
кандидатот се пријавува за испит. 

III ИСПИТНИ КОМИСИИ И НАЧИН НА 
ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ 

Член 16 
Поправните, одделенските и вонредните испити 

во основното училиште се полагаат пред испитна 
комисија што' ја именува Наставничкиот совет по 
предлог од управителот. 

Испитната комисија се состои од три члена: 
претседател, постојан член и член испитувач за 
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наставно-аоспитната област односно предметот 
што се полага. 

За претседател на испитната комисија се име-
нува, по правило, одделенскиот раководител на 
одделението што кандидатот го учел односно го 
полага, за стален член еден од наставниците што 
предавале во тоа одделение а член! испитувач е 
предметниот наставник. 

Ако училиштето има пома,лку од три настав-
ници за член на испитната комисија може да се 
именува и наставник од друго основно училиште. 

Член 17 
Поправниот, одделенскиот и вонредниот испит 

за одделни наставно-воспитки области или пред-
мети се состои од писмен; и устен! дел или само 
од устен дел. Писмен дел од испитот се полага 
по оние наставно-воспитни области односно пред-
мети за кои со наставната програма е пропишано 
да се работат писмени задачи. 

Член 18 
За писмениот дел од испитот испитувачот 

предлага пет теми односно групи задачи а испит-
ната ко-мисија одредува две од кои канд,идатот 
избира една за писмена работа. 

Кога повеќе кандидати во исто време пола-
гаат испит за исрто одделение за писмениот испит 
се даваат исти теми односно групи задачи за сите 
кандидати. 

Член 19 
Писмениот дел од испитот трае два наставни 

часа. 
Писмениот дел? од испитот се изведува во при-

суство на еден член: на испитната комисија. 

Член 20 
Испитната комисија обезбедува писмената за-

дача кандидатите да ја работат самостојно и не-
пречено. 

Кандидатот што писмената задача не ја работи 
самостојно или пречи на испиту прво ќе биде 
опоменат за тоа, а во повторен случај испитната 
комисија ќе го земе предвид овој факт при утвр-
дувањето на оценката за успехот на кандидатот. 

Член 21 
Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат 

сите членови на испитната комисија. Оценката 
мора да, биде образложена. 

Член: 22 
На усниот дел од испитот кандидатите се до-

пуштаат без оглед на успехот што го покажале на 
писмениот дел од испитот. 

Член 23 
На усниот дел од испитот испитувачот му по-

ставува прашања на кандидатот непосредно, при 
што тој води сметка со прашањата да бидат оп-
фанати сите делови на наставната програма. 

Член 24 
Усниот дел од испитот1 на кандидатот по од-

делна наставно-воспитна област односно предмет 
трае најмногу 30 минути. 

ЧЈ26Н 25 
По завршениот устен дел од испитот по од-

делна наставно-всспитна област односно предмет 
испитната комисија ја утврдува оценката за таа 
наставно-воспитна област. 

Член 26 

Општиот успех на кандидатот што полага ис-
пит го утврдува испитната комисија по завршу-
вањето на испитите по сите наставно-шспитни об-
ласти односно предмети за одделението за кое 
кандидатот полага испит. 

Кандидатот го положил испитот за одделението 
ако од сите наставно-воспитни области односно 
предмети на тоа одделение добие позитивна оценка. 

IV АДМИНИСТРАЦИЈА НА ИСПИТОТ 
Член 27 

За текст на полагањето на поправниот, одде-
ленскиот И вонреден испит во основното училиште, 
сталниот член на испитната комисија води запис-
ник за секој кандидат посебно. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
испитната комисија. 

Записникот се води по образецот кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 28 

Ако некој член на испитната комисија има 
издвоено мислење за оценката на кандидатот или 
за некоја друга одлука на испитната комисија 
може да побара. во записникот да се внесе него-
вото издвоено мислење. 

Член 29 

За кандидатите што полагаат вонреден испит 
се води посебна главна книга по одделенија на 
основното училиште. 

Главната книга на вонредните ученици се води 
по ист образец како и за редовните ученици. 

Главната книга ја води претседателот на ис-
питната комисија под надзор на управителот на 
основното училиште. 

Чген 30 

На кандидатите што го положиле поправниот, 
одделенскиот или вонредниот испит за УШ одде-
ление им се издава свидетелство за завршено од-
деление според образецот пропишан' за редовните 
ученици со ознака дека одделни наставно-воспитни 
области или целото одделение го завршиле со по-
лагање на поправен, одделенски или вонреден ис-
пит и.'рокот во кој го полагале испитот. 

Свидетелството го пополнува претседателот на 
испитната комисија на основа податоците од глав-
ната книга и го потпишува тој и управителот на 
училиштето и се заверува со училишниот печат. 

Член 31 

На кандидатите што положиле одделенски или 
вонреден испит за I—УП одделение на основното 
училиште, училиштето по нивно барање им издава 
уверение. 
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V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 32 

На членови,те на испитните комисии за работата 
на вонредните испити им припаѓа хонорар според 
цропмсите за хонорар нат а настава во (основното! 
училиште. 

Кандидатите што полагаат вонреден испит се 
должни на училиштето да му ги надоместат трошо-
ците за исплата на хонорарот на членовите на ис-
питната комисија, според правилата на училиштата, 
а во склад со постојните прописи. 

Член 33 
Со влегувањето во сила на оѕој правилник пре-

стануваат да важат сите досегашни прописи за по-
лагањето на поправните, одделенските и вонредните 
испити во основното училиште. 

Член! 34 
Овој правилник влегува во сила од денот на не-

говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 01-403/3 Претседател 
25 април 1961 год. на Советот за просвета на НРМ, 

Скопје Петар Здравковски, с. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАПИСНИКОТ 
за полагање испити во основното училиште (формат 
210X297) 

Страна 1 
Основно училиште 

)) 1 

Бр. 
19 год. 

З а п и с н и к 
за полагањето на испит 

во основното училиште 
син-ќерка на ,. ^ 
роден-а 19 д во ^ 
околија - НР - , 
народност - :— државјанство 

-, погаѓаше —.—: 

испит за одделение на основното. 
училиште во времето од до 19 г. 

Идентитетот утврден: на основа 

Дата на 
полагање 

Наставно воспитна 
област односно 

предмет 

Задача на 
писмениот 

испит 

Оценка на 
писмената 

задача 

Прашања на 
усниот испит 

Утврдена 
општа оценка 

Потписи на 
испитната 
комисија 

Страна 2 и 3 

Дата на 
, полагање 

Наставно воспитна 
област односно 

предмет 

Задача на 
писмениот 

испит 

Оценка на 
писмената 

задача 

Прашања на 
усниот 
испит 

Утврдена 
општа оценка 

Потписи 
на испитната 

комисија 

страна 4 

Издвоени мислења на одделни членови на ис-
питната комисија: 

Според покажаниот успех кандидатот го — не 
го положи испит за одде-
ление на основното училиште и со тоа: го заврши 
одделението со општ успех . 

не го заврши одделението. 

Податоците и оценките од овој записник се вне-
сени во главната книга на училиштето за 19—/— 
учебна година на страна под бр. . 

Претседател 
на Испитната комисија, 

ЧЛЕНОВИ: 
1. 
2. , . 
3. 
4 . 1 :— 
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98. 
На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите 

за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31/66) и 
точките: 4, 5, 6, 7, 8 и 12 од Одлуката на ИС 
на НРМ бр. 09-750/2 од 24-1У-1961 год. за условите 
и начинот па кои ќе се даваат заеми од Републич-
киот инвестиционен фонд во 1961 година за трго-
вијата, угостителството и туризмот во согласност со 
Одборот за стопанство на Извршниот совет на НР 
Македонија, Југословенската инвестициона банка — 
Централа за НРМ распишува' 

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

СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА 

I. По овој конкурс се даваат инвестициони за-
еми од средствата на Републичкиот инвестиционен! 
фонд за градба на нови и модернизација на пос-
тојните капацитети за промет со прехранбени и ин-
дустриски стоки и тоа за: 

— продавачка простор (стокови куќи, и совре-
мени продавници) со опрема, 

— магацини за индустриски и земјоделски! про-
изводи, 

— опрема за современи продавници 
П. Корисници на заемот од средствата на фон-

дот за целите од претходната точка можат да бидат: 
а) трговски стопански организации; 
б) пшгитичко-териториј алеите единици. 
Ш. Заемите според овој конкурс се даваат под 

услов со бараниот заем и со други расположиви 
средства на корисникот на заемот, да се обезбедува 
потполна изградба на објектот односно набавка на 
предвидената опрема со инвестиционата програма, 

IV. Корисниците на заемот се должни да обез-
бедат минимално учество во трошоците на инвести-
циите во износ од 20% од пресметковната вред-
ност на инвестицијата. 

V. Најниска интересна норма што може да се 
понуди е 2%? за трговските организации: што се за-
нимаваат со промет на прехранбени производи; а 
за останатите 6%. 

VI. Предвидениот рок за отплатување на зае-
мот не може да биде подолг од: 

— за стокови куќи и магацини 30 години 
— за продавачка простор (со опрема) 10 години 
— за опрема 10 години 
УП. Барањето за инвестиционен заем за оваа 

намена треба да ги содржи податоците пропишани 
во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвес-
тиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31/56) и тоа: 

1. Целта за која се бара заемот, 
2. Висина на заемот, 
3. Износот на средствава со кои заемобарачот 

или неговиот гарант учествува во трошоците на ин-
вестицијата, 

4. Интересната норма и рокот за отплата на 
заемот што ги нуди заемобарачот и 

5. Рокот на почетокот и рокот на завршетокот 
ма работите како и денот од кога започнува да тече 
отплатувањето на заемот. 

ВараН^ето за инвестиционен заем се поднесува 
на образец пропишан од Југословенската инвести-
циона банка, што може да се д,обие кај нејзините 
филијали (Скопје и Битола). 

VIII. Кон барањето за заем заемѕобарачот е дол-
жен да поднесе: 

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз ос-
нова 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-
ционата програма и за полагање на депозит за 
обезбедување исплатата на инвестиционите работи 
(„Сл. лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 13/55, 36/(55, 54/55, 2/56, 
29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата 
комисија и решение од надлежниот орган за одот 
брување на инвестиционата програма („Сл. весник 
на НРМ" бр. 23/58 и 38/59) со назначување на вред-
носта и капацитетот на објектот чија (изградба или 
набавка се одобрува со инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот' 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 програ-
мата, . 

б) идеен проект за секој градежен објект со 
елементи! на инсталатерските работи (водовод, ка-
нализација, осветление и сл.) составен според Уред-
бата за градежното проектирање („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 32/58) со решение од ревизшоната коми-
сија за одобрување на идејниот проект и со пред-
мер и пресметка. 

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 еди-
нечни цени. 

Груб предмер и претсметка, изработени врз ос-
нова на грубиот предмер нема да биде земен во 
предвид. I 

За градежните работи, наместо идеен проект мо-
же да се поднесе првиот дел од одобрениот главен 
проект; 

в) спецификацијата на опремата со назначува-
ње на главните карактеристики како и цената за 
секоја позиција на опремата, (одделно за увозната 
одделна за домашната) и трошоците на монтаж-
ните работи. 

Заемобарачите за инвестиционен заем за опре-
ма по овој конкурс, ако пресметковната вредност 
на опремата не го надминува износот од 10,0 мил,, 
дин., можат вместо инвестиционен елаборат, однос-
но инвестициона програма, да поднесат само доку-
ментација која треба да содржи податоци за функ-
цијата, намената и економската оправданост на ин-
вестицијата, односно опремата („Сл. лист на ФНРЈ" 
бр. 30/57). 

2. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на гарантен износ од 5% и за учество во тро-
шоците на инвестицијата што се финансира од 
заемот. 
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3. Потврда за кредитната способност на земо-
барачот, издадена од страна на банката, кај која 
заемобарачот има текушта, односно жиро сметка. 
Ова потврда не може да биде постара од 10 дена 
од поднесувањето на барањето. 

4. Банката може да го услови одобрувањето на 
заемот со гаранција на политичко-територијал,ната 
единица. 

5. Оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација — заемобарачот однос-
но за установите со самостојно' финансирање — од-
лука за нивното оснивање. 

IX. Првенство во добивање на заеми по овој 
конкурс имаат заемобарачигге: 

1. што се од поголеми потрошувачки центри во 
кои е најнеповолен од,носот помеѓу прометот и про-
сторов за продавници'; 

2. што се од поголеми, потрошувачки центри во 
кои е кај неповолен односот помеѓу прометот на 
земјоделските и индустриските стоки и расположи-
виот магацински простор; 

3. ќе постигнат поголем рентабшГитег со инвес-
тиционото вложување; 

4. нудат поголемо учество; 
5. нудат покус рок за отплата на заемот; 
6. нудат повисока интересна норма, 
Банката може' да утврди максимумот на вкуп-

ното инвестиционо! вложување од бараниот заем по 
единица на капацитет на кои бараниот заем не мо-
же да се одобри. 

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

, XI. Корисникот на заемот е должен во рокот 
одреден при склучувањето на договорот за заемот 
со Банката, објектот да го стави во употреба, 

ХП. Поднесените барања во 1960 година по 
XXIX конкурс („Сл. весник на НРМ" бр. 5/60), до-
колку одговараат на поставените услови по овој 
конкурс, заедно со барањата што ќе бидат поднесе-
ни во првиот рок на овој конкурс (30 дена од него-
вото објавување во „Сл. весник на НРМ"), ќе се сме-
таат како поднесени! во првиот рок и ќе се1 разгле-
дуваат и одобруваат по условите на овој конкурс, 
во рамките на расположивите средства. Барањата 
поднесени во 1960 година, по сенов на XXIX кон-
курс треба да бидат усогласени од страна на зае-
мобарачите според поставените услови1 на об'ој кон-
курс. , I 

Барањата поднесени во текот на 1961 година 
по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од 
неговото објавување во „Сл. весник на НРМ", ќе 
бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во 
текст на годината, а во рамките на расположивите 
средства за оваа намена. 

ХШ, Барањата за инвестициони! заеми со по-
требната документација (3'П обрасци) се поднесу-
ваат во три примероци на најблиската филијала на 
Југословенската инвестициона банка — Скопје и 
Битола. 

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за заем под 5 мил. динари ако се бара заем 
само за набавка на опрема, под 10 мил. динари ако, 
се бара заем за реконструкција или проширување 

и под 20 мил. динари ако се бара заем за изградба 
на нов објект. 

XV. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите на Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр.' 31/56) и Одлуката за условите и на-
чинот по кои ќе се даваат заеми за инвестиции од 
Републичкиот инвестиционен фонд како и другите 
прописи. 

Бр. 23/747 
9 мај 1961 година 

Скопје 
ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 

ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

Главен директор, на Одборот за заеми, 
Т. Ивановски, с. р. Морин Романо, с. р. 

На основа т. 1 ед Решението за овластување 
на Одборот за стопанство на ИС, за давање соглас-
ности на конкурсите за заеми од Републичкиот ин-
вестиционен фонд бр. 09-379/1 од 4-П-1960 година 
Одборот за стопанство на ИС е согласен со XXXVIII 
конкурс за давање инвестициони заеми, ед сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд за из-
градба на нови и модернизација на постојните об-
јекти! од областа на трговијата. 

Бр. 09-1250/1 
9 мај 1961 година 

Скопје 
Претседател; 

на Одборот за стопанство, 
Вл. дапов, с. р. 

99. 
На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите за 

инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31/56 и точ-
ките: 2, 3, 4, 9, 10, 11 и 12 од Одлуката на ИС на 
НРМ бр. 09-750/2 од 24-ПГ-1961 година за условите 
и начинот по кои ќе се даваат заеми од Републич-
киот инвестиционен фонд за 1961 година за тргови-
јата, угостителството и туризмот во согласност со 
Одборот за стопанство на Извршниот со^ет на НР 
Македонија, Југословенската инвестициона банка — 
Централа за НРМ распишува 

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

СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 

I. Со овој конкурс се д,аваат инвестициони за-
еми од средствата на Републичкиот инвестици,онен 
фонд за инвестиции во областа на угостителството 
и туризмот и тоа: 

— за изградба на нови; и реконструкција и мо-
дернизација на постојните угостителски објекти за 
смештај и исхрана, 

— за изградба и модернизација на поважните 
комунални објекти во главните туристички места 
с а масовен туризам и 

— за набавка на опрема. 
II. Корисници на заеми за целите ОД претход-

ната точка, можат да бидат: 
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а) угостителски и други стопански и општестве-
ни организации1, 

б) политичко-територијалните единици. 
Ш. Заемите, според овој конкурс се даваат под 

услов, со бараниот заем и со другите расположиви 
средства на корисникот на заемот да се обезбедува 
потполна изградба на објектот, односно набавка на 
предвидената опрема со (инвестиционата програма. 

IV. Корисниците на заемот се должни да обез-
бедат минимално учество во трошоците на инвести-
циите во износ од 10% од пресметковната вредност 
на инвестицијата. 

V. Најниска годишна интересна норма што мо-
же да се понуди е 2%. 

VI. Понудениот рок за отплата на заемот не мо-
же да биде подолг од: 

—- за нови објекти 30 години 
- за реконструкции ^ 20 години 
— за опрема 10 годи!ни 
УЛ. Барањето за инвестиционен заем за оваа 

намена треба да ги содржи податоците пропишани 
во чл. 16, 17 и 18 ед Уредбата за заеми за инвести-
ции! („Сл. лист на ФНРЈ" б(р. 31/56) и тоа: 

1. Целта за која се бара заемот, 
2. Висината на заемот, 
3. Износот на средствата со кои заемобарачот 

или неговиот гарант учествува во трошоците на 
инвестицијата, 

4. Интересната норма и рокот за отплата на за-
емот^ што го нуди заемобарачот, 

5. РокоФ на почетокот и рокот на завршетокот 
на работите, како и денот од кога започнува да тече 
отплатувањето на заемот. 

Барањето за инвестиционен заем се поднесува 
на образец пропишан од Југословенската инвести-
циона банка, што може да се добие кај нејзините 
филијали (Скопје и Битола). 

VIII. Кон барањето за, заем заемсбарачот е дол-
жен да поднесе: 

1. Инвестиционен елаборат изработен врз осно-
ва на пазарните цени во времето на поднесувањето 
на барањето, кој треба да содржи: 

а) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма и за полагање на депозит за обез-
бедување исплатата на инвестиционите работи („Сгл 
лист на ФНРЈ" бр, 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 
29/56 и 34/57, мислење и предлог од Ревизионата 
комисија и решение од надлежниот орган за одо-
брување на инвестиционата програма („Сл. весник 
на НРМ" бр. 23/58 и 38/501) со назначување на вред-
носта и капацитетот на објектот чија изградба или 
набавка се одобрува со инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот од ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата, мораат да бид,ат поврзани' 
во една целина и запечатени со печат од органот 
што го додал решението за одобрување на про-
грамата ; 

б) идеен проект за секој градежен објект со еле-
менти на инсталатерски работи (водовод, канализа-
ција, осветление и сл.) составеа според Уредбата за 
градежното проектирање („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 
32/58), со решение од ревизионата комисија за одо-

брување на идејниот проект со предмер и прет-
сметка. 

Предмерот мора да беде изработен според идеј-
ниот проект ед 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. 

Груб предмер и претсметка изработени врз ос-
нива на грубиот предмер, нема да биде земен во 
предвид. 

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

в) спецификацијата на опремата со назначуват 
ње на главните карактеристики, како и цената за 
секоја позиција на опремата (одделно за увозната, 
одделно за домашната) и трошоците на монтажните 
работи. 

СТаемоб арачите за инвестиционен заем за опре-
ма по овој конкурс, ако пресметковната вредност 
на опремата не го надминува износот од 10,0 мил. 
'динари, можат вместо инвестиционен елаборат, од-
носно инвестициона програма, да поднесат само до-
кументација, која треба да содржи податоци1 за 
функцијата, намената и економската оправданост 
на инвестицијата, односно опремата („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 39/57). 

2. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гаше гарантен: износ од 5% и за учество во тро-
шоците на инвестицијата, што се финансира од 
заемот. ^ 

3. Потврда за кредитната способност на заемо-
барачот 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 ед политичко-територијалната 
единица. 

Оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација — заемобарачст. 

IX. Првенство во добивање на заеми по ОВОЈ 

конкурс ќе имаат заемобарачите, што: 
1. ќе постигнат поголем рентабилитет со инвес-

тиционото вложување; 
2. нудат поголемо учество во трошоците на ин-

вестицијата, 
3. (нудат покус рок за отплата на заемот, 
4. нудат повисока интересна норма, 
5. нудат пократок рок за изградба на објектот и 
6. имаат најниски трошоци) на инвестициите по 

единица на капацитет во однос на вкупно потреб-
ните средства и во однос на износот на бараниот 
заем. 

Бан,ката може да го утврди максимумот на 
вкупното инвестиционо вложување од барани,от 
заем по единица на капацитет над кои бараниот 
заем не може да се одобри. 

X. Од средствата на заемот не може' да се на-
бавува употребувана опрема. 
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XI. Корисникот на заемот е должен во рокот 
одреден при склучување на договорот на заемот 

' со банката, објектот да го стави до употреба. 
ХП. Поднесените баран,а во 1960 тодора по XXX 

конкурс („Сл. весник на НРМ" бр. 5/60), доколку 
одговараат на поставените услови: во овој конкурс, 
заедно со барања,та што ќе бидат поднесени во пр-
виот рок на овој конкурс (30 дена од неговото об-
јавувале во „Сл. весник на НРМ"), ќе се сметаат 
како поднесени иво црниот рок и ќе се разгледуваат 
и одобруваат по условите на овој конкурс, во рам-
ките на расположивите средства. Барањата подне-
сени! во 1960 година по основ на XXX конкурс, треба 
да бидат усогласени од страна на заемобарачите 
според поставените услови до овој конкурс. 

Барањата поднесени во текот на 1961 година по 
утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од не-
говото објавување во „Сл. весник на НРМ", ќе 
бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во те-
кот на годината, а во рамките на расположивите 
средства за оваа намена. 

ХШ. Барања,та за инвестициони! заеми со по-
требната документација (ЗП обрасци) се поднесу-
ваат во три примероци на најблиската филијала 
на Југословенската инвестициона банка (Скопје и 
Битола). 

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат 
^ барања за заем под 10,0 мил. динари ако се бара 

заем за реконструкција и модернизација со опрема 
за постојните угостителски објекти, односно под 
О̂,О мил. динари ако се бара заем за изградба на 

нов објект. I, АЈ : 
XV. Во се друго за овој конкурс важат одред-

бите на Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 31/56) и Одлуката за условите и на-
чинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции 
од Републичкиот инвестиционен фонд, како и дру-
гите прописи, 

Бр, 23/ 
/ Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Главен директор ,̂ на Одборот за заеми, 
Т. Ивановски, а р. Мориц Романо, с. р. 

На основа т. 1 од Решението за овластува-
ње на Одборот за стопанство на Извршниот совет, 
за давање согласност на конкурсите за заеми од 
Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 
4-П-1960 год., Одборот за стопанство на Извршниот 
совет е согласен со конкурсот за давање инвести-
циони заеми од средствата на Републичкиот инве-
стиционен фонд за изградба и реконструкција на 
објекти од областа на угостителството. 

Бр 04-1251/1 Претседател 
9^-1961 година на Одборот за стопанство, 

Скопје Вл. Попов, с. р 

ОI л а с е н д е л 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 3/59, е за-
пишана под назив: Земјоделска задруга ,,Напре-
док", со седиште во с. Челопеци, Охридска околија. 
Предмет на работењето на задругата е: земјоделско 
производство на општонародна земја, земена под 
закуп или.1 добиена на бесплатно користење; орга-
низирање земјоделско производство на земјата на 
индивидуалните земјоделски; производители преку 
создавање на разни видови кооперации; укажува-
ње услуги на земјоделските производители со зем-
јоделски машини и орудија, како и разни други 
услуги што се во врска со земјоделското произ-
водство; договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; снабдување на земјоделските производи-
тели со потребен репродукционен материјал (семе, 
вештачко ѓубре и др.); преработка и доработка на 
земјоделски производи; организирање на штедење 
и кредитирање; стручно издигнување на кадри 
нужни за стопанската дејност на задругата и трго-
вија на мало со индустриски стоки. 

Задругата е основана на основачкото собрание, 
а по, одобрението на НО на општината Кичево бр. 
02-7518/1 од 15-1Х-1959 год. 

Овластени лица за потпишување на задругата 
се: Драге Телевски к Живко Филиповски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 404/59. (1776) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1Х-1959 година, рег. бр. 13/59, е запишано под 
фирма: Угостителско претпријатие „Летница", со 
седиште во Охрид. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: укажување угостителски услуги (про-
мет, храна, алкохолни к безалкохолни пијалоци; и 
издавање на легла). 

Претпријатието е основано од спојувањето на 
угостителските дуќани „Ориент" и „Летница" од 
Охрид, а по одобрението на НО на општината Ох-
рид бр. 04-2295 од 5-Ш-1959 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Виктор Рибар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 361/59. (1777) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на" 
21-1Х-1959 година, рег. бр. 13/58, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на мало „Црни врв", 
с. Кукуречани, Продавница во село Црноец, Би-
толска околија. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на текстил, кратка и плетена 
стока к конфекција, чевли, нафтени деривати, ма-
зива, уља и масти^ канцелариски материјал, хар-
тија и прибор 39 пишување, животни намирници 
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и предмети за куќна потреба, производи од шеќер 
и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски преработки и кибрит и разна мешана инду-
стриска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на мало ,Дрни врв", с. Кукуречани, а по 
одобрението на НО на општината Кукуречани бр 
04-3508 од 8-УШ-1959 година. 

Раководител на продавницата е Васко Велов 
Ангелески. 

Продавницата ќе ја потпишува директорот на 
Претпријатието „Црни врв". I 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 399/59. ч (1772) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1Х-1959 година, е запишана под фирма: Тргов-
ско претпријатие на мало „Црни врв", с. Кукуре-
чани, Продавница во село Кукуречани, Битолска 
околија. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало текстил, куса и плетена стока 
и конфекција, галантериско-базарска стока и иг-
рачки, јажарска стока, јажина и јутени производи, 
чевли, производи од гума и пластична материја 
железарска и метална стока, велосипеди, машини 
за шиење и прибор, нафтени деривати, мазива, 
уља и масти, електротехнички материјали, бои, ла-
кови, хемикалии! и прибор, парфимериска и коз-
метичка стока, градежен материјал, огревно дрво 
и јаглен, стакло, порцулан и керамичка стока, на-, 
мештај, канцелариски материјал, хартија И прибор 
за пишување, таксени марки и хартии, од вредност, 
месо и месни производи, житарици и млински пре-
работки, животни намирници и предмети за куќна 
потреба, производи од шеќер и какао, преработки 
од овошје и зеленчук, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, тутунски преработки и кибрит и разна 
мешана индустриска стока. , , 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на мало „Црни врв", с. Кукуречани, а по 
одобрението на НО на општината Кукуречани бр. 
04-3503 од 8-УШ-1959 година. 

Раководител на продавницата е Николовски 
Петров Коста. ( 

Продавницата ќе ја потпишува директорот на 
Трговското претпријатие „Црни врв". 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 400/59. (1773) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 19-1Х-1959 го-

дина, на страна 48, рег. бр. 1, е запишана под на-
зив: Земјоделска задруга ,,Брегалница", со седиште 
во село Таринци:, Штипско, чие основање е одобре-
но со решението на Народниот одбор на општината 
Штип бр. 05-2315 од 14-1Х-1959 година. 

Задругата ќе ги врши следните дејности: 
1) земјоделско производство на општонародна 

земја земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните производители преку 
создавање на разни видови кооперации; 
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3) укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како 
и разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; ј 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; ј 

5) снабдување на земјоделските производители: 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре и т.н.); 

6) преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; , 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
Овластени лица за потшишување на задругата 

се: Велко Јанакиев, управник, и Киро Барбашки, 
книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 206/59. (1844) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х-1959 година, рег. бр, 13/59, е запишано под 
назив: Молеро-фарбарска задруга ,Зограф", со 
седиште во село Дихово, Битолска околија. Пред-
мет на работењето на задругата е: молеро-фарбар-
ски занает, фирмописачки занает, изработка на 
фладер, линкурс, глетовање, вештачки мермер и 
друго. 

Задругата е основана од, група висококвалифи-
кувани и квалификувани мајстори со договор, одо-
брен од страна на НО на општината Дихово со 
решение бр. 03-2338/1 од 16-Х-1959 година. , 

Задругата ќе ја потпишуваат Лазар ѓорѓиевски 
и Глигур Гинов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 434/59. (18154) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 4/59, све-
ска II, е запишана под назив: Земјоделска задруга 
„Рампо Левката", со седиште во с. Кадино Село, 
Битолска околија. Предмет на работењето на за-
другата е: земјоделско производство на општона-
родна земја земена под закуп или добиена на бес-
платно користење; организирање земјоделско про-
изводство на земјата на индивидуалните произво-
дители преку создавање на разни видови коопера-
ции; укажување услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
вршење разни други услуги што се во врска со зем-
јоделското производство; договарање вишоци од 
земјоделското производство од своето подрачје, 
преземање и нивни пласман; снабдување на земјо-
делските производители со потребен репродукци-
онен материјал (семе, вештачко ѓубре и др.); пре-
работка и доработка на земјоделски производи; 
организирање на штедење и кредитирање; стручно 
издигнување на кадри потребни за стопанската 
активност на задругата. 

Задругата е основана на основачкото собрание, 
а по одобрението на НО на општината Тополчани 
бр. 01-5421/1 од 26-1Х-1959 год, 
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Овластени лица за потпишување на задругата 
се: Душан Наумовски, управник, и Коле Јоноски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1852) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските оргашѕзации на 
2-Х1-1959 година, рег. бр. 14/59, е запишан под фир-
ма: Јорганџиско производително и услужно прет-
пријатие „Зора", Охрид, Склад на големо, со се-
диште во Битола. Предмет, на работењето на скла-
дот е: ускладиштување на готови производи! на 
претпријатието „Зора" од Охрид и пласирање на 
истите преку трговската мрежа. 

Складот е основан од Јорганџиското произво-
дително к услужно претпријатие „Зора" од Охрид, 
а по одобрението на НО на општината Битола бр. 
07-6663 од 15-Х-1959 година. 

Складот ќе го потпишува директорот на Прет-
пријатието „Зора", Охрид, Стефан Лукан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фк 
бр. 450/59. (1855) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-У-1959 година, страна 164, рег. бр. 1, е запишана 
под назив: Производно-уелужна тенекеџиско-бра-
варска и водон нета л атерска задруга „Метал", со 
седиште во Кочани. Предмет на работењето на за-
другата е: тенекеџиска, браварска и водоинстала-
терска дејност. 

Основањето на задругата е одобрено со реше-
нието на НО на општината Кочани бр. 03-2791/1 од 
20-У-1959 година. 

Овластени лица за потпишување на задругата 
се: Ване Герасимов Јанев, раководител, и Лазар 
Глигоров Захариев, работник. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 175/59. (1818) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-У-1959 година, страна 161, рег. бр. 1, е запишана 
под назив: Берберо-фризерска задруга „Младост", 
со седиште во Кочани. - Предмет на работењето на 
задругата е: 

1) фризерска за машки: бричење, стрижење, 
фарбање на мустаќи и. брада, миење на коса и он-
дулирање со водна или трајна ондулација, постри-
жување на брада, мустаќи, масажа на лицето и 
изработка на перикарски работи, перики и плетен-
ки и др.; . 

2) фризерска ЗА женски лица: фризирање, мие-
ње и фарбање на коса, ондулирање, дотерување на 
веѓи, трепки и сл. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кочани бр. 
03-2843/1 од 20-1У-1959 година. 

Овластени лица за потпишување на задругата 
се: Петар Трифунов Давитков, раководител, и Бла-
гој Естатов Захариев. 

Од Окружниот стопански суд, во Штип, Фи 
бр. 172/59. (1820) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-1-1959 година, страна 272, рег. бр. 1, е запишан 
под фирма: Трговски дуќан со паушална пресмет-
ка „Дуња", за промет со овошје и зеленчук во 
Струмица , чие основање е одобрено, со решението 
на Народниот одбор на општината Струмица бр. 
05-9999/1 од 13-Х1-1958 година. 

Предмет на работењето на дуќанот е: трговска 
дејност на мало со овошје и зеленчук. 

Раководител на дуќанот е Андон Николов 
Смиланов, од град Струмица, кој е овластен да го 
потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 12/59. (1832) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 6-У-1959 го-
дина, страна 80, рег. бр. 1, е запишана под назив' 
Земјоделска задруга ,,Еди,нство", со Седиште во 
Радовиш. Предмет на работењето на задругата е' 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

3) укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како 
и разни други услуги што се во врска со! земјодел-
ското производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, како и преземање и 
нивни пласман; 

5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре и др.); 

6) преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигање на кадри нужни за по-

требите на задругата; 
9) откуп на сите видови земјоделски производи 

дозволени со законот. 1 

Основањето на задругата е одобрено со реше-
нието на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 05-3850 од 5-У-1959 година. 

Овластено лице за потпишување на задругата е 
Банчо' Божинов, привремен управник. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 176/59. (1830) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-11-1959 година, на страна 70, рег. бр. 2, е запи-
шано основањето на Колонијалното трговско прет-
пријатие на мало и големо „Снабдител", со седиште 
во Штип. Предмет на на работењето на претприја-
тието е: промет со сите видови на прехранбено-
колснијални производи, животни намирници и 
предмети за куќни потреби. ( 
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Основањето на претпријатието е одобрено со 
решението на Народниот одбор на општината Штип 
бр. 02-15542/1 — 58 година, а од фузирањето на Ко-
лонијалниот трговски дуќан „Лисец" и продавни-
ците бр. 1 и 2 од Трговското претпријатие „Плач-
ковица". , 

За в.д. директор на претпријатието е назначен 
Методи Јорданов, кој е овластен да го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 58/59. , (1846) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3-Х1-1959 година, рег. бр. 214/55, е запишан под 
назив: Јорганџиски дуќан во Битола на Претпри-
јатието за изработка на килими и јамболии од 
Битола. Предмет на работењето на дуќанот е: из-
работка на сите видови јоргани, душеци и ја-
стуци. 

Дуќанот е основан од Претпријатието за изра-
ботка на килими и јамболии од Битола, а по одо-
брението на НО на општината Битола бр. 07-1992 
од 14-У-1959 година. 

Раководител на дуќанот е Вангел Атанасовски. 
Дуќанот ќе го потпишуваат лицата што се овла-

стени да го потпишуваат претпријатието што по 
основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 452/59. (1987) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х1-1959 година, рег. бр. 25/56, е запишана под 

-фирма: Работничка менза на Земјоделското сто-
панство „Мише Ефтимов" од Крушево, со седиште 
во Опаленик, Битолско. Предмет на работењето на 
мензата е: вршење услуги за исхрана на работни-
ците и службениците запослени во стопанството. 

Мензата е основана од ,Земјоделското стопан-
ство „Мише Ефтимов" од Крушево, а по одобре-
нието на НО на општината Крушево бр. 06-2271/1 
од 27-УШ-1959 година. 

Мензата ќе ја потпишуваат лицата што се овла-
стени да го потпишуваат Стопанството „Мише Еф-
тимов". ; 

Од 'Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 459/59. (1988) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-Х1-1959 година, рег. бр. 10/59, е запишана под 
фирма: Угостителско слаткарско и млекарско прет-
пријатие „Струшко Поле", Струга, Слаткарница 
„Малина", со седиште во Струга. Предмет на рабо-
тењето на слаткарницата е: продажба на слаткар-
ски производи, млеко, млечни производи и печиво. 

Слаткарницата е основана од Угостителското 
слаткарско и млекарско претпријатие „Струшко 
Поле" од Струга, а по одобрението на НО на оп-
штината Струга бр. 1)7-8123/5 од 10-Х1-1959 година. 

Раководител на слаткарницата е Боре Недел-
ковски. . 
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Слаткарницата ќе ја потпишува директорот на 
Претпријатието „Струшко Поле", Струга, Митре 
Петковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 436/59. (1989) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-Х1-1959 година, рег. бр. 10/59, е запишана под 
фирма: Угостителско, слаткарско и млекарско прет-
пријатие „Струшко Поле", Струга, Слаткарница 
„Малата", со седиште во Струга. Предмет на рабо-
тењето на слаткарница^ е: продажба на слаткар-
ски производи, млеко, млечни производи, леб и пе-
чиво. 

Слаткарницата е основана од Угостителското 
слаткарско и млекареко претпријатие „Струшко 
Поле", Струга, а по одобрението на НО на општи-
ната Струга бр. 07-8123/4 од 10-Х1-1959 годана. 

Раководител на слаткарницата е Кендро Па-
новски. 

Слаткарницата ќе ја потпишува директорот на 
Претпријатието „Струшко Поле", Струга, Митре 
Петковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 435/59. (1990) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х1-1959 година, рег. бр. 6/59, е запишана под 
фирма: Фабрика за чевли и папучи — Куманово, 
Продавница во Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мало чевли и папуни. 

Продавницата е основана од Фабриката за 
чевли и папучи — Куманово, а по одобрението' на 
НО на општината Прилеп бр. 05-8139 од 29-Х-1959 
година. ' 

Раководител на продавницата е Јордановски 
Димче. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што о 
овластено да ја потпишува Фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
6јх 423/59. (1991) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
З-ХН-1959 година, рег. бр. 15/59, е задишана под 
фирма: Фабрика за чевли и папучи, Куманово, 
Продавница во Битола. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мало на сите видови 
кожни чевли и папучи. 

Продавницата е основана од Фабриката за чев-
ли и папуни од Куманово, а по одобрението на НО 
на општината Битола бр. 07-13411/58 од 17-Ш-1959 
година. 

Раководител на продавницата е Илија Бел-
чевски. 

Продавницата ќе ја потпишуваат лицата што се 
овластени да ја потпишуваат фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 422/59. (2068) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Х1-1959 година, рег. бр, 7/55, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие ^Вардар", Прилеп. 
Продавница бр. 10, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
мало галантериска к базарска стока, текстил, крат-
ка и плетена стока и конфекција. 

Продавницата е основана од; Трговското прет-
пријатие „Вардар" од Прилеп, а по одобрението на 
НО на општината Прилеп бр. 05-8148/59 година. 

Раководител на продавницата е Глигур А. 
Јанчевски. 

Продавницата ќе ја потпишува директорот на 
Претпријатието „Вардар", Прилеп, Рампо Димески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 466/59. (2071) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите, под рег. бр. 6/59, 
свеска И, е запишана под назив: Земјоделска за-
друга „Никола Велков", со седиште во с. Никодин, 
Битолско. Предмет на работењето на задругата е' 
земјоделско производство на општонародна земја 
земена под закуп или добиена на бесплатно кори-
стење; организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации, 
укажување услуги на земјоделските производители 
со земјоделски машини и орудија, како и разни 
други услуги што се во врска со земјоделското про-
изводство; договарање вишоци од земјоделското 
производство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; снабдување на земјоделските производи-
тели со потребен репродукционен материјал (семе, 
вештачко ѓубре и др.); преработка и доработка на 
земјоделски производи; организирање на штедење 
и кредитирање; стручно издигнување на кадри 
нужни за стопанска активност на задругата. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
согласно со одобрението од НО на општината Плет-
вар, бр. 01-4393 од 20-Х1-1959 година. 

Овластени лица за потпишување на задругата 
се: Диме А. Илиовски управник, и Борис Ј. Илиов-
ски. I 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 471/59. (2072) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 622, страна 587, е запишано под фирма: 
Претпријатие „Пруга", Београд, Претставништво во 
Скопје. Предмет на работењето на претставништво-
то е: склучување на договори во име и за сметка 
на Претпријатието „Пруга", Белград, а во рамките 
на дејноста на претпријатието. 

Претставништвото е основано од работничкиот, 
совет на Претпријатието „Пруга", Белград, а со-
гласно со одобрението на Народниот одбор на оп-
штината ,,Идадија", Скопје бр. 16981 од 3-Х1-1959 
14)дина. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето Сте-
во Христовски, од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 890/59. (2087) 
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