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40. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТ-
НИТЕ ОДНОСИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАБОТ-

НИЦИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, се прогласува Законот за работните 
односи на земјоделските работници ка ј приватните 
работодатели, што Народното собрание на Народна 
Република Македонија го усвои на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 3*0 јануари 1960 гон 
дина и на седницата на Соборот на производителите 
одржана на, 30 јануари 1960) година. 

У бр. 2 
30 јануари 1960 година 

Скопје 

Потпретседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

\ РАБОТНИЦИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ 

Член 1 
Како земјоделски работници (во понатамош-

ниот текст работници) во смисла на свој закон, се 
сметаат лица кои вршат земјоделски работи ка ј 
приватни работодатели (во понатамошниот текст 
работодатели) како редовно и главно занимање за 
плата. 

Член 2 
Општите одредби на Дел I од Законот за работ-

ните односи; важат и во однос на овие работници. 

ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС 

Член 3 
Лицето што стапува во работен однос треба да 

ги исполнува следните услови: 
1. да има навршено 15 години возраст, и 
2. да има општа здравствена способност за ра-

бота. 
Член 4 

Лицето кое прв пат стапува во работен однос, 
или кое стапува во работен однос по прекинува-
њето на работниот однос подолго од 6 месеци, 
должно е претходно да се лекарски прегледа од 

страна на лекар на јавната здравствена служба, за-
ради утврдување на неговата општа здравствена 
состојба. 

Лицето од претходниот став ги сноси само тро-
шоците за лекарскиот преглед доколку нема право 
на бесплатна здравствена заштита по прописите на 
здравственото осигурување. 

Член 5 
Правата и обврските на работниците се опреде-

луваат со писмен договор за работа што се склу-
чува меѓу работодателот и работникот, на основа и 
во рамките на овој закон. 

Член 6 
Договорот за работа содржи одредби особено за: 
1. засновањето на работниот однос; 
2. видот на работите што работникот ќе ги врши; 
3. работното време; 
4. износот на платата, времето и начинот на 

исплатата; 
5. одморите и отсуствата; и 
6. основата и начинот на престанокот на работ-

ниот однос. 
Секретаријатот за труд на Извршниот совет 

пропишува поблиски прописи за содржината на до-
говорот за работа. 

Член 7 
Работодателот е должен договорот за работа да 

го поднесе на регистрација ка ј органот на управата 
на народниот одбор на општината надлежен за труд 
и работни односи во рок од 15 дена од денот на 
склучувањето. 

Правата и обврските од работниот однос наста-
нуваат со стапувањето' на работникот на работа. 

Член 8 
Работниот однос може да се заснова на опре-

делено или неопределено време. 

РАБОТНО ВРЕМЕ ^ 

Член 9 
Редовното работно време на работниците изне-

сува 8 часа дневно, односно 48 часа неделно. 
По исклучок редовното работно време за време 

на поголемите полски работи, или во случај на по-
треба од извршување на итни работи за заштита на 
земјоделските производи и добитокот од непосредна 
опасност и оштетување, може да биде подолго од 
8 часа дневно. 

Продолженото редовно работно време во текот 
на месецот не може да биде подолго од 48 часа. 

Ако се во смисла на претходниот став продолжи 
редовното работно време, работодателот е должен 



Огр. — Вр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 21) февруари 1960 

редовното работно време да го скрати така што 
просечниот број на часови во текот на годината да 
биде 8 часа дневно. 

Доколку со работникот е склучен договор за 
работа на време покусо од една година, работода-
телбт е должен редовното работно време да го скра-
ти така што просечниот број на часови во текот на 
времето за кое договорот е склучен да не биде по-
големо од 8 часа дневно. 

Член 10 
Секоја работа извршена по наредба на работо-

дателог вон редовното работно време, освен про-
долженото работно време во смисла на член 9 од 
овој закон, се смета како прекувремена работа. 

По барање на работникот, работодателот е дол-
жен да му издаде писмен налог за извршување на 
прекувремената работа. 

Прекувремената работа може да изнесува нај-
многу 8 часа неделно. 

Во согласност со работникот времетраењето на 
прекувремената работа може да трае и преку 8 часа 
неделно но не повеќе од 14 часа. 

ПЛАТА 

Член 11 
Износот на платата на работникот се опреде-

лува со договорот за работа. 
Платата на работникот за извршената работа 

во редовно работно време со договорот за работа не 
може да се определи во износ (помал: 

1. за работници со практика на земјоделските 
работи до една година од 6.500 динари месечно; 

2. за другите работници од 7.500 динари месечно. 
Висината на месечната плата од претходниот 

став определена е во нето износ. 

Член 12 
Па исклучок од претходниот член работодате-

лот може со работникот да договори и помала пла-
та, ако работната способност на работникот во по-
голема мерка е намалена и поради тоа може да оба-
вува само лесни работи. 

За склучување на таков договор потребно е 
претходно одобрение од1 органот на управата на на-
родниот одбор на општината надлежен за труд и 
работни односи. 

Член 13 
Давачките во натура, како стан, храна и »слично 

што ќе се даваат на работникот се определуваат со 
договорот за работа. 

Во договорот за работа се определува и парич-
ната (вредност на давачките во натура, со тоа што 
за давачките во натура на работникот може да му 
се одбие од вкупниот износ на платата најмногу 50%. 

Член 14 
За часовите проведени на прекувремена работа, 

работникот има право на плата зголемена за 50% 
во однос на платата за редовно) работно време. 

ОДМОРИ И ОТСУСТВА 

Член 15 
На работникот што работи со еднократно' ре-

довно работно време му се осигурува во текот на 
работата одмор во траење од 30 минуто. Овој одмор 

се засметува во редовното работно време и за тоа 
време работникот има право на плата. 

Ако работникот работи со двократно редовно 
работно време, прекинувањето на работата не може 
да биде покусо од еден час. Овој одмор не се засме-
тува во редовното работно време. 

Член 16 
Работодателот е должен на работникот да му 

осигури ноќен одмор во непрекинато траење од нај-
малку 8 часа. 

Член 17 
Во текот на работниот период од 7 дена на ра-

ботникот му се осигурува ден на неделен одмор. 
Неделниот одмор може да се даде и во два дена. 
Со договорот за работа се определува денот на 

неделниот одмор. 
Во ден на неделен одмор работникот е должен 

да ги врши само работите кои се најпотребни да се 
преземат во случаите кога поради повисока сила 
е неопходно потребно да се ооигураат производите 
или добитокот од штета што непосредно ги загро-
зува. 

Член 18 
По потреба, работодателот може да одреди ра-

бота во ден определен за неделен одмор. 
За работата извршена во ден на неделен одмор 

на работникот му следува дополнителна плата зго-
лемена за 50%, во однос на платата за редовно ра-
ботно1 време. 

По исклучок од одредбите на претходниот став, 
со договорот за работа може да се предвиди работ-
никот што' по исклучок работел во ден на неделен 
одмор да го ползува својот неделен одмор во друг 
ден во неделата. 

Најмалку еден пат во месецот работо дате лот е 
должен да му осигури на работникот неделен одмор 
во траење од 32 часа непрекинати. 

Член 19 
Работникот има право на платен годишен одмор 

по одредбите на Дел I од Законот за работните од-
носи. 

Член 20 
Работникот не работи во дните кои со сојузни 

и републички прописи се прогласени за државни 
празници. 

Во дните по претходниот став, работникот е 
должен да ги врши само работите од член 17 став 4. 

ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС 

Член 21 
Работниот однос престанува: 
1. по спогодба; 
2. по отказ; 
3. по истек на времето за кое е заснован; 
4. поради самоволно напуштање на работата; 
5. по сила на законот. 

Член 22 
Со писмена спогодба меѓу работодателот и ра-

ботникот работниот однос може да престане во се-
кое време. 
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Член 23 
Работниот однос заснован на неопределено вре-

ме може да го откаже како работодателот така и 
работникот. 

Отказот враче« од 1 до 15 во месецот, дејствува 
од 15, а отказот врачен од 16 до нос ледниот ден во 
месецот, дејствува од првиот ден на идниот месец. 

Отказот се) дава писмено. 

Член 24 
Отказниот срок се определува со договорот за 

работа и не може да биде подолг од 6 месеци, ниту 
покус од 15) дена. 

Член 25 ; 
На работникот не може да му се даде отказ: 
1. за време на болест, болување, опоравок или 

годишен одмор; 
2. на бремени жени и мајки со деца до 8 месеци 

возраст; 
3. за време додека е на воена вежба или на до-

служување на воен рок до три месеци; 
4. за време работа на младинска работна акција. 

Член 26 
Работниот однос заснован на определено време 

престанува со истекот на времето на кое е заснован. 
Ако по истекот на времето на кое работниот 

однос е заснован работникот продолжи да работи 
во согласност со работодателот, со смета дека ра-
ботниот однос е продолжен на неопределено време. 

Член 27 
Работниот однос престанува со самоволно напу-

штање на работата од страна на работникот. Како 
самоволно напуштање на работата се смета: 

1. ако работникот на несомнителен начин му 
стави на знаење на работодателот дека и без негово 
одобрение ја напушта работата и го раскинува ра-
ботниот однос; 

2. ако работникот неоправдано изостане од ра-
бота најмалку 7 дена едноподруго. 

Член 28 
Работниот однос престанува независно од во-

лјата на работникот и работодателот во следните 
случаи: 

1. ако работникот од страна на надлежниот ор-
ган на социјално осигурување биде огласен за трај-
но и наполно неспособен за работа, со денот на 
утврдената неспособност; 

2. ако работникот стапи на отслужување или 
дослужување на воениот рок подолг од три месеци, 
со денот на разрешување од должноста; 

3. ако работникот со правосилна пресуда биде 
осуден на казна затвор во траење подолго од една 
година, со денот на стапувањето на издржувањето 
на казната. 

Член 29 
Работодателот е должен да го извести надлеж-

ниот орган на службата за посредување на трудот: 
1. за отказот даден на работникот веднаш, а 

најкасно во -рок од пет дена од денот кога отказот 
е даден; и 

2. за престанокот на работниот однос по друг 
основ веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од де-
нот на престанокот на работниот однос. 

ПРИВРЕМЕН РАБОТЕН ОДНОС 

Член 30 
Работодателот може за вршење на повремени 

земјоделски работи да заснова со работникот при-
времен; работен однос. 

Со договорот за работа склучен меѓу работода-
телот и работникот што стапува во привремен ра-
ботен однос се определуваат правата и обврските 
на договорните странки, а особено': работата што 
треба да се изврши, висината на платата, работното 
време, времетраењето на работата и слично. 

Член 31 
Работниците во привремен работен однос имаат 

од правата, што со овој закон и други прописи; се 
признаваат на работниците во редовен работен од-
нос, само* правото на хигиенско-техничка заштита 
при работата и правото на социјално осигурување 
за случај на повреда на работата или професио-
нално заболување. 

Придонесот за осигурување во случај на по-
вреда при работата го плаќа работодателот во ви-
сината определена со посебни прописи. 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Работодателот ќе се казни за прекршок со па-

рична казна од 5.000 до 20.000 динари ако работ-
ниот однос го раскине спротивно' на член 25 од овој 
закон. 

Работодателот ќе се казни за прекршок со па-
рична казна од 3.000 до 10.000 динари: 

а) ако засновува работен однос со работник без 
писмен договор за работа и ако истиот не го реги-
стрира; 

б) ако на работникот не му осигури пропишан 
дневен и неделен одмор, како и пропишан годишен 
одмор; 

в) ако редовното работно време го воведе спро-
тивно на член! 9 од овој закон; 

г) ако на работникот му исплатува плата во 
помал износ и не во времето предвидено со дого-
ворот; 

д) ако за дадениот отказ на работникот, односно 
престанокот на работниот однос по друг основ не го 
извести надлежниот орган на службата за посре-
дување на трудот во пропишаниот рок. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Постојните договори за работа меѓу работода-

телите и работниците мораат да се усогласат со од-
редбите на овој закон во рок од два месеци од не-
говото влегување во сила. 

Член 34 
Надзор над извршувањето на прописите на овој 

закон вршат органите на инспекцијата на трудот. 

Член 35 
За решавање на споровите од работниот однос 

што ќе настанат меѓу работодателот и работникот 
надлежен е редовниот суд. 
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Член 36 
Се овластува Извршниот совет да може да до-

несе поблиски прописи за спроведување на овој 
закон. 

Член 37 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

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

41. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ШУМИТЕ 

На основа чл. 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој 
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, се прогласува Законот за изменување 
и дополнување на Законот за шумите, што Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија 
го усвои на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 30 јануари 1960 година и на седницата на 
Соборот на производителите одржана на 30 јануари 
1&60 година. 

У бр. 1 
30 јануари 1960 годила 

Скопје 
Потпретседател 

ва Народното собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо АРСОВ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ 

Член 1 
Во член 89 од Законот за шумите („Службен 

(весник на Народна Република Македонија" бр. 11/57 
и 31/58) став 3 се менува и гласи: 

„Шумските стопанства се стопански органи-
зации". 

Член 2 
Член 93 се укинува. 

Член 3 
По член 120 се додава нов член 120-&, кој гласи: 
„Организацијата на постојните шумски стопан-

ства ќе се сообрази со одредбите на овој закон нај-
доцна до 31. XII. 1960 година". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по него-

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

42. 
На основа член 240 став 2 од Законот за јав-

ните службеници, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ХОНОРАРИТЕ ЗА ИЗВЕДУ-
ВАЊЕТО НА РЕДОВНАТА НАСТАВА НА УНИ-

ВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I 
Според одредбите на оваа одлука се одредуваат 

хонорарите еа изведувањето на редовната настава* 

на факултетите на Универзитетот во Скопје, како 
и за вршење помошните работи во врска со оваа 
настава. 

II 
Право на хонорар за изведувањето на редов-

ната настава како и за вршење помошните работи 
во врска со оваа настава, имаат: < 

1) лица што не се постојани наставници и сора-
ботници на факултетот; 

2) постојани наставници кои, покрај наставата 
по предметот за кој се избрани, одржуваат на ис-
тиот факултет настава и по предмети за кои не се 
избрани; 

3) постојани, соработници кои помагаат во на-
ставата и по предмети за кои не се избрани. 

III 
Хонорарот се одредува во паушален месечен 

износ или по одржан час. 
Хонорар во паушален износ следува ако, според 

наставниот план, се одржуваат најмалку 2 часа не-
делно настава односно' помошно-наставни работи. 

Хонорар од час следува во сите случаи на хо-
норарната настава односно наставночпомошна ра-
бота што не се опфатени со претходниот став. 

Хонорарните наставници и соработници, во из-
ведувањето на наставата, вежбите, семинарите, во 
соработката со студентите, прегледувањето на пис-
мените трудови, во работата на факултетската уп-
рава, комисиите, катедрите и институтите, како и 
во изработката на рецензионите извештаи за избор 
и преизбор на наставниците имаат исти должности 
како и постојаните наставници. 

IV 
Наставник којшто предава хонорарно на по-

веќе факултети или на, еден факултет предава хо-
норарно повеќе од еден предмет, му следува хоно-
рар во паушален износ само за предавањата по 
еден! предмет. 

V 
На хонорарите наставници и соработници би-

рани од редовите на постојаните универзитетски на-
ставници односно соработници, хонорарот им се од-
редува според звањето и платниот разред што го 
имаат како наставници односно соработници на 
Универзитетот. 

На хонорарите наставници и соработници што 
не се избрани од редот на постојаните универзитет-
ски наставници односно соработници, хонорарот им 
се определува според звањето и платниот разред 
што би го добиле како постојани: наставници од-
носно соработници. 

VI 
Хонорарот во паушален износ се одредува во 

процент од основната и положајната плата и изне-
сува: 

Категорија на хонорарни наставници 

Лица што не се постојани наставници 
или соработници на Универзитетот 
како и лица кои на друг факултет 
предаваат предмет за кој не се би-
рани на матичниот факултет — преку 
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Наставници и соработници на уни- 2 до 30 
верзитетот кои на друг факултет 3 до 40 
предаваат1 предмет за кој се бирани 4 до 50 
на матичниот факултет или на свој 
факултет предаваат предмет за кој 
не се бирани — преку 4 до 60 

VII 
Хонорарот по час изнесува: 

за настава: за вежби: 
на редовните професори 1.200 700 
на вонредните професори 1.000 600 
на доцентите 8СО 500 
на асистентите 400 

За предметот предвој нинка, обука хонорарот по 
час изнесува 400 динари. 

VIII 
Висината на хонорарот во паушален износ за 

секој наставник односно соработник ја определува 
факултетската управа водејќи сметка за природата 
и сложеноста на предметот, бројот на часовите, 
средниот број на студентите со кои се работи и ел. 

IX 
На наставниците односно соработниците што 

примаат хонорар во паушален износ хонорарот им 
се намалува ако не го одржат пропишаниот број 
часови. 

Намалувањето од претходниот став се врши во 
процент 'Според неодржаните часови. 

X 
На наставниците односно соработниците коишто 

примаат хонорар во паушален износ хонорарот на 
им се исплатува за месеците јули и август. 

Ако наставата се врши во еден семестар, на хо-
нсрарниот наставник му припаѓа хонорар за пет 
месеци. 

XI 
На наставниците што примаат хонорар во пау-

шален износ не им следува одделен хонорар за из-
ведувањето на испитите. 

Наставниците што примаат хонорар од час, 
имаат право и на одделен хонорар за испити, сме-
тајќи три испитани кандидати како еден час ако 
испитот се обавува усно; два кандидати како еден 
час ако испитот се обавува писмено и усно и еден 
кандидат како еден час ако се обавува групен испит 
во група од најмалку три предмети. 

Хонорарот за испити се одредува во висина на 
хонорарот пропишан за вежби (точ. VII). 

XII 
Наставниците и соработниците на кои обемот на 

наставата односно на псмошно-наставна работа по 
нивниот предмет на факултетот на кој се постојани 
наставници, го надминува обемот на редовната на-
ставна работа, имаат право на хонорар во висина 
до 30% од основната и положај ната плата. 

Право на хонорар од претходниот став немаат 
наставниците односно соработниците кои учеству-
ваат во изведувањето на наставата по' предметот 
што според наставниот план се предава само во 
еден семестар, без оглед, на бројот на предвидените 
часови. 

тува по истекот на месецот. 
XIV 

Постојани наставници и соработници на еден 
факултет хонорарната работа на друг факултет 
како и на други места можат да вршат само по 
претходно одобрение на факултетската управа. 

Согласноста ед предниот став може да се даде 
само ако вршењето на хонорарната работа не се 
одразува штетно на редовната настава и научна 
работа на наставниот односно соработникот. 

XV 
На наставниците од другите универзитети кои 

предаваат на некои од факултетите на Универзи-
тетот во Скопје, хонорарот ќе им се определува за 
време од десет месеци во годината. 

Висината на месечниот хонорар се утврдува со 
договор и не може да ја премине сумата од редов-
ната месечна плата што ја прима наставниот. 

XVI 
Со договор се регулираат и хонорарите на на-

ставниците од други универзитети кои како гости 
предаваат на некои од факултетите на Универзи-
тетот во Скопје. 

XVII 
На наставниците од точ. XV и XVI за патува-

њето и престојот на факултетот им следува надо-
мест на патните трошоци и дневници, согласно по-
стојните прописи. 

XVIII 
Факултетите се должни да водат евиденција за 

предавањата и извршувањето на другите задол-
женија што ги имаат хонорарите наставници и 
соработници на начинот на кој се води оваа еви-
денција за постојаните наставници односно сора-
ботници. 

XIX 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

стануваат да важат сите досегашни прописи, за 
одредувањето на хонорарите за изведувањето' и по-
магањето на редовната настава на Универзитетот во 
Скопје. 

XX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нзј-

зинотс објавување во „Службен весник на НРМ" а 
ќе се применува од 1-1-1963 година. 

Бр. 09-2538/1-1959 
4 февруари 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, : Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

На основа член 240 став 2 од Законот за јавните 
службеници, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ХОНОРАРОТ НА ХОНО-
РАРНИХ НАСТАВНИЦИ НА ВИШИТЕ ШКОЛИ 

I 
Определувањето на хонорарот на хонорарних 

наставници на вишите школи се врши по одредбите 
на оваа одлука. 
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II 
Хонорарот на хонорарите наставици на ви-

шите школи може да се определи по час или во 
месечен паушален износ за одржана настава, веж-
би, семинари и испити. 

III 
Хонорарот по час изнесува: 
а) за хонорарите наставници во звање редо -̂

вен професор, вонреден професор и доцент — до 
700 динари за час на настава, а до 500 денари за 
час на вежби, семинари и испити; 

б) за хонорарните наставници во звање про-
фесор на виша школа и предавач на виша школа 
— до 600 динари! за час на настава, а до 400 динари 
за час на вежби, семинари и испити; 

в) за хонорарите наставници во звање аси-
стент, лектор, професор, наставник, стручен учи-
тел и учител по практична настава 350 динари. 

На хонорарите наставници што немаат звање 
од (просветна служба а изведуваат настава, вежби:, 
семинари и испити на вишите школи, хонорарот по* 
час може да им се определи до висината одредена 
со точката а) од претходниот став. 

На хонорарите наставници од претходниот 
став што не изведуваат настава (раководители на 
вежби и семинари) хонорарот по час може да им 
се определи до висината одредена со точката в) од 
став 1 на оваа точка. 

IV 
За пресметување на хонорарот за одржани веж-

би и семинари часот изнесува 60 минути. 
Хонорарот за времето проведено! на испитите се 

исплатува така што се пресметува еден час: за три 
испитати кандидати кота испитот се обавува усно, 
за два кандидати кога испитот се обавува писмено 
и усно и за еден кандидат кога се обавува групен 
испит во група од најмалку три предмета. 

V 
Хонорарот во паушален месечен износ изнесува 

од 35—70% од износот на платата што хонорарниот 
наставник би ја примал како редовен службеник на 
работното место на кое хонорано изведува настава, 
вежби, семинари и испити. 

Како плата во смисла на претходниот став се 
смета основната плата, положајната плата и по-
себниот додаток до колку таков е пропишан. 

VI 
Хонорар во паушален месечен износ ќе се ис-

платува ако хснорарниот наставник изведува на-
става, вежби, семинари и испити на една школа 
најмалку 5 часа неделно односно 20 часа месечно. 

По исклучок од претходниот став, советот на 
школата може да одлучи хонорар во паушален ме-
сечен износ да се исплатува и на хонорарен на-
ставник што има помалку од 5 часа неделно одно-
сно 20 часа месечно настава, вежби, семинари и 
испити, ако е тоа во интерес на наставата. 

Минималниот број на часовите од став 1 на оваа 
точка, се пресметува земајќи го во обзир просеч-
ниот број на часовите (настава, вежби, семинари и 
испити) во обата семестра. 

VII 
На наставник што хонорарно изведува настава, 

вежби, семинари и испити на повеќе школи хоно-
рар во паушален месечен износ му припаѓа само 
на една школа, а на другите школи хонорарот му 
се одредува по час. 

VIII 
На наставниците што примаат хонорар во пау-

шален месечен износ хонорарот не им припаѓа за 
месеците јули и август ако во овие месеци не оба-
вуваат испити. 

Кога наставникот што прима хонорар во пау-
шален месечен износ не обавува настава, вежби, 
семинари и испити во месеците јануари и јуни 
не му припаѓа хонорар за овие месеци. 

На наставниците што примаат хонорар во пау-
шален месечен износ хонорарот им се намалува 
сразмерно на неодржаниот број на часови. Нама-
лувањето нема да се врши ако- часовите не се одр-
жани поради тоа што совпаднале 1СО' деновите кога 
во школите не се држат предавања. 

IX 
Видот и висината на хонорарот по одредбите 

на оваа одлука го определува советот на школата 
по предлог на наставничкиот совет, а во договор 
со соодветниот наставник, водејќи сметка за при-
родата и сложеноста на предметите што' хонорар-
ните наставници ги предаваат односно! по кои др-
жат вежби, семинари и испити, бројот на часовите 
за кој тие се ангажираат и средниот број на сту-
дентите со кои работат. 

Хонорарите наставници во изведувањето на 
наставата, вежбите, оеминарите и испитите, во со-
работката со студентите, во прегледувањето на пис-
мените работи како и во работата на наставнич-
киот (совет, комисиите и слично имаат исти задол-
женија како' и редовните наставници на школата. 

X 
Хонорарите се определуваат во нето износи. На 

определените износи се плаќаат придонеси според 
постојните прописи за уплатување придонеси на 
личните доходи од работниот однос. 

XI 
До донесувањето на сојузните прописи, надо-

местокот за часовите што редовните наставници на 
вишите школи ги одржуваат »над пропишаниот број 
на часови за сите виши школи ќе се определува 
според Одлуката за плаќање хонорарката настава 
во Вишата педагошка школа во Скопје („Службен 
весник на НРМ" бр. 39/54) со тоа што износите на 
хонорарите одредени со таа одлука се зголемуваат 
за 20'%. 

XII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а исплатата на хонорарите 
по нејзините одредби ќе се врши од 1 јануари 1960 
година. 

Бр. 09-3821/1 
4 февруари 1960 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Ограхил Гигов, е. р. 



февруари 1960 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ШТО Вр. 5 — Стр. 11 

44. 
На основа глава XVI, оддел 1 точка 9 од Оп-

штествениот план на НР Македонија за 1960 го-
дина, Извршниот совет донесува 

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

ДАВААТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I. По одредбите на оваа одлука се регулираат 
условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за 
инвестиции во текот на 1960 година од Републич-
киот инвестиционен фонд (во понатамошниот текст: 
фонд). 

II. Заемите за кредитирање на инвестициите од 
средствата на фондот ги дава Југословенската ин-
вестициона банка — Централа на Народна Републич-
ка Македонија и Југословенската земјоделска банка 
— Филијала за Народна Република Македонија, 

III. Заемите за инвестиции по одредбите на 
оваа одлука ќе се даваат за реконструкција и из-
градба на нови објекти. 

IV. Заемите за инвестиции од средствата на 
фондот се даваат по пат на конкурс. 

Заемите за инвестиции од средствата на фон-
дот за чија расподелба, според одредбите на Оп-
штествениот план на Народна Република Македо-
нија за 1960 година, е овластен Извршниот совет, ќе 
се дават без конкурс, доколку со актот за расло-
делба Извршниот совет инаку не одлучи. 

Конкурсот го распишува банката во согласност 
со Извршниот совет. 

Барањата што ќе бидат поднесени во рок од 
еден месец од објавувањето на конкурсот Одборот 
за заеми при Југословенската инвестициона банка 
и Југословенската земјоделска банка (во поната-
мошниот текст: Одбор за заеми) веднаш ќе ги земе 
во разгледување и доколку ги исполнуваат усло-
вите од конкурсот ќе бидат одобрувани во рамките 
на расположивите средства. 

Барања поднесени по овој рок ќе бидат разгле-
дувани и одобрувани сукцесивно во рамките на 
расположивите средства. 

Без конкурс ќе се даваат заеми наменети за 
изградба на пошти и за учество во уредувањето на 
пороите во подрачјата на мелиоративните системи 
предвидени со Законот за финансирање на мелиора 
тивките работи на Народна Република Македонија. 

V. Одобрените заеми од средствата на фондот 
можат да се користат само за целите за кои се 
одобрени. 

VI. Одборот за заеми ќе одобрува заеми до ви-
шната на пресметковниот износ што е предвиден 
со инвестиционата програма, ако се заемот и други 
расположиви средства на заемобарателот се обез-
бедува довршување на објектот за кој заемот, се 
бара. 

Заемите за гарантирани инвестиции, инвестиции 
за општествен стандард и друго се одобруваат во 
висина определена со одделниот акт на Извршниот 
совет. 

Кога изградбата на (инвестициониот објект ќе 
трае повеќе од една година, покрај вкупниот износ 
се утврдува и висината на годишните транши. 

За објектите од претходниот став потребна е 
согласност на Одборот за стопанство на Извршниот 
совет доколку (износот на заемот надминува 200 ми-
лиони динари. 

VII. Со корисникот на заемов банката склучува 
писмен договор за заем по постојните прописи. 

VIII. Заемот се одобрува на основа на барање 
кое содржи: 

1. целта за која се бара заемот; 
2. висина на заемот; 
3. износот на средствата со кои заемобарателот 

или неговиот гарант учествува во трошоците на 
инвестициј ата; 

4. интересна норма и рокот за отплата на заемот 
што ги нуди заемобарателот; и 

5. рокот на почетокот ал рокот на завршетокот 
на работите, како и денот од кога започнува рокот 
за отплатување на заемот. 

IX. Кон барањето за заем заемобарателот е 
должен да поднесе: 

1. инвестиционен елаборат; 
2. гаранција; и 
3. доказ дека се обезбедени средства за вложу-

вање гарантен износ и сопствено учество. 
X. Сопствено учество во инвестицијата е задол-

жително, доколку со посебни прописи не е инаку 
пропишано. 

Висината на сопственото учество се утврдува 
со одделните конкурси со тоа, што таа не може да 
биде помала од 5% од пресметковната вредност на 
објектот. 

XI. Гаранциите за заеми ги даваат народните 
одбори на општините. Доколку општината не е кре-
дито спо собна, по одлука на Одборот за заеми, га-
ранција) може да се бара и од народниот одбор на 
околната. 

XII. Првенство во добивање на заеми има оној 
заемобарател кој понуди: 

— поголем рентабилитет; 
— поголемо сопствено учество во инвестицијата; 
— покус рок за отплата на заемот; 
— повисока интересна норма; 

а ги исполнува и другите услови од оваа одлука 
предвидени за инвестиции во одделни стопански 
области. 

Инвеститорите од стопански неразвиените под-
рачја, во колку еднакво со другите ги задоволуваат 
условите од претходниот став, имаат првенство во 
добивањето на заеми. 

XIII. Од средствата на фондот наменети за ин-
дустрија и рударство Одборот за заеми ќе дава 
заеми на индустријата на неметали, металната ин-
дустрија, електроиндустријата, дрвната индустрија, 
текстилната индустрија, индустријата на кожи, пре 
хранбената индустрија и' графичката индустрија. 

XIV. Корисници на заеми од средствата на 
фондот за целите од претходната точка можат да 
бидат стопанските организации: и нивните заедници 
и политичко-територијалните единици. 

XV. Најниската годишна интересна норма која 
мора да се понуди при пријавувањето на барањето 
на конкурсот е 3% а за заемите од средствата на 
фондот од дотацијата на ОИФ наменети за опреде-
лени објекти изнесува 2%. 
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Рокот за отплата на заемот не може да биде 
подолг1 од: 

а) за нови објекти 25 години 
б) за реконструкција 10 години 
XVI. При одобрувањето на заеми Одборот за 

заеми ќе се раководи од принципот првенство за 
добивање на заеми да имаат оние заемобаратели 
чии објекти се во согласност и обезбедуваат {Извр-
шување на задачите поставени во Сојузниот и Ре-
публичкиот општествен план за стопанскиот раз-
виток во периодот 1957 до 1961 година. 

XVII. Од 'средствата на фондот Одборот за за-
еми одобрува заеми за инвестиции во земјоделието 
и тоа: 

— за набавка на крави и за објекти за сместу-
вање; 

—• за ситни мелиорации во земјоделските сто-
панства; и 

— за преведување на ерозивните терени во 
продуктивни површини. 

XVIII. Корисници на заеми од средствата на 
фондот за целите од (претходната точка можат да 
бидат: 

— земјоделските стопански организации; 
— земјоделските установи со самостојно фи-

нансирање; и 
— политичко-територијалните единици. 
XIX. Најниската годишна интересна норма која 

треба да се понуди при пријавувањето на бара-
њето е 2%. 

Рокот за отплата на заемите не може да Сида 
подолг од: 

— за набавка на крави 5 години 
— за изградба на стопански објекти 

за сместување на кравите 20 години 
— за ситни мелиорации 10 години 
— за долгогодишни насади на еро-

зивните подрачја 15 години 
— за затресување на ерозивните 

подрачја 5 години 
Се овластува Одборот за заеми да ги опреде-

лува роковите за отпочнување на отплатата на за-
емите од претходниот1 став. 

XX. При одобрувањето на заеми за инвестиции 
Одборот за заеми ќе се раководи од принципот 
првенство во добивањето на заеми да имаат оние 
заем ©барателов кси, покрај пропишаните со оваа 
одлука услови, во најголема мерка со инвестици-
јата придонесуваат за непосредно решавање на 
снабдувањето на градовите. 

XXI. Од средствата на фондот Одборот за заеми 
ќе одобрува заеми за (инвестиции во трговијата и 
тоа за: градба на комерцијален изложбен простор и 
за продавач™ простор (со спрема) во поголемите 
потрошувачки центри. 

XXII. Корисници на заеми од средствата на 
фондот за целите од претходната точка можат да 
бидат трговските стопански организации, устано-
вите со самостојно финансирање и политичко-те-
риторијалните единици. 

XXIII. Најниската годишна интересна норма 
која мора да се понуди при пријавувањето на ба-
рањето е 2%. 

Рокот за отплата на заемот не може да биде по-
долг од: 

— за изградба на комерцијален излож-
бен простор 15 год. 

— за продавачка! простор 10 год. 
XXIV. При одобрувањето на заемите Одборот 

за заеми ќе се раководи од принципот првенство во 
добивање на заеми да имаат инвеститорите од по-
големи потрошувачки центри во кои е најнепо-
волен односот помеѓу прометот и просторот за про-
давници. 

XXV. Од средствата на фондот Одборот за 
заеми ќе одобрува заеми за инвестиции во угости-
телството и тоа: 

— за хотели и ресторани во бањите и 
— за објекти за унапредување на туризмот на 

Охридско Езеро. 
XXVI. Корисници на заеми за целите од прет-

ходната точка можат да бидат угостителските сто-
пански организации, установите со самостојно фи-
нансирање и политичко-територијалните единици. 

XXVII. Најниската интересна норма која мора 
да се понуди при пријавувањето на конкурсот е 2%. 

Рокот за отплата на заемот не може да биде 
подолг од: 

— за нови објекти 30 години 
— за реконструкции 20 години 
XXVIII. Од средствата на фондот Одборот за 

заеми ќе одобрува заеми за {инвестиции во сообра-
ќајот и тоа за: изградба на нези поштенски згради, 
за изградба на Озпзински ста:-гг;.т, оуто-сервиои и 
аутобуски' станици. 

XXIX. Корисници на заеми за целите од прет-
ходната точка можат бидат стопе леќите органи-
зации од областа на сообраќајот и пслитичко-тери-
торијалните единици. 

XXX. Најниската годишна интересна норма која 
мора да се понуди при пријавувањето на барањето 
е 2%, а рокот за отплатата на заемот не може да 
биде подолг од: 

— за бензински станици и автосервиси 10 години 
— за бензински станиции автосервиси 10 години 
XXXI. Првенство во добивањето на заеми 

имаат стопанските претпријатија од областа на 
сообраќајот и политичко-територијалките единици 
на чие подрачје се наоѓаат поважните сообраќајни 
јазел и и сообраќајници што ќе го определи Секре-
таријатот за индустрија на Извршниот совет. 

XXXII. Од средствата на фондот Одборот за 
заеми ќе дава заеми за инвестиции во градежни-
штвото и тоа: на помали градежни претпријатија 
за набавка на поситна механизација и за работни 
простории на проектантски организации во Скопје. 

Кои градежни претпријатија се сметаат за по-
мали, ќе определи Секретаријатот за индустрија на 
Извршниот совет. 

XXXIII. Корисници на заеми од средствата на 
фондот за целите од претходната точка може да 
бидат градежните и проектанските стопански орга-
низации, установите со самостојно финансирање и 
политичко-територијалните единици. 

XXXIV. Најниската годишна интересна норма 
која мора, да се понуди при пријавувањето на ба-
рањето е 27с, а рокот за отплата не може да биде 
подолг од: 

— за изградба на работни простории 25 години 
— за механизација 10 години 



201 февруари 1960 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ уБр. 5 — Стр. 73 

XXXV. Од средствата на фондот Одборот за 
заеми ќе одобрува заеми за инвестиции во занает-
чиството и тоа: за формирање на нови и: опрему-
вање на постојни сервиси кај станбените заедници 
за потребите на домаќинствата и станбените згради, 
за набавка на механизација во градежното занает-
чиство и за услужни и производни капацитети. 

XXXVI. Корисници на заеми од средствата на 
фондот за целите од претходната точка можат да 
бидат станбените заедници, куќните совети, стопан-
ските организации и пс литичко-териториј алките 
единици. 

XXXVII. Најниската годишна (интересна норма 
која мора да се понуди при пријавувањето на ба-
рањето е 2%, а рокот за отплата на заемот не може 
да биде подолг од: 

— за работни простории 25 години 
— за механизација 10 години 
XXXVIII. Барањата за заеми, пријавени по: рас-

пишаните конкурси во текот на 1959 година, до-
колку не се одобрени, ќе се разгледуваат1 и одобру-
ваат врз основа на конкуренте што ќе бидат рас-
пишани по одредбите на оваа одлука. 

XXXIX. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното објавување во „.Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Број 09—223/1 
4 февруари 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грунески, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

45. 

На основа член 38 став 4 од Уредбата за орга-
низацијата и работењето на Извршниот совет и 
чл. 7 од Уредбата за заемите за инвестиции („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО 
НА ИС ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТИ НА КОН-
КУРСНЕ ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧ-

, КИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. Се овластува Одборот за стопанство на Из-
вршниот совет да дава согласност на конкуренте за 
давање заеми од Републичкиот 'инвестиционен фонд. 

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

Бр. 09—379/1 
4 февруари 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грунески, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

46. 
На основа член 5 и 21 од Уредбата за заеми за 

инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 
и точ. IV, X и ХШ до XXVI од Одлуката за усло-
вите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд, а во согласност 
со Извршниот совет, Југословенската инвестициона 
банка — Централа за НР Македонија распишува 

XXVIII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ОБЈЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА 

И РУДАРСТВОТО 

I. Југословенската инвестициона банка — Цен-
трала за НР Македонија ќе дава според овој кон-
курс од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд инвестициони заеми за изградба и реконструк 
ција на објекти од областа на индустријата. 

Заемите од претходниот став ќе се даваат на 
следните индустриски гранки: 

1. Индустрија на неметали 
2. Метална индустрија 
3. Електр©индустрија 
4. Дрвна индустрија 
5. Текстилна индустрија 
6. Индустрија на кожи 
7. Прехранбена индустрија 
8. Графичка индустрија. 
И. Корисници на заеми за целите од претход-

ната точка можат да бидат 'стопанските организа-
ции и' нивните заедници и политичко-територијал-
ните единици. 

III. Заемите според овој конкурс ќе се даваат 
под услов со бараниот заем и со средствата на ко-
рисникот на заемот односно неговиот гарант да се 
обезбедува потполна изградба или реконструкција 
на објектот за кој се бара заемот. 

IV. За емо бар ате лот е должен да учествува во 
трошоците на инвестициите и со сопствени сред-
ства во износ од најмалку 10% од пресметковната 
вредност на инвестицијата. 

V. Најниската годишна интересна норма која 
може да се понуди при поднесувањето' на барањето 
е 3%. 

VI. Рокот за враќање на заемот не може да 
биде подолг од: 

а) за нови објекти 25 години 
б) за реконструкција 10 години 
VII. Првенство при добивањето на заеми ќе 

имаат оние заемобаратели чии објекти се во* со-
гласност и обезбедуваат извршување на задачите 
поставени во Сојузниот и Републичкиот општествен 
план за стопанскиот развиток во периодот 1957/61 
год. а во најголема мерка ги исполнуваат следните 
услови: 

1. Обезбедуваат најниски производни трошоци 
по единица производ и поголем рентабилитет во 
однос на вкупно вложените средства и во однос на 
износот на бараниот заем. 

2. Нудат поголемо учество. 
3. Нудат пократок рок за влегување во редовен 

погон (остварување на редовното1 производство), 
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сметајќи од моментот на одобрувањето на инвести-
циониот заем. 

4. Нудат пократок рок за отплатување на 
заемот. 

5. Нудат повисока интересна норма. 
Банката може да ја утврди најниската норма 

на рентабилитетот под која не можат да се одобру-
ваат заеми според овој конкурс. 

VIII. Заемобаратели од стопански неразвиени 
подрачја во колку еднакво со другите ги задово-
луваат условите од претходната точка, имаат пр-
венство во добивање на заем. 

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

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

или неговиот гарант учествуваат во трошоците на 
инвестициј ата, 

4. Интересната норма и рокот на враќањето на 
заемот што ги нуди заемобарателот. 

5 . Р О К О Т на почетокот и рокот на завршетокот 
на работите како и денот од кога започнува рокот 
за отплатување на заемот, сметајќи од моментот на 
одобрувањето 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 — Битола). 

X. Кон барањето за заем заемобарачот под-
несува: 

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

а) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма и за полагање депозит за обезбе-
дување исплатата на инвестиционите работи („Служ 
бен лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 
2/56, 29/56 и 34/57, мислење и предлог на Ревизи-
оната комисија и решение од надлежниот орган за 
одобрување на инвестиционата програма („Службен 
весник на НРМ" бр. 23/58 и 38/59), со назначување 
на вредноста и капацитетот на објектот чија из-
градба 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 бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат од органот 
што го издал решението за одобрување на про-
грамата. 

б) идеен проект за секој градежен објект со 
елементи на инсталатерските работи (водовод, ка-
нализација, осветление и ел.) составен според Уред-
бата за градежното проектирање („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 32/58) со решение од Ревизионата ко-
мисија за 'одобрение на идејниот проект и со пред-
мер и пресметка. 

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

Пресметката мора да биде (изработена но сите 
позиции на предмерот врз основа на сегашните еди-
нични цени. 

Груб предмер и претсметка изработени врз осно-
ва на грубиот предмер нема да биде земен предвид. 

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

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

2. Доказ дека се обезбедени средствата за по-
лагање гарантен износ од 5% и за учество во тро-
шоците на инвестициите. 

3. Потврда за кредитна способност на заемоба-
рателот издадена од страна на Банката ка ј која 
заемобарателот има текушта односно жиро* (Сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
од поднесувањето на барањето. 

4. Потврда од надлежниот електростопански ор-
ган за обезбедување на електрична енергија за по-
гонот што ќе се гради како нов или ќе се рекон-
струира. 

5. Оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација — заемобарател. 

6. Банката може да го услови одобрувањето на 
заемот са гаранција од политичко-територијалната 
единица. 

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

XII. Поднесените барања во 1959 година по XIX 
конкурс („Службен весник на НРМ", бјр. 6/59 год.) 
доколку одговараат на поставените услови во овој 
конкурс, заедно со барањата што ќе бидат подне-
сени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од не-
говото објавување во „Службен весник на НРМ"), 
ќе се сметаат како поднесени барања во првиот рок 
и ќе се разгледуваат и одобруваат по условите на 
овој конкурс. 

Барањата што ќе бидат поднесени во текот на 
1960 година по утврдениот рок на овој конкурс од 
30 дена од неговото објавување во „Службен вес-
ник на НРМ", ќе бидат разгледувани и одобрувани 
сукцесивно во текст на годината а во рамките на 
расположивите средства за оваа намена. 

XIII. Барањата за инвестиционен заем со по-
требната документација (ЗП обрасци VI издание) 
се поднесуваат во три примероци на најблиската 
филијала на Југословенската инвестициона бан-
ка (Скопје — Битола). 

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за заем под 20 мил. динари ако се бара заем 
за реконструкција на објектот односно под 30 мил. 
динари ако се бара заем за изградба на нов објект. 
— инвестициона вредност на објектот. 

XVI. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите на Уредбата за заеми за инвестиции („Служ-
бен лист на ФНРЈ" број 31/56 год.) и Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од 
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Републичкиот инвестиционен фонд, како и дру-
гите постој ни прописи. 

'Бр. 11-5/178 
6 февруари 1960 година 

Скопје 

Југословенска инвестициона банка 
Централа за НР Македонија 

Претседател 
Главен директор, на Одборот за заеми, 

Т. Ивановски, е. р. Бл. Попов, е. р. 

На основаше точка 1 од Решението' за, овласту-
вање Одборот за стопанство на Извршниот совет, 
за давање согласности на конкуренте за заеми од 
Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 
4-11-1960 год. Одборот за стопанство1 на Извршниот 
совет е согласен со XXVIII конкурс за давање ин-
вестициони! заеми од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд за изградба и реконструкција 
на објекти од областа на индустријата и рудар-
ството. 

Бр. 04—412/1 
8 февруари 1960 година 

Скопје 
Одбор за стопанство 

Ч л е н, 
Методи Митевски, е. р. 

47. 
Врз основа чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите за) 

инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31/56) и точ. 
IV, X и XXIV од Одлуката за условите и начинот 
под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инве-
стиционен фонд во 1960 година, а во согласност со 
Извршниот совет, Југословенската инвестициона 
банка — Централа за НРМ распишува 

XXIX К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

ТРГОВИЈАТА 

I. По овој конкурс се даваат инвестициони 
заеми од средствата на Републичкиот инвестицио-
нен фонд за градба на комерцијален изложбен про-
стор, и за продавачки простор (со опрема) во пого-
лемите потрошувачки центри. 

II. Корисници на заеми од средствата на фондот 
за целите од претходната точка можат да бидат: 

а) трговските стопански организации 
б) установите со самостојно финансирање и 
в) по литичко-териториј алките единици 
III. 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 
со цел за непосредно решавање на снабдувањето 
на поголемите потрошувачки центри. 

IV. Корисниците на заемот се должни да обез-
бедат минимално учество во трошоците на инве-
стициите и тоа: 

— Во износ од 40% од иретсметковната вредност 
на инвестицијата за градба на комерцијален излож-
бен простор. 

— Во износ од 20 % од пресметковната вредност . 
на инвестицијата за градба на про давачки простор 
за самопослужување самоизбор и универзални 
продавници. 

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

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

а) за изградба на комерцијален изложбен про-
стор (со опрема) 15 години, 

б) за продавачка простор! (со опрема) 10 години. 
VII. Барањето за инвестиционен заем за оваа 

намена треба да ги1 содржи податоците пропишани 
во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инве-
стиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), и тоа: 

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

или неговиот гарант учествува во трошоците на ин-
вестицијата, 

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

5. Рокот на почетокот и рокот на завршетокот 
на работите, како и денот од кога започнува рокот 
за отплатување на заемот, сметајќи од моментот на 
одобрувањето на) заемот. 

Барањето за инвестиционен заем се поднесува 
на образец пропишан од Југословенската инвести-
циона банка, што може да се добие к а ј нејзините 
филијали1 (Скопје и Битола). 

VIII. Кон барањето за заем заемобарателог е 
должен да поднесе: 

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз ос-
нова на пазарните цени во времето на поднесува-
њето на барањено, кое 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 („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 одо-
брување на инвестиционата програма („Сл. весник 
на НРМ" бр. 23/58 год. и 38/59) со назначување на 
вредноста и капацитетот на објектот чија изградба 
или набавка се одобрува со инвестиционата про-
грама. 

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

б) Идеен проект за секој градежен објект по 
елементи на инсталатерски работи (водовод, кана-
лизација, осветление и ел.), составен според Уред-
бата за градежното проектирање („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 32/58), со1 решение од ревизионата коми-
сија за одобрување на идејниот проект и со пред-
зори и претсметка. 

Предмерот мора да биде изработен според идеј-
ниот проект од кој ќе може да се види како е дој-
дено до поединечните количини на работата. 
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Претсметката мора да биде изработи га по сите 
позиции! на предмерот врз основа на сегашните 
единични цени. 

Груб предмер и претсметка 'изработен врз ос-
нова на грубиот предмет нема д? биде земен 
предвид. 

За градежните работи, место идеен проект може 
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 
а одделно за домашната) и трошоците на монтаж-
н о г работи. 

2. Доказ' за обезбедување на средствата за по-
лагање на гарантен износ од 5% и за учество^ во 
трошоците на инвестицијата што се финансираат 
ед заемот. 

3. Потврда за кредитна способност на заемоба-
(рателот издадена од страна на Банката ка ј која 
за ем старател ст има текушта односно жиро смет-
ка. Оваа потврда не може да биде постара од 1Ќ) 
дена од поднесувањето на барањето. 

4. Банката може да го услови одобрувањето на 
заемот со гаранција на полигичко-територијалната; 
единица. 

5. Оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација — заемобарател, од-
носно за установите со самостојно финансирање — 
Одлука за нивното оснивање. 

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

1. Се од поголеми потрошувачки центри во кој 
е најнепожелен односот помеѓу прометот и просто-
рот за продавници. 

2. Ќе постигнат поголем рентабилитет со инве-
стиционото вложување. 

3. Нудат поголемо учество. 
4. Нудат пократок рок за исплата на заемот. 
5. "Нудат повисока (интересна норма. 
X. Заемобарателите од стопански неразвиените 

подрачја, доколку еднакво со другите ги задоволу-
ваат условите од претходната точка, имаат првен-
ство во добивање на заемот. 

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

XII. Поднесените барања во 1959 година по XX 
конкурс и по неговото продолжување за 1960 го-
дина („Службен весник на НРМ" бр. 6/59), доколку 
одговараат на поставените услови во овој конкурс, 
заедно со барањата што ќе бидат поднесени во пр-
виот рок на овој конкурс (30 дена од неговото' обја-
вување во „Службен весник на НРМ"), ќе се сме-
та ат како поднесени во првиот рок и: ќе е разгле-
дуваат и одобруваат, по условите на овој конкурс, 
во рамките на расположивите средства. Барањата 
поднесени во 1959 година по основ XX конкурс и 
неговото продолжение, треба да бидат усогласени 
од страна на заемобарателите според поставените 
услови на овој конкурс. 

Барањата поднесени во текот на 1960 година 
по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од 
неговото објавување во „Службен весник на НРМ" 
ќе бидат разгледувани: и одобрени сукцесивно во 

текот на годината, а во рамките на расположивите 
средства за оваа намена. 

XIII. Барањата за инвестициони заеми со по-
требна документација (ЗП обрасци VI издание) се 
поднесуваат во три: примероци на најблиската фи-
лијала на Југословенската инвестициона банка 
(Скопје —* Битола). 

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за заем под 5 милиони динари ако се бара 
заем за реконструкција, проширување на објектот 
и набавка на опрема односно под 10 милиони ди-
нари ако се бара заем за изградба на нов објект« 

XV. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите на Уредбата за инвестициони заеми за инве-
стиции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31\/56) и; Од--
луката за условите и начинот) под кои ќе се даваат 
заеми за инвестиции од Републичкиот инвестицио-
нен фонд како и другите постојни прописи. 

Бр. 11-5;/178 
6 февруари 1960 година 

Скопје 

Југословенска инвестициона банка ; 

Централа за НР Македонија 

Претседател 
Главен директор, на Одборот за заеми, 

Т. Ивановски, е. р. Бл. Попов, е. р. 

На основание точка 1 од Решението за овласту-
вање Одборот за стопанство на Извршниот совет, 
за давање согласности на конкуренте за заеми од 
Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 
4-И-1960 година, Одборот за стопанство на Извр-
шниот совет е согласен со XXVIII конкурс за да-
вање инвестициони заеми ед средствата на Репу-
бличкиот инвестиционен фонд за потребите на 
трговијата. 

Бр. 04-412/2 
8-11-1960 година 

Скопје 
Одбор за стопанство 

Ч л е н, 
Методи Митевски, е. р. 

48. 
На! основа член 5 и 21 од Уредбата за заеми 

за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 
тод.) и тон. IV, X и XXV до XXVII од Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за 
инвестиции од Републичкиот инвестиционен; фонд во 
1960 год. а во согласност СО' Извршниот совет, Југо-
словенската инвестициона банка — Централа за 
НРМ распишува 

XXX К О Н К У Р С 
ЗА! ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

УГОСТИТЕЛСТВОТО 

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони заеми 
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
за инвестиции во областа на угостителството, и тоа: 

( 
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— за изградба на нови и реконструкција на хо-
тели' и ресторани во бањите, 

— за објекти за унапредување на туризмот на 
Охридското Езеро, 

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

а) угостителски стопански организации 
б) установите со самостојно финансирање и 
в) по литичко-териториј алките единици. 
Ш. Заемите по свој конкурс се даваат под ус-

лов со' бараниот заем и со другите расположиви 
средства на корисникот на, заемот да се обезбедува 
потполна изградба на објектот. 

IV. Корисниците на заемот се должни да обез-
бедат минимално учество во трошоците на инве-
стициите во износ од 5с/с 'од претсметковната вред-
ност 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 
VII. Барањето на инвестиционен заем за оваа 

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

1. целта за која се бара заемот, 
2. висината на заемот, 
3. износот на средствата со кои заемобарателот 

или неговиот гарант учествува во трошоците на ин-
вестицијата, 

4. интересната норма и рокот на враќањето на 
заемот што ги нуди заемобарателот, 

5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот 
на работите, како' и денот од кога започнува да тече 
отплатување™ 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 — Битола). 

VIII. Кон барањето за заем заемобарателот под-
несува : } 

1. Инвестиционен елаборат изработен врз ос-
нова на пазаришните цени во времето на поднесу-
вањето 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 
(„Службен 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 ор-
ган за одобрување на инвестициониот програм 
(„Службен весник на НРМ", бр. 23/58 и 38/59 год), 
со назначување на вредноста и капацитетот на об-
јектот чија изградба или набавка се одобрува со ин-
вестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот ед ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат од органот1 што 
го издал решението за одобрување на програмата; 

б) идеен проект за секој градежен објект со 
елементи на инсталатерските работи (водовод, кана-
лизација, осветление и ел.), составен според Уред-
бата за градежното проектирање („.Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 32/58), со решение од ревизионата 
комисија за одобрување на идејниот проект и со 
предмер и претсметка. 

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

Претсметката мора да биде изработена по сига 
позиции на предмерот врз основа на сегашните 
единични цени. 

Груб предмер и. претсметка изработени врз осно-
ва на грубиот предмер нема да биде земен предвид, 

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

в) спецификацијата на опремата со назначу-
вање на главните карактеристики, како и цената 
на секоја позиција на опремата (одделно за увоз-
ната, одделно за домашната) и трошоците на мон-
тажните работи. 

2. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање гарантен износ од 5% и за учество во трошо-
ците на инвестициите. 

3. Потврда за кредитната способност на заемо-
барателот издадена од страна на Банката кај која 
заемобарателот има текушта односно жиро сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
од поднесувањето' на барањето. 

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

5. Оверен препис од решението за регистраци-
јата на стопанската организација — заемобарателот, 
односно' на установите со самостојно финансирање. 

IX. Првенство во добивање на заемот по овој 
конкурс ќе имаат, заемобарателиге што: 

1) постигаат поголем рентабилитет со инвести-
ционото вложување, 

2) нудат поголемо учество во трошоците на 
инвестициите, 

3) нудат пократок рок за враќање на заемот, и 
4) нудат повисока интересна норма. 
X. Заемобарателите од стопански неразвиените 

подрачја воколку еднакво со другите ги задоволу-
ваат условите од претходната точка, имаат првен-
ство' во добивање на заемот. 

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

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

XIII. Поднесените барања во 1959 год. по XXI 
конкурс („Службен весник на НРМ" бр. 6/59 год.), 
доколку одговараат на поставените услови на овој 
конкурс заедно со барањата што ќе бидат подне-
сени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од не-̂  
говото објавување во „Службен весник на НРМ", 
ќе се сметаат како поднесени барања во првиот рок, 
и ќе се разгледуваат и одобруваат по условите на 
овој конкурс. 

Барањата поднесени по овој рок во текот на 
1960 година ќе бидат разгледувани и одобрувани 
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сукцесивно во текот на годината во рамките на рас-
положивите средства. 

Барањата за инвестиционен заем со потребната 
документација (ЗП обрасци VI издание) се поднесу-
ваат во три примероци на најблиската филијала на 
Југословенската инвестициона банка \Скопје и Би-
тола. 

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за заем под 10 милиони динари ако се бара 
заем за реконструкција и модернизација со опрема 
за постојните угостителски објекти, односно под 
2*0 милиони динари ако се бара заем за изградба на 
нов објект ВО' бањите. 

XV. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.) и Одлуката за усло-
вите и начинот под кои ќе се даваат заеми за ин-
вестиции од Републичкиот инвестиционен фонд, 
како и другите постојни прописи. 

Бр. 11—5/178 
6 февруари 1960 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл. директор, на Одборот за заеми, 

Т. Ивановски^ е. р. Бл. Попов, е. р. 

На основавте точ. 1 од Решението за ©власту-* 
вање Одборот за стопанство на Извршниот совет за 
давање согласности на конкуренте за заеми од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 
4. II. 1960 год. Одборот за стопанство на Извршниот 
совет е согласен со XXX конкурс за давање инве-
стициони заеми од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд за потребите на угостител-
ството. 

Бр. 04—412/3 
8 февруари 1960 година 

Скопје 
Одбор за стопанство 

Член, -
Методи Митевски, е. р. 

49. 
На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите за 

инвестиции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56) и 
точ. IV, X и XXVIII до XXXI од Одлуката за усло-
вите и начинот под кои ќе се даваат заеми за ин-
вестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во 
1960 година, а во согласност со Извршниот совет1 на 
НРМ, Југословенската инвестициона банка — Цен-
трала за НРМ, распишува 

XXXI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ 
ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИ-

ТЕ НА СООБРАЌАЈОТ 

I. По овој конкурс се даваат инвестициони зае-
ми од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за изградба на: 

— бензински станици 
— аутонсервиси и 
— аутобуски станици 
II. Корисници на заеми за целите од претход-

ната точка можат да бидат стопанските организа-
ции од областа на сообраќајот и политичко-терито-
ријалните единици, 

Ш. Заемите по овој конкурс се даваат под услов 
со бараниот заем и со другите расположиви сред-
ства на корисникот на заемот да се обезбедува пот-
полна изградба на објектот, односно набавка на 
предвидената со инвестиционата програма — оп-
рема. 

IV. Корисниците на заемот се должни да обез-
бедат минимално учество во трошоците на инвести-
циите во износ од 5% од пресметковната вредност 
на инвестицијата. 

V. Најниската годишна интересна норма која 
може да се понуди е 2%. 

VI. Понудениот рок за отплатување на заемот 
не може да биде подолг од: 

— за автобуски станици (со опрема) 25 години 
— за бензински станици и авто-

сервиси (со опрема) 10 години 
VII. Барањето за инвестиционен заем за оваа 

намена треба да ги содржи податоците пропишани 
во член 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инве-
стиции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), 
и тоа: 

1. целта за која се бара заемот, 
2. висина на заемот, 
3. износот на средената со коп заемобарачот 

или неговиот гарант учествува во трошоците на 
инвестиции ата, 

4. интересната норма и срокот на враќањето на 
заемот што ги нуди заемобарачот, 

5. срокот на почетокот и срокот на завршетокот 
на работите како и денот од кота започнува да тече 
отплатување^ на заемот. 

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

УШ. Кон барањето за заем заемобарачот под-
несува: 

1. Инвестиционен елаборат изработен врз база 
на пазарните цени во времето на поднесување на 
барањето^, а кој треба да содржи: 

а) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма и за полагање депозит за обезбе-
дување исплатата на инвестиционите работи („Служ 
бен 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 („Службен 
весник на НРМ", бр. 23/58 и 38/59 год.) со назна-
чување на вредноста и; капацитетот на објектот 
чија изградба или набавка се одобрува со инвести-
ционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од Ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат1 поврзани 
во една целина и запечатени со печат од органот 
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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 ел.), составен според Уред 
бата за градежното проектирање („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 32/58 год.) со решение од ревизиона-
та комисија за одобрување на идејниот проект и со 
предмер и претсметка. 

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

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

Груб предмер и .претсметка изработен врз основа 
на грубиот предмер нема да биде земен предвид. 

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

в) Спецификација на опремата со назначување 
на главните карактеристики како и цената на се-
која позиција на опремата (одвоено за увозната, а 
одвоено за домашната) и трошоците на монтажните 
работи. 

2. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на гарантен износ од 5% и за учество во тро-
шоците на инвестициите. 

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

4. Банката може да го услови одобрувањето на 
заемот со гаранција од територијалночполитичката 
единица. 

5. Оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација — заемобсрателот. 

IX. Првенство при одобрувањето и добивањето 
на заемот ќе имаат заемобаратели: што: 

1. Се наоѓаат на поважни сообраќајни јазел и, 
сообраќајници што ќе ги определи Секретаријатот 
за индустрија на НРМ. 

2. Со исти средства постигнуваат поголем рен-
табилитет и поефтина изградба на објектот по еди-
ница капацитет од ист вид категорија. 

3. Нудат покус рок за отплатување на заемот, 
поголемо учество во трошоците на инвестицијата и 
повисока интересна норма. 

X. Заемобарателите од стопанско неразвиените 
подрачја, доколку еднакво со другите барања ги за-
волуваат условите од претходната точка, имаат 
првенствено право при одобрувањето на заемот. 

XI. Од средствата на заемот не може да се на-
бавува употребувана спрема. 

XII. Барањата што ќе бидат поднесени во рок 
од еден месец од објавувањето на овој конкурс во 
„Службен весник на НРМ", Банката веднаш ќе пи 
зема во разгледување и доколку ги исполнуваат 
условите, по конкурсот ќе бидат одобрени во рам-
ките на расположивите средства. 

Барањата поднесени во 1959 година во ХХП 
конкурс и одговараат на условите предвидени со 
овој конкурс, ќе се сметаат како поднесени до пред-
видениот рок од еден месец со овој конкурс. 

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат раз-
гледувани и одобрувани сукцесивно во текот на го-
дината во рамките на р астал оживите средства. 

Барањата за инвестиционен заем, со> потребната 
документација (ЗП обрасци VI издание) се подне-
суваат во три примероци, во најблиската филијала 
на Југословенската инвестициона банка — Скопје 
и Битола. 

ХШ. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите на Уредбата за заеми за инвестиции! („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 31/56) и Одлуката за усло-
вите и начинот под кои ќе се добиваат заеми за 
инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд, 
како и другите постојни прописи. 

Бр. 11—5/178 
6 февруари 1960 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл. директор, на Одборот за заеми, 

Т. Ивановски, е. р. Бл. Попов, е. р. 

На основание точ. 1 од Решението за овласту-
вање Одборот за стопанство на Извршниот совет за 
давање согласности на конкуренте за заеми од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 
4. II. 1960 год. Одборот за стопанство на Извршниот 
совет е согласен со XXXI конкурс за давање инве-
стициони заеми од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд за потребите на сообраќајот. 

Бр. 04—412/4 
8 февруари 1960 година 

Скопје 
Одбор за стопанство 

Член, 
Методи Митевски, е. р. 

50. 

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заеми за 
(инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 г.) 
и тон. IV, X и XXXII до XXXIV од Одлуката за 
условите и< начинот под кои ќе се даваат заеми за 
инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1960 година, а во согласност со Извршниот совет, 
Југословенската инвестициона банка — Централа 
за НР Македонија распишува 

XXXII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАДЕЖНАТА 
ОПЕРАТИВА 

I. Со свој конкурс се даваат инвестициони зае-
ми од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за: 

— помали градежни претпријатија, што ќе ги 
одреди Секретаријатот за индустрија на НРМ, за 
набавка на поситна механизација, и 

— за работни простории на проектантски орга-
низации во Скопје. 
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П. Корисници на заемот за целите од претход-
ната точка можат да бидат: 

— градежните и проектантските стопански ор-
ганизации, 

— установите со- самостојно финансирање, и 
•— по литичко-териториј алеите единици. 
III. Заемите за набавка на опремата односно 

изградба на работни простории наведени во прет-
ходниот став ќе ги дава Југословенската инвести-
циона банка — Централа за НР Македонија само 
под услов со бараниот заем и со другите располо-
живи средства на корисникот на заемот односно га-
рантот да му се обезбедува потполна набавка на 
опремата односно изградба на работните простории 
за кои се бара заемот. 

IV. Заемобарателите се должни во трошоците на 
инвестициите да обезбедат минимално учество 
и тоа: 

а) за набавка на поситна механизација нај-
малку во износ од 5% од претсметковната вредност 
на инвестициите, 

б) износот на стопата од пресметковната вред-
ност за изградба на работни простории на проек-
тантските организации ќе го утврди дополнително 
Одборот за заеми. 

V. Најниска годишна интересна норма што 
може да се понуди е 2% годишно. 

VI. Понудениот рок за отплата на заемот не 
може да биде подолг и тоа: 

— за набавка на поситна механизација 10 год. 
— за изградба на работни простории 25 год. 
VII. Барањето на инвестиционен заем за оваа 

најмена треба да ги содржи податоците пропишани 
во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвести-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 год.) и тоа: 

1) Целта за која се бара заемот, 
2) Висината на заемот, 
3) Износот на средствата со кои заемобарате-

лот или неговиот гарант учествува во трошоците на 
инвестицијата, 

4) Интересната норма и рокот на враќањето на 
заемот што ги нуди заемобарателот, 

5) Рокот за почетокот и рокот на завршетокот 
на работите, како и денот од кога започнува да тече 
отплатување^ на заемот. 

Барањето за инвестиционен заем се поднесува 
на образецот пропишан од Југословенската инве-
стициона банка што може да се добие кај нејзините 
филијали (Скопје — Битола). 

VIII. Кон барањето за заем заемобарателот под-
несува : 

1) Инвестиционен елаборат изработен врз осно-
ва на пазарните цени во времето на поднесувањето 
на барањето, а кој содржи: 

а) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма и за полагање депозит за обезбе-
дување исплатата на, инвестиционите работи („Служ 
бен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 
29/56 и 34/57), мислење и предлог од надлежната 
ревизиона комисија и решение од надлежниот ор-
ган за одобрување на инвестиционата програма 
(„Службен весник на НРМ" бр. 23/58 и 38/59) со на-
значување на вредноста и капацитетот на објектот 

чија изградба или набавка се одобрува со инвести-
ционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од р е в и з и ј а т а комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат ед 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 ел.) составен според Уред-
бата за градежното проектирање („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/58), со решение од ревизионата ко-
мисија за одобрување* на идејнист проект и со пред 
мер и претсметка. 

Предмерот мора да биде изработен според и деј -
ниот проект од кој ќе може да се види како е дој-
дено до поединачните количини и работите. 

Цресметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на сегашните 
единични цени. 

Груб предмер и претсметка изработени врз осно-
ва на грубиот предмер нема да биде земен предвид. 

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

в) Спецификацијата на опремата со назначу-
вање на главните карактеристики, како' и: цената на 
секоја позиција на опремата (одделно1 за увозната, 
одделно за домашната) и трошоците на монтажните 
работи. 

г) Кон барањето за заем за набавка на механи-
зација предвидена во* точката I од овој конкурс, ако 
вкупната вредност на опремата што се набавува 
со заемот не го преминува износот од 25,0 мил. ди-
нари, заемобарателот може наместо- инвестиционен 
елаборат предвиден во член 18 став 1 од Уредбата 
за заеми за инвестиции да ја поднесе документа-
цијата предвидена со Наредбата за документација 
која за набавка на опрема во градежништвото 
може да се поднесе наместо инвестиционен елабо-
рат („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 12/59 год.). 

2.) Доказ за обезбедување на средствата за по-
лагање гарантен износ од 5% и за учество во тро-
шоците на инвестициите. 

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

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

5) Оверен препис од решението' за регистра-
цијата на стопанската организација — заемобара-
телот, односно за установите со самостојно финан-
сирање одлука за нивното оснивање. 

IX. Првенство во добивање на заемот по овој 
конкурс ќе имаат заемобарателите што: 

1) постигаат1 поголем рентабилитет со инвести-
ционото вложување; 

2) нудат поголемо сопствено учество во трошо-
ците на инвестицијата; 

3) нудат пократок рок за исплата на заемот. 
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X. Заемобарателите од стопански неразвиените 
подрачја, во колку еднакво со другите ги задово-
луваат условите од претходната точка имаат првен-
ство во добивање на заемот. 

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

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

ХШ. Барањата за инвестиционен заем со по-
требната документација (ЗП обрасци VI издание) се 
поднесуваат во три примероци на најблиската фи-
лијала на Југословенската инвестициона банка 
(Скопје — Битола). 

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за заем под 10 милиони динари. 

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

XV. Во се друго за овој конкурс важат Одред-
бите на Уредбата за заеми за инвестиции („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 год.) и Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за 
инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд, 
како и другите постојни прописи. 

Бр. 11—5/178 
6 февруари 1960 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл. директор, на Одборот за заеми, 

Т. Ивановски; е. р. Бл. Попов, е. р. 

На оснсвание точ. 1 од Решението за овласту-
вање Одборот за стопанство на Извршниот совет за 
давање согласности на конкуренте за заеми од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 
4. И. 1960 год. Одборот за стопанство на Извршниот 
совет е согласен со XXXII конкурс за давање инве-
стициони заеми од средствата на Републичкиот инве-
стиционен фонд за потребите на градежната опе-
ратива. 

Бр. 04—412/5 
8 февруари 1960 година 

Скопје 
Одбор за стопанство 

Член, 
Методи Митевски, е. р. 

51. 
На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите 

за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 
год.) и точ. IV, X и XXXV до XXXVII од Одлуката 
за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми 
за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1960 година а во согласност со Извршниот совет, 
Југословенската инвестициона банка — Централа за 
НР Македонија распишува 

XXXIII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

ЗАНАЕТЧИСТВОТО 

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони зае-
ми од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за инвестиции во областа на занаетчиството 
и тоа: 

— за формирање на нови и опремување на по-
стојни сервиси ка ј станбените заедници за потре-
бите на домаќинствата и станбените згради, 

— за набавка на механизација во градежното 
занаетчиство и 

— за услужни и производни капацитети во 
областа на занаетчиството. 

II. Корисници на заем за целите од претходната 
точка можат да бидат: 

— станбените заедници и куќните совети, 
— стопански организации и 
— политичко-територијалните единици. 
III. Заемите по 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, односно1 набавка на 
предвидената со инвестициона програма механи-
зација. 

IV. Корисниците на заемот се должни да обез-
бедат минимално учество во трошоците на инвести-
циите, и тоа: 

— во износ од 10% од пресметковната вред-
ност на инвестициите во областа на градежното, 
услужното и производното занаетчиство, 

— во износ о д 20% од прет сметковната вредност 
на инвестициите што се барат за формирање на 
нови и опремување на постојни! сервиси кај станбе-
ните заедници за потребите на домаќинствата и 
станбените згради. 

V. Најниска годишна интересна норма која мо-
же да се понуди е 2% годишно.1 

VI. Понудениот рок за отплатување на заемот 
не може да биде подолг од: 1 

•— за работни простории 25 години 
— за механизација 10 години 
VII. Барањето1 за инвестиционен заем за оваа 

намена треба да ги содржи податоците пропишани 
во член 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инве-
стиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 г.), 
и тоа: ' 

1. целта за која се бара заемот, 
2. висина на заемот, 
3. износот на средствата со кои заемобарателот 

или неговиот гарант учествува во трошоците на 
инвестицијата, 

4. интересната норма и рокот на враќањето на 
заемот што ги нуди заемобарателот, 

5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот 
на работите како1 и денот од кога започнува да те-
че отплатување™ на заемот. 

Барањата за инвестиционен заем се поднесуваат 
на образец пропишан од Југословенската инвести-
циона банка, што може да се добие ка ј нејзините 
филијали (Скопје и Битола). 
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VIII. Кон барањето за заем заемобарачот под-
несува: 

1. Инвестиционен елаборат изработен врз базата 
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 исплата на инвестиционите работи (Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 1(3/55, Зб|/55, 54/55, 
2/56, 29/56 и 34/57 год.) мислење и предлог од ре-
визионата комисија и решение од надлежниот ор-
ган за одобрување на инвестиционата програма 
(„Службен весник на НРМ", бр. 23/58 и 38/59 год.) 
со назначување на вредноста и капацитетот на об-
јектот чија изградба или набавка се одобрува со 
инвестиционата програма, 

Инвестиционата програма, мислењето и предлог 
од ревизиона та комисија и решението за одобрува-
ње на програмата мораат да бедат поврзани во 
една целина и запечатени со печат од органот што 
го доне сол решението за одобрување на програмата. 

б) идеен проект за секој градежен објект со 
елементи на инсталатерските работи (водовод, ка-
нализација, осветление и ел.), изработен според 
Уредбата за градежното проектирање („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/58 год.), со решение од ре-
визионата комисија за одобрување на ходејниот 
проект и со предмер и претсметката. 

Предметот мора да биде изработен според идеј-
н и м проект од кој ќе може да се види како е 
дојдено од поединечните количини на работата. 

Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на сегашните еди-
нечни цени. 

Груб предмер и претсметка изработена врз база 
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) спецификација на опремата со назначување 
на главните карактеристики како и цена на секоја 
позиција на опремата (одвоено за увозната а од-
воено за домашната) и трошоците на монтажните 
работи. 

Заемобарачите за инвестиционен заем за опре-
ма по овој конкурс, ако претсметковната вредност 
на опремата не го надминува износот од 10 м и л и о т 
динари, можат место инвестиционен елаборат од-
носно инвестициона програма да поднесат само до-
кументација која треба да содржи податоци за 
функцијата, намената и економската оправданост 
на инвестицијата односно опремата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 39/57 год.). * 

2. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање гарантен износ од 5% и за учество во трошо-
ците на инвестициите. 

3. Потврдата за кредитната способност на, зави 
мобарачот издадена од страна на банката ка ј која 
заемобарачот има текушта односно жиро сметка. 
Ов!аа потврда не може да биде постара од 10 дена 
од поднесување на барањето. 

4. Банката може да го услови одобрувањето на 
заемот со гаранција на политичко-територијалиа 
единица. 

5. Потврда од надлежен електростопански; орган 
за обезбедување на електрична енергија за објек-
тот за којшто! се бара заем, и 

6. Оверен препис од решението за регистраци-
јата на стопанската организација — заемобарателогг, 
односно за формираните сервиси ка ј станбените 
заедници за потребите на домаќинствата и станбе-
ните згради: и: Одлука за нивното оснивање. 

IX. Првенство при добивањето на заемот по 
овој конкурс ќе имаат заемобарателите што1: 

1. со помалку вложени средства ќе (постигнат 
поголем рентабилитет. 

2. нудат пократок рок за отплатување на зае-
мот, поголемо учество во трошоците на инвести-
цијата и повисока интересна норма. 

X. Заемобаратели од стопански неразвиени под-
рачја доколку еднакво со другите барања ги задо-
волуваат условите од претходната точка, имаат 
првенствено право при одобрувањето на заемот. 

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

ХИ. Корисникот на заемот е должен во рокот 
одреден ири склучувањето на договорот за заем со 
банката, објектот да го стави во употреба. 

XIII. Поднесените барања во 1959 година по 
ХХШ конкурс („.Службен весник на НРМ", бр. 6/59 
год.) доколку одговорат на поставените услови на 
овој конкурс заедно со барањата кои ќе бидат под-
несени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од 
неговото објавување во „Службен весник на НРМ" 
ќе се сметат како поднесени барања во првиот рок 
и ќе се разгледуваат и одобруваат, по условите на 
овој конкурс. 

Барањата поднесени во текот на 1960 година 
после утврдениот рок на овој конкурс од 3*9 дена од 
неговото' објавување во „Службен весник на НРМ" 
ќе бедат разгледувани и одобрувани сукцесивно во 
текот на годината а во рамките на расположивите 
средства за оваа намена. 

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за заем под 2 милиона динари ако се бара 
заем за опременување на сервиси односно под 5 
милиона динари за останати намени предвидени со 
овој конкурс. 

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

XVI. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/56 год.) и Одлуката за усло-
вите и начинот под кои ќе »се даваат заеми за ин-
вестиции од Републичкиот инвестиционен фонд 
како и другите постојни прописи. 

Бр. 11-5/178 
6-11-1960 година 

Скопје 

Југословенска инвестициона банка 
Централа за НР Македонија 

Претседател 
Гл. директор, на Одборот за заеми, 

Т. Ивановски, е. р. Бл. Попов, е. р. 
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На основавме точка 1 од Решението за овласту-
вање Одборот за стопанство на Извршниот совет 
за давање согласности на конкуренте за заеми од 
Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 
4-П-1960 година, Одборот за стопанство на Изврш-
ниот совет е согласен со ХХХШ конкурс за давање 
инвестициони заеми од средствата на Републичкиот 
инвеетиицонен фонд за потребите на занаетчиството 

Бр. 03-412/6 Одбор за стопанство 
8-11-1960' година Член, 

Скопје Методи Митевски, е. р. 

52. 

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заеми за 
инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31Ј/56) и точ. 
II, Ш и IV од Одлуката за условите и начинот под 
кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвести-
ционен фонд во 1960 година, а во согласност со Из-
вршниот совет на НРМ, Југословенската земјодел-
ска банка — Филијала Скопје распишува 

II К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 

1960 ГОДИНА ЗА СИТНИ МЕЛИОРАЦИИ ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА 

I — Југос ловен ската земјоделска банка — Фи-
лијала Скопје, во 1960 година ќе одобрува заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за: 

1. — изградба на ситни системи за наводну-
вање; и 

2. — изградба на ситни системи за одводнување. 
Одобрените заеми можат да се користат само за 

целите за коишто се одобрени. 
И. — Право за учество на овој конкурс имаат 

земј оде леќите стопанства. 
III. — Барањето за заем мфра да ги содржи сите 

податоци пропишани во чл. 16 од Уредбата за заеми 
за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31|/56) и 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се да-
ваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1960 год., а се поднесува на посебни обрасци на 
Југословенската земјоделска банка, кои можат да 
се добијат во Филијалата и задружните штедил-
ници. 

IV — Заемобарачите се должни во трошоците 
на инвестициите да обезбедат учество од најмал-
ку 20%. 

V — Заемобарачот е должен со барањето за 
заем да поднесе: 

1. — инвестиционен елаборат; 
2. — гаранција; и 
3. — доказ дека се обезбедени средства за по-

нуденото учество во трошоците на инвестицијата и 
5% средства за гарантен износ. 

VI — Инвестициониот елаборат што се подне-
сува со барањето за заем треба да биде изработен 
по постојните преписи и да содржи: 

1. — Инвестицона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма и за полагање на депозит за обез-
бедување исплатата на (инвестиционите работи („Сл. 
лист на ФНРЈ" бр. 5Ј/54, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 

34/57), мислење и предлог на ревизионата комиси-
ја и решение на надлежниот орган за одобрување 
на инвестиционата програма со означување вред-
носта и капацитетот на инвестициониот објект за чи-
јашто изградба односно набавка се одобрува инве-
стиционата програма. 

За ситни хидротехнички мелиорации, чија пое-
динечна вредност заедно со опремата е до 3,0 мил. 
дин., се поднесува упростен инвестиционен елабо-
рат, согласно одредбите од Наредбата за докумен-
тацијата што се поднесува наместо инвестиционен 
елаборат кон барањата за заем за инвестиции во 
земјоделството („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 28/57, 16/58 
и 12/59); 

2. — Список на сите градежни објекти со озна-
чување на вкупната вредност за секој објект; 

3. Ревидиран идеен или главен проект за секој 
градежен објект за чијашто изградба се бара заем, 
•изработен според одредбите од Уредбата за градеж-
но проектирање („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 32/58): 

Предмерот мора да биде изработен по- 'сите по-
зиции на градежните, занаетчиските и инсталатер-
ските работи, од кои може да се види како е дој-
дено до одделни количини на работите. 

Претсметката мора да биде изработена по> сите 
позиции на предмерот врз основа на единечните 
цени од 1959 година. 

За градежен објект, чија претсметковна вред-
ност изнесува до 3,0 мил. дин., доволно е да се под-
несе градежна скица со пред мор, претсметка и тех-
нички опис; 

4. Спецификација на опремата со означување 
на главните карактеристики и цената на секоја по-
зиција. Спецификацијата треба да ги содржи и тро-
шоците на монтажните работи и транспортот; 

5. Спецификација на другите трошоци (проек-
тирање, истражни работи, трошоци на инвеститорот, 
откуп, оштети, кадрови и ел.). 

VII. Најниската годишна интересна норма, која 
треба да се понуди при пријавувањето' на барањето 
е 2%, а рокот за отплата на заемот не мо лс е да биде 
подолг од 10 години. 

Плаќањето на првиот ануитет да пристига една 
година по утврдениот рок за довршување на објек-
тот во целина. 

VIII. Гаранциите за заемите ги даваат народ-
ните одбори на општините. 

Доколку општината не е кредитно способна, со 
одлука на Одборот за кредити гаранција може да 
се бара и од народниот одбор на околната. 

IX. Првенство за добивање на заем по овој кон-
курс имаат заемобарачите кои ќе понудат: 

— поголем рентабилитет; 
— поголемо сопствено учество во инвестицијата; 
— покус рок за отплата на заемот; и 
— повисока интересна норма, 

а во најголема мерка со инвестицијата придонесу-
ваат за непосредно решавање снабдувањето на гра-
довите. 

Инвеститорите од стопански неразвиените под-
рачја, доколку еднакво со другите ги задоволуваат 
условите од претходниот став, ќе имаат првенство 
при добивањето на заеми. 

X. Барањата за инвестиционен заем со сите 
прилози се поднесуваат во два примерка до тери-
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тори јал но надлежната задружна штедилница до 
15 април 1960 година. 

Барањата, што ќе бидат поднесени во рок од 
еден месец од објавувањето на конкурсот, веднаш 
ќе се земат во разгледување и доколку ги испол-
нуваат условите од конкурсот ќе бидат одобрувани 
во рамките на расположивите средства. 

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

XI. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 31/56), Одлуката за условите и на-
чинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот 
инвестиционен фонд во 1960 година и другите про-
писи што се однесуваат на заемите за инвестиции. 

Бр. 1071 
6 февруари Ј960 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА 
ФИЛИЈАЛА — СКОПЈЕ 

Претседател 
Главен директор, на Одборот за кредити, 

Ристо Бу жаровски, е. р. Инж. Ф. Николовски, е. р. 

На основа тон. 1 од Решението за овластување 
Одборот за стопанство на Извршниот совет за да-
вање согласности на конкуренте за заеми од Репу-
бличкиот (инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 4. И. 
1960 година, Одборот за стопанство на Извршниот 
совет дава согласност на II конкурс за давање на 
заеми од средствата на Републичкиот инвести-
ционен фонд во 1960 година за ситни мелиорации 
во земјоделските стопанства. 
Бр. 04—412/7 

8. II. 1960 година 
Скопје 

Одбор за стопанство 
Ч л е н , 

Методи Митевски, е. р. 

53. 
На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за заеми за 

инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31/56) и точ. II, 
Ш и IV од Одлуката за условите и начинот под кои 
ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен 
фонд во 1960 година, а во согласност со Извршниот 
совет на НРМ, Југословенската земјоделска банка 
— Филијала Скопје распишува 

III К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 
1960 ГОД. ЗА НАБАВКА НА КРАВИ И ИЗГРАДБА 

НА ОБЈЕКТИ ЗА НИВНО СМЕСТУВАЊЕ 

I. Југословенската земјоделска банка — Фили-
јала Скопје ќе одобрува заеми во 1960 година од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
за: 

1. набавка на крави од домашно производство'; 
2. изградба на краварници по типски проекти 

усвоени од Земјоделската банка или по други ин-
дивидуални: проекти ако се порационални и по-
ефтини; и за 

3. реконструкција на краварници. 
Добитокот може да се набавува од или преку 

земјоделски организации односно деловни сојузи. 
Барања за заем не можат да се поднесуваат на 

помала пресметковна вредност од 15,0 мил. дин. 
Одобрените заеми можат да се користат само за 

целите за коишто се одобрени. 
II. Право за учество на овој конкурс имаат зем-

јоделските стопански организации (земјоделски сто-
панства, еелански работни -задруги, земјоделски за-
други и деловни задружни сојузи), земјоделските 
научни установи и установите со самостојно финан-
сирање, како и пол и гичк о-тери т ср и ј ал ни т е едини-
ци за потребите на земјоделските организации во 
изградба. 

III. Барањето за заем мора да ги содржи сите 
податоци пропишани во чл. 16 од Уредбата за заемни 
за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бјр. 311/56) и 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се да-
ваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1960 година, а се поднесува на посебни обрасци 
на Југословенската земјоделска банка, кои можат 
да се добијат во Филијалата и задружните ште-
дилници. 

IV. Заемсбарачите се должни во трошоците на 
инвестициите да обезбедат учество од најмалку 5%. 

V. Заемобарачот е должен со барањето за заем 
да 'поднесе: 

1. инвестиционен елаборат; 
2. гаранција; и 
3. доказ дека се обезбедени средства за пону-

деното учество во трошоците на, инвестицијата и 
5% средства за гарантен износ по објектите за сме-
стување. 

VI. Инвестициониот елаборат што се поднесува 
со барањето за заем треба да биде изработен по по-
стојните прописи и да содржи: 

1. документација составена согласно Наредбата 
за документацијата што се поднесува наместо ин-
вестиционен елаборат кон барањата за заем за инве 
стиции во земјоделството („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 
2&/57, 16/58 и 12/59); 

2. детално обработена насока на сточарског*) 
производство, одвоено за производството на припло-
ден добиток и одвоено за гоењето, со примена на 
зоотехнички и зоохигиенски услови и мерки, како 
и претсметка на. пазарните вишоци; 

3. идеен или главен проект за секој градежен 
објект, за чијашто изградба се бара заем, израбо-
тен и ревидиран според Уредбата за градежно про-
ектирање („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 32/58). 

Во идејните проекти за инсталатереките работи 
(водовод, канализација, осветление и слично) до-
волно е да се поднесе диспо зици она скица. 

Предмерот мора да биде изработен но сите по-
зиции на градежните, занаетчиските и инсталатер-
ските работи, од кои може да се види како е дој-
дено до одделни количини на работите. 

Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на единечните 
цени од 1959 година. 

За изградба на објекти по типски проекти ус-
воени од Југословенската земјоделска банка, не се 
поднесуваат проекти, туку е доволно заемобарачите 
да се повикаат на нивните поблиски ознаци. 
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За градежен објект, чијашто пресметковна 
вредност изнесува до 3,0 мил. дин., доволно е да се 
поднесе градежна скица со предмер, претсметка и 
технички опис; 

4. Спецификација на опремата со означување 
на главните карактеристики' и цената за секоја по-
зиција. Спецификацијата мора да ги содржи и тро-
шоците на транспортот и монтажата ; 

5. Спецификација на другите трошоци (проек-
тирање, истражни работи, оштети, кадрови и ел.). 

VII. Најниската годишна интересна норма, која 
треба да се понуди при пријавувањето на барањето 
е 2%, а рокот за отплата на заемот не може да биде 
подолг од 5 години за набавка на крави и подолг 
од 20 години за изградба на стопански објекти за 
сместување на кравите. 

Плаќањето на првиот ануитет ка ј заемот за 
крави да пристига една- година по утврдениот рок 
за почеток на користењето на заемот, а кај заемот 
за изградба на објекти една година по утврдениот 
рок за завршување изградбата на објектите. 

VIII. Гаранциите за заемите ги даваат народ-
ните одбори на општините. Доколку општината не 
е кредитно способна, со одлука на Одборот за кре-
дити гаранција може да се бара и од народниот од-
бор на око ли јата. 

IX. Првенство за добивање на заем по овој кон-
курс ќе имаат заемобарачите кои ќе понудат: 

— поголем рентабилитет; 
— поголемо сопствено учество во инвестицијата; 
— покус рок за отплата на заемот; и 
— повисока интересна норма, 

а во најголема мерка со инвестицијата придонесу-
ваат за непосредно1 снабдување на градовите. 

Инвеститорите од стопански неразвиените под-
рачја, во колку еднакво со другите ги задоволуваат 
условите од претходниот став, ќе имат првенство 
при добивањето на заеми. 

X. Барањата за заем со инвестиционите елабо-
рати и со сите прилози се поднесуваат во два при-
мерка во територијално надлежната задружна ште-
дилница до- 31 мај 1960 година. 

Барањата што ќе бидат поднесени во рок од 
еден месец од објавувањето на конкурсот, веднаш 
ќе се земат во разгледување и воколку ги испол-
нуваат условите од конкурсот ќе бидат одобрувани 
во рамките на расположивите средства. 

Барања поднесени по овој рок, а до 31. V. 1960 
година, ќе бидат разгледувани и; одобрувани сукце-
сивно во рамките на расположивите средства. 

XI. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 31/56), Одлуката за условите и на-
чинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот 
инвестиционен фонд во 1960 година и другите про-
писи што се однесуваат на заемите за инвестиции. 

Бр. 1072 
6 февруари 1960 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА 
ФИЛИЈАЛА — СКОПЈЕ 

Претседател 
Главен директор, на Одборот за кредити, 

Ристо Бурнаровски, е. р. Инж. Ф. Николовски, е. р. 

На основа точ. 1 од Решението за овластување 
Одборот за стопанство на Извршниот совет за да-
вање согласности на конкуренте за заеми од Репу-
бличкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 4. II. 
1960 година, Одборот за стопанство на Извршниот 
совет дава согласност на Ш конкурс за давање на 
заеми од средствата на Републичкиот инвести-
ционен фонд во 1960 година за набавка на крави и 
изградба на објекти за нивно сместување. 

Бр, 04—412/8 
8. И. 1960 година 

Скопје 
Одбор за стопанство 

Ч л е н , 
Методи Митевски, е. р. 

54. 

На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за заеми за 
инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31/56) и точ. II, 
Ш и IV од Одлуката за условите и начинот под кои 
ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен 
фонд во 1960 година, а во согласност со Извршниот 
совет на НРМ, Југословенската земјоделска банк* 
— Филијала во Скопје распишува 

IV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 
1960 ГОДИНА ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ЕРОЗИВНИ 

ТЕРЕНИ ВО ПРОДУКТИВНИ ПОВРШИНИ 

I. Југословенската земјоделска банка — Фили-
јала Скопје во 196<0 година ќе одобрува заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за: 

1. подигање на овошни насади (лешникари, ба-
демари, орашари и! др.) на ерозивни терени; и за 

2. затревување на ерозивни терени. 
Одобрените заеми можат да се користат само за 

целите за коишто се одобрени. 
II. Право за учество на овој конкурс имаат зем-

јоделските стопански организации (земјоделски сто-
панства, земјоделски задруги, се лански работни за-
други и деловни задружни сојузи), земјоделските 
установи со самостојно финансирање и политичко-
територијалките единици за потребите на земјодел-
ските организации во изградба. 

III. Барањето за заем мора да ги содржи сите 
податоци пропишани во чл. 16 од Уредбата за заеми 
за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 31/56) и Од-
луката за, условите и начинот под кои ќе се даваат 
заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 
год., а се поднесува на посебни обрасци на Југосло-
венската земјоделска банка, кои можат да се доби-
јат во Филијалата и задружните штедилници. 

IV. Заемобарачите се должни во трошоците на 
инвестициите да обезбедат учество од најмалку 30%. 

V. Заемобарачот е должен со барањето за заем 
да поднесе: 

1. инвестиционен елаборат; 
2. гаранција; и 
3. доказ дека се обезбедени средства за пону-

деното учество во трошоците на инвестицијата и 
5% средства за гарантен износ. 
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VI. Инвестициониот елаборат, што се поднесува 
со барањето за заем, треба да биде изработен: по 
постојните прописи и да содржи: 

1. инвестициона програма изработена (според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма и полагање на депозит за обезбе-
дување исплатата на инвестиционите работи („Сл. 
лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 
34/57), мислење и предлог на р е в и з и ј а т а комисија 
и решение на надлежниот орган за одобрување на 
инвестиционата програма, со означување вредноста 
и капацитетот на инвестициониот објект; 

2. ситуациона скица со изохипси на земјиштето 
во размер 1 : 100.ООО; 

3. скица со предмер и претсметка за градеж-
ните објекти; 

4. спецификација на другите трошоци (проек-
тирање, истражни работи, трошоци на инвеститорот1, 
откуп, оштети и ел.). 

VII. Најниската годишна интересна норма, која 
треба да се понуди при пријавувањето ка барањето 
е 2%, а рокот за отплата на заемот не може да биде 
подолг од 25 години за долгогодишни насади и по-
долг од 10 години за затревување. 

Плаќањето на првиот ануитет да пристига една 
година по утврдениот рок за довршување на об-
јектот. 

VIII. Гаранциите за заемите ги даваат народ-
ните одбори на општините. Доколку општината не 
е кредитно способна, со; Одлука на Одборот за кре-
дити! гаранција може да се бара и од народниот од-
бор1 на околната. 

IX. Првенство за добивање на заем по овој 
конкурс ќе имаат заемобарачите кои ќе понудат: 

— поголем рентаби литет; 
— поголемо сопствено учество' во инвестицијата; 
— покус рок за отплата, на заемот; и 
— повисока интересна норма. 
Инвеститорите од стопански неразвиените под-

рачја, доколку еднакво со другите ги задоволуваат 
условите од претходниот став, ќе имаат првенство 
при добивањето' на заеми. 

X. Барањата за инвестиционен заем со сите 
прилози се поднесуваат во два примерка до тери-
торијално надлежната задружна штедилница до« 
30 април 19601 година. 

Барањата за заем што ќе бидат поднесени во 
рок од еден месец од објавувањето на конкурсот, 
Банката веднаш ќе ги земе во разгледување и в од-
колку ги исполнуваат условите од конкурсот ќе 
бидат одобрувани во рамките на расположивите 
средства. 

Барања поднесени по овој рок, а до 30 април 
1960 год., ќе бидат разгледувани и одобрувани: сук-
цесивно во рамките на расположивите средства. 

XI. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 31/56), Одлуката за условите и на-
чинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот 

инвестиционен фонд во 1960 година и другите про-
писи што се однесуваат на заемите за инвестиции. 

Бр. 1073 
6 февруари 1960 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА 
ФИЛИЈАЛА — СКОПЈЕ 

Претседател 
Главен директор, на Одборот за кредити, 

Ристо Бурнаровски, е. р. Ншк. Ф. Николовски, е. р. 

На основа точ. 1 од Решението за овластување 
Одборот за стопанство на Извршниот совет за да-
вање согласности на конкуренте за заеми од Репу-
бличкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 4. И. 
1960 година, Одборот за стопанство на Извршниот 
совет дава согласност на IV конкурс за давање на 
заеми од средствата на Републичкиот инвести-
ционен фонд во 1960 година за преведување на еро-
зивни терени во продуктивни површини. 

Бр. 04—412/9 
8. II. 1960 година 

Скопје 
Одбор за стопанство 

Ч л е н , 
Методи Митевски, е. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-23184/1 од 14-1-1960 го-
дина, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Стефановски Иван, роден на 14 јуни 1933 година 
во е. Селце1, Охридска околија, од татко Стефанов-
ски: Стефаи и мајка Богдана, така што во иднина 
фамилијарно^' име ќе му гласи Барутовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (11) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-20607/1 од 4 декември 
1959 година, ја одобри промената на роденото име 
на Томовска Нада, родена на 26 август 1953 година 
во гр. Битола, од Тодорова Даница, така што во 
иднина роденото име ќе ќ гласи Аница. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". И 9Л 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-18822/1 од 3 ноември 
1959 година, ја одобри промената на личното име 
на Јосифовека Параскева, родена на ден 22 октом-
ври 1932 година во е. Челопек, Тетовска околија, 
од родители: татко Јосифсвски Димо и мајка Перса 
така што во иднина личното' име ќе и гласи Илиев-
ска Петкана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ^Службен! весник на НРМ". (13] 
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Државниот секретаријат за внатрешни (работи 
на НРМ, со решението бр. 12-22986/1 од 12 јануари 
1960 година, ја одобри промената на личното име на 
Јованов Боривој, роден на 1 септември 1935 година 
во е. Немањица Штипска околија, од татко Јованов 
Славко и мајка Славна, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Ивановски Борис. 

Оваа промена важи од денот .на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (16) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-22985/1-1959 од 12 ја-
нуари 1960 година, ја одобри промената на роденото 
име на Делиќ Славица, родена на 14 јануари 1951 
година во град Белград — НР Србија, од непознати 
родители, а усвоена од Делиќ Ризван, пензионер од 
гр. Скопје, така што во иднина роденото име ќе ѓј 
гласи Самка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (17) 

КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 

НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
— КУМАНОВО 

ДАВА ИЗМЕНА И ДОПУНА НА 

К О Н К У Р С О Т 
Бр. 476/1 од 9-1-1960 година, објавен во „Службен 

весник на НРМ" бр. 2 од 27-1-1960 год, 

КОЈА ГЛАСИ: 
За упразнето работно место Директор на За-

дружната штедилница во гр. Куманово како услоЕ 
се предвидува: 

1. Завршен економски факултет или економски 
техникум со 5 години практика; 

2. Непотполна средна школа со 10 години! прак-
тика. 

Останатите услови остануваат исти како што 
се објавени во' конкурсот1. 

1349-8 Битола. Останатите документи предвидени по 
член 31 од Законот за јавните службеници ќе се 
поднесуваат по соопштението за прием во служба. 

Стан за оженети ќе биде обезбеден во втората 
половина на 1960 година. 

Конкурсот ќе биде отворен до пополнувањето 
кај упразнетите места. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ВОЈНАТА 
ПОШТА 5573-16 СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетите месата со јавни 

службеници во Скопје 

— градежни инженери од разни смерови 
— инженери архитекти 
— елактротехнички инженери 
— машински инженери 
— лекари психолози 
— лекари гинеколози 
— физичари 
— хемичари! 
— професори по медицинска гимнастика. 
Услови за прием: потребна стручна спрема. 

Основна плата по Законот за јавните службеници, 
а положај на плата и армиски доадток по посебните 
прописи за ЈНА. 

Молбите таксирани со 50 динари државна так-
са, општа и стручна биографија и свидетелство за 
школска спрема да се доставуваат до Војната по^ 
шта 5573-16 Скопје. Останатите документи предви-
дени по Законот за јавните службеници ќе се под-
несуваат1 но соопштението за примањето- во- служба. 

Конкурсот е отворен до пополнувањето на ра-
ботните места. 

Стан за инженерите ќе биде обезбеден по до-
говор. (200) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ВОЈНАТА 
ПОШТА 1349$ ВО БИТОЛА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетите места со јавт 

службеници во Битола 

1. Еден градежен инженер со звање советник 
I врста; 

2. Двајца градежни инженери со звање рефе-
рент I врста. 

Услови за прием: потребна стручна спрема. Ос-
новна плата по Законот за јавните службеници, ; 
по ложај на и армиски додаток спрема посебни^ 
прописи за ЈНА. 

Молбите таксирани со 50 динари државна так-
са, биографија (општа и1 стручна) и свидетелство за 
школска спрема да се достават на Војната пошта 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ МЕСТА ВО ОКО-( 
ЛИСКИОТ ЗАДРУЖЕН СОЈУЗ — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Шеф на економско-аналитички отсек и 
референт за следење на економскиот разви-
ток во задругите 1 

2. Референт за анализа на биланси и дру-
ги економски прашања 1 

3. Референт за наградување на трудот во 
земјоделските задруги 1 

4. Референт за књиговодствено-сметко-
водни прашања и инвестиции во зем. задруги 1 

5. Правни референт 1 
6. Дактилограф-ка I или II класа 1 
УСЛОВИ: 
За работните места под 1, 2 и 4 завршен еко-

номски факултет со 3 години практика;^ 
За работното место под 3 завршен, Земјоделски 

или економски факултет со 3 години практика; 
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За работното место под 5 завршен правен фа-
култет со 3 години практика; 

За работното место под 6 да има завршено сред-
на или осмогодишна школа со 2—3 години прак-
тика; 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положај на по Одлуката за положај пите 
плати на Управниот одбор на Околискиот задружен 
сојуз — Скопје. 

Настап на работа од 1-III-1960 година. 
Молбите со потребните документи по чл. 31 од 

Законот за јавните службеници се поднесуваат до 
Конкурсната комисија за пополнување на службе-
ничките места на Околискиот задружен сојуз — 
Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот. 

СОВЕТОТ НА ПРИРОДО^НАУЧНИОТ МУЗЕЈ 
ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните места: 

2 кустоса (ентомолог и ботаничар) 
1 лаборант. 
Услови: За кустоси завршен природо-матема-

тички факултет, а за лаборант средно образование. 
Молбите со потребните документи да се доста-

ват до архивата на музејот. Конкурсот трае до по-
полнување на работните места. (2261 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА 
ЗАШТИТУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ СПОМЕНИЦИ 

ВО НРМ — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за следните работни места: 

1. Библиотекар, 
2. Конзерватор, 
3. Конзерватор — сликар 
УСЛОВИ: 
Под 1, завршен филозофски факултет; 
Под 2, завршен филозофски факултет — група 

историја на уметноста или архиологија; 
Под 3, завршена академија на применетата или 

ликовната уметност. 
Настап на работа од 1-1У-1960 година. 
Молбите со документите по чл. 31 од ЗЈС се под-

несуваат до 15-Ш-1960 год. до Заводот за зашти-
туваше на културните споменици — Скопје, Фах 
бр. 207. (203) 

20 февруари 1960 

СОДРЖИНА 
Страна 

4*0. Указ за прогласување на Законот за работ-
ните односи на земјоделските работници ка ј 
•приватните работодатели — — — — — 65 
Закон за работни односи на земјоделските 
работници кај приватниве работодатели — 65 

41. Указ за прогласување на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за шумите 68 
Закон за изменување и дополнување на За-
конот за шумите — — — — — — — 68 

42. Одлука за одредување хонорарите за шве-> 
дуваното на редовната настава на Универ-
зитетот во Скопје — — — — — — — 68 

43. Одлука за определување хонорарот на хо-
н о р а р и т е наставници на вишите школи; — 69 

44. Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат заеми од Републичкиот инвести-
ционен фонд — — — — — — — — 70 

45. Решение за овластуваше Одборот за сто-
панство на ИС за давање согласности на 
конкуренте за давање заеми од Републич-
киот инвестиционен фонд — — — — — 73 

46. XXVIII конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Републичкиот инве-
стиционен фонд за изградба и реконструк-
ција на објекти од областа на индустријата 
и рударството — — — — — — — — 73 

47. XXIX конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Републичкиот инве-
стиционен фонд за потребите на трговијата 75 

48. XXX конкурс за давање инвестициони; 
заеми од средствата на Републичкиот инве-
стиционен фонд за потребите на угости-
телството — — — — — — — — — 76 

49. XXXI конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Републичкиот инве-
стиционен фонд за потребите на сообраќајот 78 

50. XXXII конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Републичкиот инве-
стиционен фонд за потребите на градеж-
ната оператива — — — — — — — 79 

51. XXXIII конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Републичкиот инве-
стиционен фонд за потребите на занает-
чиството — — — — — — — — — 81 

52. II конкурс за давање на заеми од среди 
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1960 година за ситни мелиорација во* зем-
јоделските стопанства — — — — — — 83 

53. III конкурс за давање на заеми: од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1960 година за набавка на крави и из-
градба на објекти за нивно- сместување — 84 

54. IV конкурс за давање на заеми од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1960 година за преведување на ерозивни 
терени во продуктивни површини — — — 85 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник П е т р Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" II (588) — Скопје. 


