
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 31 јули 1961 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XVII 

Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 48 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698. 

131. 

На основа член 78 од Законот за високото 
школство во Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/61), Извршниот 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА ВИШИТЕ 

ПЕДАГОШКИ ШКОЛИ ВО СКОПЈЕ И ШТИП 
КАКО ПЕДАГОШКИ АКАДЕМИИ 

Член 1 
Вишата педагошка школа во Скопје основана 

со Законот за Вишата педагошка школа во Скопје 
(„Службен весник на НРМ" бр. 36/56) и Вишата 
педагошка школа во Штип основана со Одлуката 
за основање на Вишата педагошка школа во Штип 
(„Службен весник на НРМ" бр 32/59) продолжуваат 
со работа како педагошки академии според одред-
бите од Законот за високото школство во Народна 
Република Македонија. 

Член 2 
Школувањето во педагошките академии трае 

две години (четири семестри). 

Член 3 
Педагошките академии ќе почнат со работа од 

учебната 1961/62 година. 

Член 4 
На затечените студенти на Вишата педагошка 

школа во Скопје и Вишата педагошка школа во 
Штип кои до крајот на учебната 1960/61 година не 
ги завршат студиите ќе им се обезбеди завршување 
на истите на педагошките академии според досе-
гашните прописи. 

Член 5 К 

Правата од член 21, 144 ст. 2 и чл. 149 ст. 2 од 
Законот за високото школство во Народна Репуб-
лика Македонија спрема педагошките академии ги 
врши Советот за просвета на НРМ. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзи-

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

Број 09-Г505/1 
21 јуни 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

132. 

На основа чл. 23 од Законот за правната по-
ложба на верските заедници („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 22/53), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД 
ЗАКОНОТ ЗА ПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА ВЕР-

СКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
(кон чл. 12 став 2 од Законот) 

Собирање на прилози за верски цели може 
слободно да се врши во црквите, храмовите, јавните 
простории одредени за вршење на верски обреди 
во смисла на член 2 од оваа уредба и во други 
простории во кои верската заедница врши верски 
работи. 

Собирање на прилози на други места може да 
се врши само на основа одобрение од органот на 
управата надлежен за внатрешни работи на народ-
ниот одбор на општината на чие подрачје тоа се 
врши. 

I Член 2 
(кон чл. 13 став 1 од Законот) 

Како јавна просторија за вршење верски об-
реди одредена од верската заедница се смета згра-
дата или просторијата која чини посебна целина и 
има посебен влез. 

Верската заедница може да определи просто-
рија од претходниот став само доколку во местото 
нема црква односно храм. 

Како јавен простор сврзан со црква односно 
храм се смета земјиштето кон црквата односно хра-
мот кои со земјиштето на кое се најдува црквата 
односно храмот сочинува катастарска целина. 

Верски обреди кои по обичај се вршат на гро-
бишта можат, во рамките на општите прописи за 
гробиштата, да се вршат на сите гробишта во на-
селените и вон населените места, и тоа како на при-
клучените кон цркви, манастири, џамии и сл., така 
и на оние што се одделени од нив. 

Верската заедница е должна да го извести ор-
ганот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за внатрешни работи за тоа кои згради 
односно простории во згради од ст. 1 на овој член 
се одредени како јавни простории за вршење на 
верски обреди, и тоа најдоцна 15 дена пред нив-
ната употреба. 

Член 3 
(кон чл. 13 став 2 од Законот) 

Литии, процесни и други верски обреди (во на-
тамошниот текст: обреди) можат да се вршат ИЈ вон 
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просториите наведени во член 13 став 1 од Законот 
за правната положба на верските заедници и член 
2 од оваа уредба само на основа одобрение од ор-
ганот на управата надлежен за внатрешни работи 
на околискиот народен одбор. 

Барање за одобрение, во смисла на претходниот 
став, поднесува старешината на црквата односно 
храмот кој одржува обред, и тоа најдоцна 10 дена 
пред денот одреден за вршење на обредот. Во ба-
рањето ќе се наведе обредот што ќе се врши, како 
и времето и местото каде ќе се врши. 

Органот на кој е поднесено барањето за одобре-
ние за одржување на обреди од став 1 од овој член 
е должен да донесе решение најдоцна 3 дена пред 
одржување на обредот. 

Решение за барањето се донесува по слободна 
оценка и не мора да се образложи!. 

I Член 4 
(кон чл. 14 од Законот) 

Актот на крштевање односно обрезување на 
малолетник се врши по писмено барање на еден од 
неговите родители или од неговиот старател. 

По исклучок актот на крштевање односно об-
резување може да се врши и без писмено барање, 
ако на крштевање^ односно обрезувањето присус-
твува родител или старателот на малолетникот. 

Ако малолетникот е постар од 10 години;, ли-
цето кое го врши крштевањето односно обрезува-
њето е должно да го праша лично дали е согласно 
над него да се изврши актот на крштевање односно 
обрезување. 

Актот на крштевање односно обрезување на 
малолетникот може да се врши без одобрение во 
станот на припадникот на верската заедница над 
кој се брши актот. 

Ако верската заедница врши акт на крштевање 
на реките овој може да се врши на погодни места 
што за таа цел се одобрени од органот на управата 
на народниот одбор на општината надлежен за 
внатрешни работи1. Барање за одобрување крпгге-
вањето да се врши на овие места поднесува прет-
ставникот на верската заедница. 

Член 5 
(кон чл. 13 од Законот) 

Верски обреди во скупови и верски работи мо-
жат да вршат само верски лица кои се југословен-
ски' државјани. 

По исклучок, верски обреди во скупови и вер-
ски работи можат да вршат и верски лица страни 
државјани ако за тоа добијат одобрение од органот 
на управата на народниот одбор на околијата над-
лежен за внатрешни работи. 

Барањето за одобрение го поднесува претстав-
никот на верската заедница во местото каде ќе се 
врши верскиот обред во скуп односно верската ра-
бота и тоа најдоцна три дена пред денот одреден 
за нивното вршење. Во барањето ќе се наведе вер-
скиот обред односно верската работа која ќе се 
врши, како и местото и времето на вршењето. 

Решение по барањето се донесува по слободна 
оценка и не мора да се образложи. 

Член 6 
(кон чл. 4 ст. 2 и чл. 19 ст. 1 од Законот) 

Верска настава (катихезација) се врши само во 
црквите, храмовите и јавните простории одредени 
за вршење на верски обреди, како и во други прос-
тории во кои верската заедница врши верски ра-
боти. 

Верска настава (катихезација) можат да вршат 
само верски лица одредени од надлежниот орган 
на верската заедница. 

Член 7 
Одобрение од двата родители односно старате-

лот за посетување на верска настава (катихезација^ 
се дава писмено. За посетување на верска настава 
(катихезација) малолетникот дава свој пристанок 
усно. Ако малолетникот не даде свој пристанок, 
односно изјави дека не сака да посетува верска нас-
тава (катихезација), лицето кое ја одржува вер-
ската настава (катихезација) не може да го опфане 
со неа. , 

Одобрение односно пристанок од претходниот 
став се дава пред надлежниот орган на верската 
заедница. 

\ П 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 8 
Со парична казна до 10.000 динари или казна 

затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок стори-
телот: I 

1. кој прибира прилози без одобрение од над-
лежните органи (чл. 1 ст. 2); 

2. кој одржува ли-ги ја, процесија и други вер-
ски обреди без одобрение од надлежниот орган 
(чл. 3 ст. 1); 

3. лице кое врши верска настава (катихезација): 
а) вон црквите, храмовите и другите простории 

што се одредени за тоа; 
б) без да е одредено од надлежниот орган на 

верската заедница за вршење на верска настава; и 
в) без одобрение од родителите или старателот 

односно без пристанок на малолетникот (чл. 6 ст. 1 
и 2 и чл. 7 ст. 1). 

Член 9 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок: . 
1. лицето кое врши верски обред во згради од-

носно простории во згради кои не се пријавени на 
надлежниот орган како јавни простории за вршење 
на верски обреди (чл. 2 ст. 5); , 

2. одговорното лице на верската заедница кое 
не го извести надлежниот орган за згради односно 
простории одредени како јавни простории за вр-
шење на верски обреди (чл. 2 ст. 5); 

8. одговорното лице на верска заедница кој ќе 
дозволи на стран државјанин да врши верски обред 
без претходно одобрение (чл. 5 ст. 2); 

4. страниот државјанин кој без одобрение од 
надлежен орган ќе изврши верски обред или друга 
верска работа (чл. 5 ст. 2). / 



Ѕ'1 јули 1961 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 26 - Стр. 403 

Член 10 
По прекршоците од оваа уредба администра-

тивно-казнената постапка во прв степен ја води 
околискиот судија за прекршоци. 

III 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 
Во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 

сила на оваа Уредба верската заедница е должна 
да го обавести органот на управата надлежен за 
внатрешни работи на општинскиот народен одбор 
кои згради: или простории во зградите се користат 
на денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
како јавни простории за вршење на верски обреди 
(чл. 13 ст. 1 од Законот). / 

I Член 12 I 
Оваа уредба влегува во сила тривеетиот ден по 

нејзиното објавување во ,,Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-1492/1 ^ 
21 јуни 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

133. 

На основа член 1 и 3 од Уредбата за посебниот 
додаток за инспекторите на парни котли (,,Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 24/61); Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ЗА 

ИНСПЕКТОРИТЕ НА ПАРНИ КОТЛИ 

Член 1 
За инспекторите на парни котли се установува 

посебен додаток во месечен износ до 7.000 динари. 

Член 2 
Висината на додатокот од претходниот член ја 

определува старешината надлежен за назначување 
според тежината на работата, одговорноста за ра-
ботата на работното место и според степенот на 
стручното -знаење на инспекторот. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јули 1961 година. 

Бр. 09-1779/2 
8 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 1 Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с, р. 

134. 

На основа член 1 и 3 од Уредбата за инспек-
торите во градежништвото („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 24/61), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ЗА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ГРАДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ 

Член 1 
За републички градежни инспектори се уста-

новува посебен додаток до износ од 7.000 динари. 

Член 2 
Висината на додатокот од претходниот член ја 

определува старешината надлежен за назначување 
според природата и тежината на работите, одговор-
носта за работа на работното место и посебното 
стручно знаење на инспекторот. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јули 1961 година. 

Бр. 09-1836/1 
8 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

135. 

На основа член 3 од Уредбата за посебниот до-
даток за пазарните инспектори (^Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 13/61), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ЗА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ ПАЗАРНИ ИНСПЕКТОРИ 

Член 1 ' 
За пазарните инспектори на Републичкиот па-

зарен инспекторат се установува посебен додаток 
во месечен износ до 7.000 динари. 

Член 2 
Висината на д.одатокот од претходниот член ја 

определува старешината надлежен за назначување 
според природата и тежината на работата, одго-
ворноста за работата на работното место и според 
посебното стручно знаење на инспекторот. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јули 1961 година. 

Бр. 09-1780/1 
8 јули 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 
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136. 

На основа член 3 од Уредбата за посебниот 
додаток за ветеринарните инспектори (^Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 13/61), Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ЗА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ИНСПЕКТОРИ 

Член 1 
За ветеринарните инспектори на Управата за 

ветеринарна служба на НРМ се установува посебен 
додаток во месечен износ до 7.000 динари. 

Член 2 
Висината на додатокот од претходниот член ја 

определува старешината надлежен за назначување 
според природата и тежината на работата, одговор-
носта за работата на работното место и според сте-
пенот на стручното знаење на инспекторот. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јули 1961 година. I 

Бр. 09-1797/1 
8 јули 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

137. 
На основа член 1 и 3 од Уредбата за посебниот 

додаток за електроенергетските инспектори („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 24/61), Извршниот совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ЗА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ 

Член 1 
За електроенергетските инспектори се устано-

вува посебен додаток во месечен износ до 7.000 
динари. I 

, Член 2 
Висината на додатокот од претходниот член 

ја определува старешината надлежен за назначу-
вање според природата и тежината на работата, 
одговорноста за работата на работното место и спо-
ред степенот на стручното знаење на инспекторот. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
^-ли 1961 година. / 

Бр. 09-1779/1 ' 
8 јули 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

138. 

На основа член 3 од Уредбата за посебниот 
додаток на инспекторите на трудот („Службен лист 
на ФНРЈ"бр. 13/61), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ЗА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ИНСПЕКТОРИ НА ТРУДОТ 

Член 1 
За инспекторите на трудот на Републичкиот 

инспекторат за труд се установува посебен додаток 
во месечен износ до 7.000 динари. 

Член 2 
Висината на додатокот од претходниот член ја 

определува старешината надлежен за назначување 
според природата и тежината на работата, одговор-
носта за работата на работното место и според по-
себното стручно знаење на инспекторот. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јули 1961 година. 

Бр. 09-1776/1 
8 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

139. 

На основа член 3 и 4 од Уредбата за посеб-
ниот додаток за судиите на редовните и стопан-
ските судови и јавните правобранители („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 26/61), Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ВО 

СУДОВИТЕ И ЈАВНИТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛСТВА 

Член 1 
Се установува посебен додаток за претседате-

лите и судиите на Врховниот суд на НРМ и Ви-
шиот стопански суд, за Јавниот правобранител на 
НРМ и неговите помошници, за претседателите и 
судиите на окружните и окружните стопански су-
дови како и за стручните соработници на Врхов-
ниот суд и Вишиот стопански суд, окружните п 
окружните стопански судови и во Јавното право-
бранителство на НРМ. 

Со оваа уредба се одредуваат рамките за ус-
тановување посебен додаток од страна на народни-
те одбори во околиските судови и општинските и 
околиските јавни правобранителства. 

I Член 2 
Посебниот додаток од став 1 на претходниот 

член се утврдува во следниве месечни износи: 
а) за претседателот на Врховниот суд 

на НРМ, за претседателот на Виши-
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от стопански суд и за Јавниот пра-
вобранител на НРМ 10.000 дин. 

б) за судиите на Врховниот суд на 
НРМ и на Вишиот стопански суд 8.000 дин. 

в) за помошниците на Јавниот пра-
вобранител на НРМ 7.000 дин. 

г) за претседателите на окружните и 
окружните стопански судови 8.000 дин. 

дј) за судиите на окружните и окруж-
ните стопански судови 7.000 дин. 

ѓ) за секретарите на Врховниот суд 
на НРМ и Вишиот стопански суд 6.000 дин. 

е) за референтите од I врста во Вр-
ховниот суд на НРМ, во Вишиот 
стопански суд, во окружните судо-
ви, во окружните стопански судо-
ви и во Јавното правобранителство 
на НРМ 5.000 дин. 

ж) за судиските приправници во Вр-
ховниот суд на НРМ, Вишиот сто-
пански суд, окружните судови и 
окружните стопански судови како 
и за приправниците од I врста во 
Јавното правобранителство на НРМ 4.000 дин. 

Член 3 
Рамките во кои народните одбори на општи-

ните и околиите можат да установуваат посебен 
додаток се утврдуваат до висината на следните ме-
сечни износи: 
а) за претседателите и судиите на око-

лиските судови и за околиските јав-
ни правобранители до 7.000 дин. 

б) за помошниците на околиските јав-
ни правобранители и за општин-
ските јавни правобранители до 6.000. дин. 

в) за референтите од I врста во око-
лиските судови и во околиските и 
општинските јавни правобранител-
ства до 5.000 дин. 

г) за судиските приправници и за при-
правниците од I врста во околис-
ките и општинските јавни право-
бранителства до 4.000 дин. 

Член 4 
Посебниот додаток ќе се исплатува од 1 јули 

1961 година. 
Член 5 I 

Оваа уредба влегува во сила од денот на неј-
зиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-1762/2 
8 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА" ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИЛИНДЕНСКИТЕ 

ПЕНЗИИ 

Член 1 
Илинденското пензии на учесниците во народа 

но-револуционерните борби во Илиндинското вос-
тание за ослободување на македонскиот народ 
определени со поединечни решенија по одредбите 
на Законот за илиндинските пенз.ии („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 3/48 и 2/53) и Уредбата за одре-
дување условите под кои се смета дека лицата што 
примаат илинденска пензија немаат достаточно 
средства за издржување („Службен весник на НРМ" 
бр. 20/56), се зголемуваат за 40%. 

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

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1961 година. 

Бр. 09-1921/1 
8 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

141. 

На основа член 3 од Уредбата за посебниот до-
даток за рударските инспектори („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 13/61), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ РУДАРСКИ ИНСПЕКТОРИ 

I 
Посебниот додаток на републичките рударски 

инспектори, установен со Уредбата за посебниот до-
даток за рударските инспектори (,,Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 1ЅУ61), ќје се исплатува од 1 јули 1961 
година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во ,,Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 09-1781/1 
8 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

140. 

На основа член 75 став 1 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, Извршниот совет донесува 

142. 

На основа член 5 во врска со член 47 од Уред-
бата за патни надоместоци и другите трошоци на 
јавните службеници (,,Сл. лист на ФНРЈ" бр. 9/60, 
15/61, 24/61), Извршниот совет донесува 



Стр. 406 - Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 31 јули 1961 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА 
СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТОК ЗА 

ОДВОЕН ЖИВОТ И КИЛОМЕТРАЖА 

I. Во Одлуката за износот на дневниците за 
службени патувања, надоместок за одвоен живот 
и километража („Сл. весник на НРМ" бр. 11/60) 
став 1 од точка I се менува и гласи: 

„Висината на дневниците за службени патувања' 
на службениците на републичките органи изне-
сува: 

1. За службениците распоредени до V платен 
разред вклучително и техничкиот персонал — 1.700 
динари; 

2. За службениците распоредени од IV платен 
разред погоре 2.000 динари; ^ 

3. За службениците на кои платата се утврдува 
според член 163 став 2 од Законот за јавните служ-
беници' (државни секретари, државни потсекретари) 
— 2.500 динари. 

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 1-УИ-1961 година. 

Бр. 09-1886/1 
8 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

143. 

На основа глава XVI оддел 1 точка 9 од Опш-
тествениот план за стопанскиот развиток на На-
родна Република Македонија за 1961 година, Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ и НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИН-

ВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИНДУСТРИЈАТА 

1. Кредити за инвестиции во индустријата од 
Републичкиот инвестиционен: фонд (во натамош-
ниот текст — фондот) ќе се даваат под условите и 
на начинот определен со оваа одлука. 

2. Кредитите ќе се даваат за реконструкција и 
проширување на постојните капацитети и. за из-
градба на нови капацитети во областа на индустри-
јата и рударството. 

3. Корисници на кредитите можат да бидат сто-
панските организации од областа на индустријата 
и рударството и нивните заедници и политичко-
територијални единици. 

4. Кредитите ќе ги дава Југословенската инвес-
тициона банка — Централа за НРМ, по пат на 
конкурс кој го распишува Банката во согласност 
со Одборот за стопанство на Извршниот совет. 

5. Сопствено учество во инвестицијата е задол-
жително и тоа не може да биде помало од 10% од 
пресметковната вредност на објектот. 

6. Кредитите од точка 2 на оваа одлука ќе се 
даваат на заемсбарателите од следните индустриски 
гранки односно стопански организации: 

— електростопанство — за изградба на ДВ и 
ТС 35 кв; 

— обоена металургија — за производство на 
руда и концентрат на манган; 

— неметална индустрија; 
— метална индустрија; 
— електроиндустрија; 
— хемиска индустрија; , 
— индустрија на градежен материјал; 
— дрвна индустрија; -
— текстилна индустрија; 
— индустрија на кожи и чевли; 
— индустрија на гума; 
— прехранбена индустрија; 
— графичка индустрија; 
7. Првенство за добивање кредити имаат заемо-

барателите од претходната точка коишто: 
— обезбедуваат релативно помали инвестици-

они трошоци по единица капацитет; 
— понудат поголемо сопствено учество, покра-

ток рок на враќање на кредитот и повисока инте-
ресна норма; 

— обезбедуваат поголема стопа рентабилитет; и 
— обезбедуваат поволен девизен ефект. 
8. Заемобарателите од стопански неразвиените 

подрачја односно општини определени со општес-
твениот план за стопанскиот развиток на Народна 
Република Македонија за 1961—1965 годика во 
колку еднакво со другите ги исполнуваат условите 
од претходната точка имаат првенство за добивање 
заем. 

Заемсбарателите од претходниот став се осло-
бодени од полагање на сопствено учество. 

9. Најниската годишна интересна норма која 
треба да се понуди при поднесувањето! на барањето 
е тоа што заемобарателот ја плаќа на својот дело-
вен фонд, со тоа што таа не може да биде помала 
од 3%. „ ) 

10. Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од: ; 

— за нови објекти 15 години 
— за реконструкција и проширување 15 години 
Рокот за изведување на реконструкцијата и 

проширувањето на објектот не може да биде по-
долг од 2 години, од денот на одобрување на заемот. 

11. Барањата за одобрување на кредит по оваа 
одлука можат да се поднесат во следните рокови: 
прв рок - 30-1Х-1961 год., втор рок - 31-ХИ-1961 
година и трет рок — 31-111-1962 година. 

12. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-1802 
8 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 
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144. 

На основа глава XVI оддел I точка 9 од Опш-
тествениот план за стопанскиот развиток на На-
родна Република Македонија за 1961 година, во 
врска со точка 1 и 2 од Одлуката за употреба на 
средствата од 8.000 милиони динари предвидена во 
Сојузниот општествен план за 1961 година за уна-
предување развитокот на стопански неразвиените 
подрачја, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД к о и Ќе СЕ 

ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ИНДУСТРИЈАТА ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИ-

ЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА РАЗВОЈ ЌА 
СТОПАНСКИ НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

1. Износот од 1.540 милиони динари определен 
за инвестиции во индустријата од средствата во из-
нос од 1.850 милиони динари, доделени во вид на 
кредит на Републичкиот инвестиционен фонд со 
Одлуката за употреба на средствата од 8.000 мили-
они динари предвидени во Сојузниот општествен 
план за 1961 год. за унапредување развитокот на 
стопански неразвиените подрачја („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 24/61) ќе се доделува во вид на кре-
дити, под условите и на начин определен со оваа 
одлука. 

2. Кредитите ќе се даваат за реконструкции; и 
проширувања на постојните објекти, како и за из-
градба на нови објекти во областа на индустријата. 

3. Корисници на кредитите може да бидат сто-
панските организации од областа на индустријата 
и нивните заедници и политичко територијалните 
единици. , 

4. Кредитите ќе ги дава Југословенската инвес-
тициона банка — Централа за НР Македонија, по 
пат на конкурс кој го распишува Банката во соглас-
ност со Одборот за стопанство на Извршниот совет, 

5. Сопственото учество во инвестицијата е за-
должително и тоа не може да биде помало од 10% 
од претсметковката вредност на објектот. 

6. Кредитите од точка 2 на оваа одлука ќе се 
даваат првенствено на инвеститорите од преработу-
вачката индустрија и тоа: 

— текстилна индустрија; 
— индустрија за кожи и чевли; 
— индустрија за гуми; 
— прехранбена индустрија; 
— графичка индустрија; 
— дрвна индустрија; 
— индустрија за градежен материјал 
— електроиндустрија 
По исклучок од претходниот став кредитите мо-

жат да се даваат и на инвеститори од следните ин-
дустриски гранки: I 

— електростопанство за изградба на ДВ и ТС 
од 35 кв 

— обоена металургија — за производство на 
руда и концентрат на манган; 

— неметална индустрија; 
— метална индустрија; 
— хемиска индустрија 

7. Првенство во добивање на кредити: имаат 
инвеститорите од претходната точка коишто: 

— обезбедуваат релативно помали инвестици-
они трошоци по единица капацитет; 

— понудат поголемо сопствено учество и по-
краток рок на враќање на кредитот; и 

— обезбедуваат поголема стопа на рентабили-
тет. 

8. Инвеститорите од стопански неразвиените 
подрачја односно општини, определени со Општес-
.твениот план на стопанскиот развиток на НР Ма-
кедонија за 1961—1963 година во колку еднакво со 
другите ги исполнуваат условите од претходната 
точка имаат првенство за добивање на кредит. 

Инвеститорите од претходниот став се ослобо-
дени од полагање на сопствено учество. 

9. Кредитите од точка 2 на оваа одлука ђе се 
даваат со интересна норма од 4%. 

10. Рокот за враќање на кредитите не може да 
биде подолг од Л години. 

11. Рокот за изведување на реконструкцијата 
и проширувањето на објектите и изградбата на 
нови објекти не може да биде подолг од 2 години 
од денот на почетокот на користењето на кредитот. 
Исто така отплатата на кредитот мора да отпочне 
во рок од 2 години од денот на почетокот на корис-
тењето на кредитот. 

12. Барањата на одобрување на кредит по оваа 
одлука може да се поднесува во следните рокови: 
прв рок 30. IX. 1961 година, втор рок 31. XII. 1961 
година и трет рок 31. III. 1962 година. 

13. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во ,,Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-1804/1 
8 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

145. 

На основа глава XVI оддел 1 точка 9 од Опш-
тествениот план за стопанскиот развиток на На-
родна Република Македонија за 1961 година, Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИН-

ВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ГРАДЕЖНИШТВО 

1. Кредитите за инвестиции во градежништвото 
од Републичкиот инвестиционен фонд (во натамош-
ниот текст — фондот) ќе се даваат под условите и 
на начин определен со оваа одлука. , 

2. Кредитите ќе се даваат за набавка на ме-
ханизација и опрема за градежната оператива. 

3. Корисници на кредити можат да бидат сто-
панските организации од областа на градежниш-
твото и политичко-територијалните единици. 
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4. Кредитите ќе ги дава Југословенската инвес-
тициона банка — Централа за НР Македонија, по 
пат на конкурс кој ќе го распишува Банката во 
согласност со Одборот за стопанство на Извршниот 
совет. 

5. Сопствено учество во инвестицијата е задол-
жително и тоа не може да биде помало од 10% од 
пресметковната вредност на објектот. 

6. Првенство во добивање на кредити имаат за-
емобарателите коишто: 

— постигнуваат поголем рентабилитет со ин-
вестиционото вложување; ^ 

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

— понудат покус рок за набавка на механиза-
цијата и опремата; ; 

7. Најниската годишна интересна норма која 
треба да се понуди при поднесување на барањето 
е 6%. I 

8. Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 8 години. \ 

9. Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-
зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 09-1803/1 
12 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

146. 

На основа точка III од Одлуката за давање со-
гласност на финансискиот план на Републичкиот 
општествен фонда за школство за 1961 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 2ЅУ61), Извршниот 
совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕД-

СТВА ЗА ИЗГРАДБА ЗГРАДИ ЗА ОСНОВНИ 
УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН 

ФОНД ЗА ШКОЛСТВО 

1. Средствата за изградба на згради за основни 
училишта предвидени со финансискиот план на 
Републичкиот општествен фонд за школство за 
1961 година во износ од 200,000.000 динари (во на-
тамошниот текст: средства) ќе се доделуваат, според 
општите услови определени со оваа одлука. 

2. Корисници на средствата можат да бидат 
општинските општествени фондови за школство на 
сите општини освен на општините што за изградба 
на основни училишта во населбата за која се бараат 
средствата досега користеле републички средства 
како и на оние општини што за целта од претход-
ната точка во 1961 година добиле средства од други 
републички извори. 

3. Средствата ќе ги доделува управниот одбор 
на Републичкиот општествен фонд за школство по 
пат на конкурс. 

4. Средствата се повратни и се даваат за време 
од 30 години со 1% интересна норма. 

5. Средствата според оваа одлука се доделуваат 
во вид на учество на НР Македонија, по правило, 
до износ од 30% од средствата што ги обезбедил 
корисникот. 

По исклучок управниот одбор на Републичкиот 
општествен фонд за школство може во особено 
оправдани случаи да додели средства во износ по-
висок од износот утврден во претходниот став,. 

6. Средствата се отпуштаат во сразмер со виси-
ната на утрошените сопствени средства од страна 
на корисникот. 

7. За секој објект за кој се бараат средства ко-
рисникот е должен да поднесе изготвена и од над-
лежните органи одобрена техничка документација 
според Уредбата за градежно проектирање. 

8. Корисникот е должен: 
а) доделените средства да ги користи исклучиво 

за изградба на оние згради за основни училишта 
за кои се доделени; ' 

б) доделените и сопствените средства да ги ин-
вестира најдоцна до кг чјот на 1961 година. 

9. Првенствено право за добивање средства спо-
ред оваа одлука имаат корисниците на чие подрачје 
не постои воопшто зграда за основно училиште, чии 
згради се него дни за изведување на наставата по-
ради тоа што се дотрај али или не се наменети за 
школи, кои не располагаат со минимална квадра-
тура по ученик во постојните училишта или наста-
вата се изведува во повеќе смени. I 

10. Со корисниците на средствата се склучува 
договор со кој се уредуваат поблиску условите и 
начинот на нивното користење. 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во ,,Службен весник на На-
родна Република Македонија". ј 

Бр. 09-1765/1 
13 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

147. 

На основа глава XVI оддел 1 точка 9 од Опш-
тествениот план за стопанскиот развиток на На-
родна Република Македонија за 1961 година, во 
врска со член 12 од Законот за републичкиот фонд 
за нестопански инвестиции („Службен весник на 
НРМ" бр. 15/61), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

1. Средствата предвидени во глава XVI оддел 1 
точка 2 под А) подточка 8 од Општествениот план 
за стопанскиот развиток на Народна Република Ма-
кедонија за 1961 година, за нестопански инвести-
ции — културно социјалната дејност — во износ од 
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1.000 милиони динари, Републичкиот инвестиционен 
фонд ќе му ги додели на Републичкиот фонд за 
нестопански инвестиции со рок за враќање од 30 
години и интересна норма од 1%. 

2. Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-
зиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на НРМ". / 

Бр. 09-1889/1 
12 јули 1961 година , 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

148. 

На основа глава XVI оддел 1 точка 9 од Опш-
тествениот план за стопанскиот развиток на На-
родна Република Македонија за 1961 година, во 
врска со точка 1 и 2 од Одлуката! на Сојузниот из-
вршен совет за употреба на средствата од 8.000 ми-
лиони динари предвидени во Сојузниот општествен 
план за 1961 година за унапредување развитокот на 
стопански неразвиени подрачја, Извршниот совет 
донесува ѓ 

О Д Л У К А 
за расподелба на средствата во износ од 1.850 ми-
лиони динари одобрени на Републичкиот инвести-
ционен фонд со Одлуката на Сојузниот извршен 

совет за употреба на средствата од 8.000 милиони 
динари предвидени во Сојузниот општествен план 

за 1961 година за унапредување развитокот на 
стопански неразвиените подрачја 

I I 
Износот од 1.850 милиони динари доделен на 

Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на 
Сојузниот извршен совет за употреба на средствата 
од 8.000 милиони динари предвидени во Сојузниот 
општествен план за 1961 година за унапредување 
развитокот на стопански неразвиените подрачја, ќе 
се употреби за давање кредити за реконструкции 
и проширување на постојните објекти за подмиру-
вање на задолжителното учество за добивање на 
заеми од општиот инвестиционен фонд, како и за 
изградба на нови објекти и тоа: 

— во индустријата 1.540 мил. динари 
— за учество 160 " " 
— за општествен стандард 150 " " 

II 
Условите и начинот под кои ќе се даваат кре-

дити за намените од претходната точка ќе се опре-
делат со посебни одлуки. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

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

Бр. 09-1804/1 
8 јули 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

149. 

На основа точка II од Резолуцијата за утврду-
вање престанокот на важноста на закони, одлуки 
и уредби со законска сила („Службен весник на 
НРМ" бр. 9/59), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ШТО ПРЕСТА-

НАЛЕ ДА ВАЖАТ 

1 ) 
Во Одлуката за утврдување републички Про-

писи што престанале да важат („Службен весник: 
на НРМ" бр. 13/59) во делот I по точката 117 се 
додава нова точка 117а која гласи: 

„117а Уредба за воведување на петгодишно 
школување во учителските школи (,,Службен ве-
сник на НРМ" бр 34/53)". 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

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

Бр. 09-1506/1 
21 јуни 1961 година 

Скопје I 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

150. 
На основа член 45 од Општиот закон за факул-

тетите и универзитетите („Службен лист на ФНРЈ'1 

бр. 29/60), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕ-

ТОТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешува од должноста член на Универ-
зитетскиот совет на Универзитетот во Скопје Алек-
сандар Грличков. , 

И. За член на Универзитетскиот совет на Уни-
верзитетот во Скопје се именува Гого Николовски, 
сојузен народен пратеник. 

III. Со оваа одлука се изменува Одлуката за 
одредување бројот и избирање членови на Универ-
зитетскиот совет и на факултетските совети на 
Универзитетот во Скопје кои ги избира Извршниот 
совет („Службен весник на НРМ" бр. 39/60). 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во ,,Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-1758/1 , 
28 јуни 1961 година 

Скопје I 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 1 Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с, р. 
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151. 

На основа член 5 од Уредбата за основање Ре-
публичка комисија за физичка култура („Службен 
весник на НРМ" број 34/57), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. Во Републичката комисија за физичка кул-
тура се именуваат: 

а) за претседател: Реис Шакири, член на Из-
вршниот совет; 

б) за секретар: Круме Наумовски, народен пра-
теник; 1 

в) за членови: 
— Славко Матовски, в. д. директор на Репуб-

личкиот завод за физичка култура; 
— Саво Цветковиќ, директор на Заводот за про-

учување и унапредување на школството; 
— Заре Лазаревски, советник во Државниот 

секретаријат за внатрешни работи; 
— Живко Симоновски, претседател на Одборот 

за спортски работнички игри при Републичкиот од-
бор на Македонија на СОЈ; 

— Павле Игновски, пом. државен секретар во 
ДСВР; 

— Дане Цеков, народен пратеник; 
— Перо Менков, народен пратеник; 
— Димче Јакимовски, директор на Школата за 

физичка култура; 
— Благој Стојчевски, претседател на Советот 

за физичка култура на Народниот одбор на Скоп-
ска околија; 

— Ѓоре Ѓоревски, секретар на Универзитетскиот 
комитет на СКМ; 

— Владо Мутак, генерал-мајор на ЈНА. 
2. Со влегувањето во сила на ова решение, 

престанува да важи Решението за именување чле-
нови на Републичката комисија за физичка кул-
тура („Службен весник на НРМ" бр. 8/60). 

Ѕ'. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-1757/1 . 
28 јуни 1961 година 

Скопје , 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

152. 

На основа член 51 од Уредбата за организаци-
јата и работењето на Извршниот совет (,,Службен 
весник на НРМ" бр. 21/58), Извршниот совет д,о-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должноста член на Ко-
мисијата за одликувања на Извршниот совет Мире 
Доновски, пом. секретар на Извршниот совет. 

2. За член на Комисијата за одликувања на Из-
вршниот совет се именува Мице Димевски, пеш. 
секретар на Секретаријатот за труд на Извршниот 
совет. 

3. Со ова решение се изменува Решението за 
именување претседател и членови на привремениве 
комисии на Извршниот совет број 09-2387/1 од 
29-Х-1960 година. , 

4. Ова решение влегува во сила со денот на не-
говото донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-1703/1 
21 јуни 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

153. 

На основа член 2 од Основната уредба за уста-
новите со самостојно финансирање (,,Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 51/53), во врска со член 3 и 5 од За-
конот за социјалните установи („Службен весник 
на НРМ" бр. 40/55), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ДОМ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И 

ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА 

1. Се основа Дом за згрижување и воспитува-
ње на децата и младината (во натамошниот текст: 
Домот). 

Седиштето на Домот е во Скопје. 
2. Домот е самостојна установа организирана 

по начелата на општественото управување. 
8. Задача на Домот е да ги воспитува и оспо-

собува за живот децата од 10 до 14 годишна воз-
раст, како и младинците од 14 до 18 годишна воз-
раст чие воспитување во поголема мерка е зане-
марено или се пројавиле како вршители на разни 
општествени негативни дела, како што се: скитање, 
просјачење, тепање, вршење на кражби, проститу-
ција и слично. 

Домот ги остварува своите задачи преку вос-
питната работа во самиот Дом и со вклучувањето 
на штитениците во редовни школи надвор од До-
мот односно со нивно вклучување на работа во 
одделни стопански организации. ( 

4. За остварување на своите задачи, Домот има 
право на управување со инвентар, уреди и други 
движни имоти1 што дополнително ќе се попишат 
и проценат според постојните прописи. 

5. Домот има својство на правно лице. 
6. Со Домот управува Управен одбор и управ-

ник. ; 
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Управниот одбор состои од 9 члена. Пет члена, 
именува Советот за социјална политика и кому-
нални прашања на НРМ од редот на членовите на 
општествените и стопанските организации, устано-
вите и граѓаните кои можат да придонесат за ра-
ботата на Домот, два члена избира работниот ко-
лектив на Домот од својата средина и еден член 
делегира општинскиот народен одбор на чие по-
драчје се наоѓа седиштето на Домот. 

Управникот на Домот е член на Управниот од-
бор по својот положај. I 

Членовите на Управниот одбор се именуваат 
односно избираат на две години. 

Управникот на Домот го назначува Советот за 
социјална политика и комунални прашања на 
НРМ. ^ 

7. Домот се финансира според прописите за 
финансирање на самостојните установи. 

Наредбодател за извршување на финансиски-
от џлан на Домот е управникот. 

8. Домот има правила кои ги донесува Управ-
ниот одбор на Домот, а ги потврдува Советот за со-
цијална политика и комунални прашања на НРМ. 

9. Орган надлежен за задачите и работата на 
Домот е Советот за социјална политика и кому-
нални прашања на НРМ. 

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

Бр. 09-1618/1 
8 јули 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

154. 

Врз основа на чл. 35 став 1 одј Законот за кре-
дитните и другите банкарски работи („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 10/61) и точките 2, 3, 4, 5, 6, 7 
и 8 од Одлуката за условите и начинот под кои 
ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестици-
онен фонд за градежништвото бр. 09-1803/1 од 
8-УП-1961 год. а во согласност со Одборот за сто-
панство на Извршниот совет на НРМ, Југословен-
ската инвестициона банка — Централа за НРМ 
— Скопје распишува 

хала К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ 

ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ГРАДЕЖНИШТВО 

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони кре-
дити од средствата на Републичкиот инвестици-
онен фонд за: 

1. набавка на механиз-ација и опрема за гра-
дежната оператива. ј 

11. Корисници на кредити за целите од прет-
ходната точка можат да бидат: 

— стопанските организации од областа на, гра-
дежништвото и 

— политичко-територијалните единици. 

III. Кредитите за набавка на градежна механи-
зација и опрема по овој конкурс ќе ги дава Југо-
словенската инвестициона банка — Централа за 
НРМ — Скопје, само под услов со бараниот кре-
дит и со другите расположиви средства на корис-
никот на кредитот, односно гарантот да се обез-
бедува потполна набавка на механизацијата за кеја 
се бара кредитот. I 

IV. Кредитите по овој конкурс ќе се одобру-
ваат само за набавка на механизација и опрема 
која ќе служи исклучиво за градежната оператива. 

Опрема и механизација која веќе е била во 
употреба не може да се набавува од средствата 
на кредитот одборон според овој конкурс. 

V. Кредитобарачите се должни во трошоците 
на инвестициите да обезбедат минимално учество 
од 10% од претсметковната вредност на инвести-
циите — и да положат гарантен износ од 5%. 

VI. Најниска годишна интересна норма што 
може да се понуди е 6%. ) 

VII. Понудениот рок за враќање на кредитот 
не може да биде подолг од 8 години. 

VIII. Барањето за инвестиционен кредит за 
оваа намена треба да ги содржи следниве пода-
тоци: 

— целта за која се бара кредитот; 
— висината на кредитот; 
— износот на средствата со кои кредитобара-

чот или неговиот гарант учествува во трошоците на 
инвестицијата; , 

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

— рокот за почетокот и рокот за завршетокот 
на набавките на предвидената механизација и де-
нот од кога започнува да тече враќањето на кре-
дитот. 

IX. Барањето за инвестиционен кредит се под-
несува на обрасците од Југословенската инвести-
циона б а т а кои можат да се добијат кај нејзините 
филијали во Скопје и Битола (ЗП и ЗПГ). 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: \ 

1. Инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циони програми и за полагање депозит за обезбе-
дување на инвестиционите работи (,,Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 5/54, 13/55, 35/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57 
год.) мислење и предлог на надлежната ревизиона 
комисија и решение од надлежниот орган за одо-
брување на инвестиционата програма („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 23/58 и 38/59 год.) со назначување 
на вредноста и капацитетот чија набавка се одо-
брува со инвестиционата програма. 

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

2. Кон барањето за кредит за набавка на ме-
ханизација и опрема предвидена во точката I од 
свој конкурс, ако претсметковната вредност на ме-
ханизацијата и опремата што се предвидува не го 
минува износот од 25 милиони динари; може место 
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инвестиционен елаборат да се поднесе ссжратегна 
документација во смисла на Наредбата за давање 
на инвестициони кредити, без конкурс од сред-
ствата на ОИФ за набавка на опрема за градеж-
ништво („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 12/58 и 12/59 год.). 

3'. Спецификација на опремата и механизаци-
јата со назначување на главните карактеристики 
како и цената на секоја позиција на опремата, ме-
ханизацијата (одделно за увозната, одделно за до-
машната) и трошоците за монтажните работи. 

4. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на 5% гарантен износ како и средства за 
учество во трошоците на инвестициите. 1 

5. Потврда за кредитната способност на кре-
дитобарачот издадена од страна на Банката кај 
која кредитобарапот има текушта односно жиро 
сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 
10 дена од поднесувањето на барањето!. 

6. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитобара-
чот. , 

7. Претсметка на амортизацијата за текуштата 
година како и завршната сметка за претходните 
две години. Овие документи треба да бидат оверени 
од Банката кај која се води текуштата односно 
жиро сметката на кредитобарачот. Од завршните 
сметки се прилагаат обрасците 1, 10 и 12. 

8. Месечен бруто биланс за последниот месец 
пред поднесувањето на барањето за кредит. 

9. Периодична претсметка за последниот прет -
сметковен период. 

10. Извод од записникот за одржаната седница 
на работничкиот совет на која е одлучено да се 
претпријатието задолжи. 

X. Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција на политичко-територи-
јалните единици. 

XI. Барањето за инвестиционен кредит и ин-
вестициониот елаборат со сите прилози се подне-
сува во три примероци до надлежните филијала 
на Југословенската инвестициона банка — Цен-
трала за НРМ (Скопје и Битола). 

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

—постигаат поголем рентабилитет со инвести-
ционо вложување; 

— нудат поголемо сопствено учество во тро-
шоците на инвестицијата; 

— нудат пократок рок за враќање на кредитот; 
— нудат повисока интересна норма; и 
— нудат покус рок за набавка на инвестици-

цијата. I 
XIII. Корисникот на кредитот е должен, во 

рокот одреден при склучувањето на договорот за 
кредит со Банката, набавената механизација да ја 
стави во употреба. 

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за кредит чија пресметковна вредност е 
под 10 мил. дин. 

XV. Барањата што ќе бидат поднесени во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој конкурс во 
„Службен весник на НРМ", ќе се сметаат како 
поднесени барања во првиот рок и ќе се разгле-
дуваат и одобруваат под условите на овој конкурс. 

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

XVI. Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите од Законот за банките и Законот за кре-
дитните и други банкарски работи (,/Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 10 од 15 март 1961 год.) и Одлуката за 
начинот и условите под кои ќе се даваат кредити 
за инвестиции од Републичкиот инвестиционен 
фонд, како и другите прописи што важат. 

Бр. 23/1262 
13 јули 1961 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Главен директор, Претседател 
Трајан Ивановски, с. р. на Одборот за кредити, 

М. Романо, с. р. 

На основа точ. 1 од Решението за овластува-
ње на Одборот за стопанство на Извршниот совет 
на НРМ за давање согласност на конкурсите за 
кредити од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 
09-379/1 од 4-П-1961 год., Одборот за стопанство на 
Извршниот совет е согласен со конкурсот за дава-
ње инвестициони кредити од средствата на Репуб-
личкиот инвестиционен фонд за набавка на меха-
низација и опрема за градежната оператива и за 
учество во трошоците на инвестициите по добие-
ните кредити што ќе се добијат од средствата на 
ОИФ. 

Бр. 04-1920/1 Претседател 
14 јули 1961 година на Одборот за стопанство 

Скопје Вл. Попов, с. р. 

155. 

На основа чл. 35 и 36 од Законот за кредит-
ните и другите банкарски работи („Сл. лист на 
ФНРЈ бр. 10/61) и Одлуката на Извршниот совет 
на НРМ бр. 09-1193/1 од 29-ГУ-1961 година, Југо-
словенската земјоделска банка — Филијала Скопје 
распишува 

VI К О Н К У Р С 
за давање на кредити од средствата на Републич-

киот инвестиционен фонд во 1961 година за 
подигање на плантажи од тополи 

I — Југословенската земјоделска банка — Фи-
лијала Скопје, во 1961 година ќе одобрува кредити 
од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд и тоа: ^ 

1. — За подигање на плантажи од таполи. 
Одобрените кредити може да се користат само 

за целта за којашто се одобрени. 
II — Право на учество на овој кошдгрс имаат 

политичко-територијални единици, шумско стопан-
ски организации и установи. ^ 

III — Барањето за кредит мора да ги содржи 
сите податоци одредени во чл. 40 од Законот за 
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кредитните и други банкарски работи („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 10/61 год.) и Одлуката за условите 
и начинот под кои ќе се даваат кредити од Репуб-
личкиот инвестиционен фонд за подигање план-
тажи од тополи во 1961 година, а се поднесува на 
посебни обрасци на Југословенската земјоделска 
банка, кои можат да се добијат во комуналните 
банки. 

IV — Барателите за кредит се должни да обез-
бедат учество во трошоците на инвестицијата кое 
не може да биде помало од 10% од претсмстоков-
ната вредност на инвестицијата. ј 

V — Барателот на кредит е должен со бара-
њето за кредит да поднесе: 

1. — Инвестиционен елаборат; 
2. — Гаранција; ј 
3. — Доказ дека се обезбедени; средства за по-

нуденото учество во трошоците на инвестицијата 
и средства за правилно извршување на договорот 
за кредит, кои изнесуваат 5% од височината на 
кредитот. Ако тие средства ги обезбедува поли-
тичко-територијалната единица, кредитобарателот 
е должен кон барањето за кредит да поднесе из-
јава од надлежниот орган на политичко-територи-
јалната единица за обезбедување на тие средства. 

VI — Инвестициониот елаборат што се подне-
сува со барањето на кредит треба да биде изра-
ботен по постојните прописи и да содржи: 

1. — Инвестиционата програма изработена спо-
ред Уредбата (чл. 18 ст. 1) за изработка и одобру-
вање на инвестициони програми и за полагање де-
позит за обезбедување исплатата на инвестици-
оните работи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 
36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и Ѕ'4/57) мислење и пред-
лог на ревизионата комисија и решение на над-
лежниот орган за одобрување на инвестиционата 
програма со означување вредноста и капацитетот 
на инвестициониот објект за чијашто изградба од-
носно набавка се одобрува инвестиционата про -
храма. I 

За објектите, чија поединечна вредност заед-
но со опремата изнесува до 3 мил. дин. се подне-
сува упростен инвестиционен елаборат, согласно 
Наредбата за документација што се поднесува на 
место инвестиционен елаборат кон барањето за 
кредит за инвестиции во шумарството односно 
земјоделството. 

2. — Скица на земјиштето во размер 1:10.000; 
3. — Спецификација на другите трошоци (про-

ектирање, истражни работи, откуп, оштети, надзор, 
кадрови и сл.). \ 

VII — Најниската годишна интересна норма, 
која треба да се понуди при пријавувањето на ба-
рањето е 2% (два посто), а рокот за отплата на 
кредитот за насади од тополи не може да биде 
подолг од 15 години. Рокот за враќање на кре-
дитот е 15 години, за инвестиции за подигање план-
тажи од тополи. 

Плаќањето на првиот ануитет да пристига ед-
на година по утврдениот рок за довршување на 
објектот. ! 

Кредитот даден од овој конкурс ќе се врати 
најдоцна во годината на главната сеча, односно за 
тополите најдоцна во 12 сметајќи од договорениот 
рок за завршување на садењето, со тоа што во 

периодот на 15-та ќе се уплатува шестомесечно 
само износот на интересот. Површините на зем-
јиштето предвидени за подигање насад, за кои се 
бара кредит, не можат да бидат помали од вкупно 
50 ха. 

VIII — Гаранциите за кредитите ги дават на-
родните одбори на општините. Доколку општината 
не е кредитноспособна, со Одлука на Одборот за 
кредити гаранција може да се бара и од Народ-
ниот одбор на околијата. 

IX — Првенство за добивање на кредити по 
овој конкурс имаат барателите, кои со инвестици-
јата ќе придонесат и понудат: 

— поголем рентабилитет; 
— поголемо сопствено учество во инвестици-

јата; ј 
— покус рок на отплата на кредитот; и 
— повисока интересна норма. 

X — Барањето за инвестиционен кредит со си-
те прилози се поднесува во два примерка до тери-
торија лно-надлежната комунална банка заклучно 
со 31^11-1961 година. 

XI — Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите од Законот за кредитите и други банкар-
ски работи („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 10/61 година) 
и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити од Републичкиот инвестиционен 
фонд за шумарство во 1961 година и другите про-
писи што се однесуваат на кредитите за инве-
стиции. ј 

Бр. 3832 
9 јуни 1961 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЈВАНКА 
ФИЛИЈАЛА - СКОПЈЕ 

Претседател 
Главен директор, на Одборот за кредити, 

Ристо Бужаровскж, с. р. Инж. Ф. Николовски, с. р. 

На основа тон. 1 од Решението за овластува-
ње на Одборот за стопанство на ИС, за давање со-
гласности1 на конкурсите за заеми од Републичкиот 
инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 4-П-1960 годи-
на, Одборот за стопанство на ИС е согласен со 
VI конкурс за давање инвестициони кредити од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
за подигање плантажи од тополи. 

Бр. 04-170/4 
17 јули 1961 година 

Скопје I 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
Благој Попов, с. р. 

156. 

На основа на член 7 од Уредбата за постоја-
ните судски превод ачи („Службен весник на 
НРМ" бр. 20/50 год.), Државниот секретаријат за 
правосудна управа на НРМ објавува 
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список 
НА ПОСТОЈАНИТЕ СУДСКИ ПРЕВОДАЧИ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА 

Покрај постојаните судски преводачи означени 
во списокот објавен во „Службен весник на НРМ" 
бр. 6 од 6-Ш-1961 година, дополнително се поста-
вени постојани судски преводачи во следниве су-
дови: 

1) При Околискиот суд Скопје II: 
за турски јазик — Мехмед Али Хашмедов, од 

Скопје ул. „Народен фронт" бр. 51. 
2) При Околискиот суд Кичево: 
за румунски јазик — Алексо Симјановски, од 

Кичево ул. „11 октомври бр. 16. 
3) При Окружниот суд во Тетово: 
за албански и турски јазик — Нијази Руси, 

од Тетово. 
Државен секретаријат за правосудна управа на 

НР Македонија, бр. 04—1026/1 од 11-УП-1961 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за по-
лагање на поправните, одделенските и вонредните 
испити во основното училиште, објавен во „Служ-
бен весник на НРМ" бр. 16/61 година се поткрад-
нале долу наведените грешки поради што се дава 
следнава ) 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПО-
ПРАВНИТЕ, ОДДЕЛЕНСКИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ 

ИСПИТИ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

1. Во ставот 1 на членот 4 во точката а) пред, 
бројот 17 се брише зборот „до", а во точката о) 
наместо зборот ,,тие" треба да стојат зборовите 
,,еден или два". 

2. Во ставот 1 на членот 5 наместо зборовите 
„став 2" треба да стојат зборовите „точка в)", а 
во ставот 2 на истиот член наместо зборовите ,,став 
1 и Ѕ'" треба да стојат зборовите „точка а) и б)". 

3. Во ставот 1 на членот 6 наместо зборовите 
,,став 2" треба да стојат зборовите „точка в)", а 
во ставот 2 на истиот член наместо зборовите ,,стап 
1 и 3" треба да стојат зборовите „точка а) и б)". 

4. Во ставот 1 на член 7 наместо зборовите 
„став 1" треба да стојат зборовите „точка а)". 

Од Советот за просвета на НРМ 

Опасен дел 
КОНКУРСИ 

На основа член 244 од Законот за јавните служ-
беници и член 14 од Правилникот за спроведуваше 
на конкурсите за пополнување на местата на на-
ставниот и воспитниот персонал во училиштата и 
другите воспитни установи, Советот за просвета и 
култура на Народниот одбор на општината Горче 

Петров, на одржаната седница од 13-УП-1961 го-
дина, распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување на следните упразнети места во 

основните училишта на општината Горче Петров 

I. Училишта со македонски наставен јазик 
1. Основно училиште „Мирче Ацев" — Горче Петров 

1. наставник по математика 
2. Основно училиште „Моша Пијаде" — Горче 

Петров 
Управител на училиштето 

1. наставник или професор по француски и ма-
кедонски јазик. -
3. Основно училиште за возрасни „Гуро Салај" — 

Г. Петров 
Управител на училиштето 

2. наставника или професора по математика', 
4. Основно училиште село Кучково 

.1 наставник по македонски јазик 
1 наставник по француски и српски јазик 
1 наставник по историја и географија 
I наставник по математика и физика 
II Училишта со поштарски наставен јазик 

Основно училиште село Рашче 
1 наставник или учител по шиптарски јазик 
1 наставник или учител по француски к маке-

донски јазик 
1 наставник или учител по биолошка група 
1 наставник по историја и географија 

Основно училиште село Радуша 
2 наставника или учитела за работа со V и VI 

одделение ^ 
У с л о в и : 

1. За работните места управител — кандидатите 
треба да имаат завршено филозофски факултет 
или ВПШ, положен стручен испит и над 5 години 
служба. 1 

2. За работните места наставник или професор 
кандидатите треба да имаат завршено ВПШ или 
соодветен факултет. Првенствено доаѓаат во пред-
вид кандидати кои имаат положено стручен испит. 

3. Наставниците на село имаат обезбедено бес-
платен стан (или станарина) и огрев. 

Молбите таксирани со 50 динари државна такса 
се доставуваат до односното училиште, а за упра-
вители до Советот за просвета — Ѓорче Петров. 

Кон молбата да се приложи: ( 
1. Препис од дипломата за образование и поло-

жен стручен испит; 
2. Оценувани^ листови за последните три учеб-

ни години; 
3. Документ за движење во службата; и 
4. Согласив од установата за да може да кон-

курира на дополнителниот конкурс 
Кандидатите кои за прв пат стапуваат на служ-

ба и сите документи по чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници. ) 

Молби со некомплетирани документи) не се зи-
маат предвид. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 20-ти август 
1961 година, , 

Конкурсот нема да се продолжува. (1039" 



31 јули 1961 

Советот за просвета на Народниот одбор на опш-
тината Идадија — Скопје 

распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување на упразнетите места во училиш-
тата и другите воспитни установи на територијата 

на Општината Идадија — Скопје, за учебната 
1961/62 година 

I 
УЧИЛИШТА ОД I СТЕПЕН 

1. За Основното училиште „Гоце Делчев" 
— управител 1 
— помошник управител 1 
— наставник или професор по физика 1 
— наставник или стручен учител по физичко 

воспитување 1 
— наставник по општотехничко образование 1 

2. За Основното училиште „В. И. Ленин" 
— помошник управител 1 
— наставник или професор по српскохрватски 

— македонски јазик 1 
— наставници по општотехничко образование 2 
— наставник или професор по математика 1 

3. За Основното училиште „29 ноември" 
— наставник или професор по математика — 

физика , 1 
4. За Основното училиште „Владо Тасевски" 

— наставник или професор по математика 1 
5. За Основното училиште „Коле Неделковски" 

— учител за специјална паралелка 1 
6. За Основното училиште „Кочо Рацин" 

— наставници или професори по математика 
— физика 2 

— наставник или стручен учител по физичко 
воспитување 1 

— наставник или стручен учител по музичко 
воспитување — да може да води и мандо-
лински оркестар 1 

7. За Основното училиште „Карпуш"' 
— наставник или професор по физика 1 
— наставник по општотехничко образование 1 

8. За Основното училиште „И. Г. Ковачиќ" 
— пом. управител 1 
— учители 2 
— наставници или професори, по математика 2 
— наставник или професор по македонски 

јазик 1 
— наставник или стр. учител, по музичко вос-

питување 1 
Наставата во ова училиште се изведува на 

српскохрватски наставен јазик. 
9. За Основното училиште „Његош" 

— наставник или професор по математика — 
физика 1 

10. За Основното училиште во с. Долно Нерези 
— учител за шиптарска паралелка 1 

11. За Нижото музичко училиште 
— професори по клавир 2 
— стручни учители по клавир 5 
— професори по виолина 2 
— стручни учители по виолина 6 

Бр. 26 — Стр. 406 

12. Дом за дневен престој на деца „Карпуш" 
— воспитателки 3 
— негователка 2 

II 
УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН 

1. За Гимназијата „Ј. Броз Тито" 
— професори по физика 2 
— професор по македонски јазик 1 
— наставник по општотехничко образование 1 
— професор по нацртаа геометрија 1 

2. За учител ската школа „Никола Карев" 
— професори по математика 2 

3. За училиштето за медицински сестри 
— професор — лекар по интерни болести I 
— професор — лекар по микро биологија 1 
— стручни учители по практична настава 2 
— професор по англиски јазик 1 

4. За училиштето за завари и заботехничари 
— професор — стоматолог по предметот екс-

тракција I 
— професори — стоматолози за предметот бо-

лести на устата и забите 2 
5. За училиштето за санитарни техничари 

— професор — лекар по микробиологија 1 
6. За училиштето за применета уметност 

— стручен учител по графика 1 
7. За Музичката школа 

— професори по клавир — уметнички оддел 2 
— професори по виолина — уметнички оддел 2! 
— наставник по виолина 1 
— професор по теоретски предмети — оддел 

композиција 1 
8. За училиштето за болничари со практична обука 

— стручни учители по стручни медицински 
предмети — теорија и пракса 5 

9. За Градежното техничко училиште „Здравко 
Цветковски" 
— професор по физика 1 
— професори — градежни инженери в 
— професор — архитекта 1' 
— професор — хидроинженер 1 
— професори по геодетска група 2 
— професор до математика 1 

10. За Училиштето за ученици во стопанството 
„Димитар Влахов" 

— наставник или стручен учител по физичко 
воспитување 1 

11. За Училиштето за висококвалификувани работ-
ници 

— наставник или професор по машинска група 
предмети 1 

У С Л О В И : 
1. За работното место управител и лом. упра-

вител кандидатите треба да имаат завршено фи-
лозовски факултет, ВИШ или учителска школа, 
положен стручен испит и над 5 години служба. 

2. Кандидатите што конкурираат за работните 
места стручен учител, наставник или професор, 
треба да имаат завршено соответна средна школа, 
соодветна група на ВПШ, виша стручна школа или 
соодветен факултет. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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3. За работните места учител, кандидативе 
треба да имаат завршено учителска школа над 5 
години учителска пракса и положен стручен испит. 

4. Кандидатите што конкурираат за работното 
место учител за специјална паралелка, треба да 
имаат завршено ВПШ — дефектолошки отсек. 

5. За работните места воспитателки, кандида-
тите треба да имаат учителска школа — отсек вос-
питачки, а за негователка — негователска курс. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка 
се доставуваат до односните училишта — установи. 

Кова молбата да се приложи: 
а) Кандидати: што се во работен однос: 
— препис од дипломите за образование к по-

ложен стручен испит; 
— отцепувачки листови за последните три: 

учебни години; 
— документ за движење во службата; 
— согласност од установата — училиштето ка-

де што е на работа. , 
б) Кандидати што ' прв пат стапуваат на 

служба: ( 

— сите документи по чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници. 

Молбите со некомплетирани документи не се 
земаат во предвид. 

Во молбата кандидатот да наведе во кое учи-
лиште има конкурирано, исто така да ја наведе 
точната адреса каде треба да биде известен за ре-
зултатот од конкурсот. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 20 август 1961 
година. I 

Стан, патни и селидбени трошоци нема да се 
обезбедуваат. 1 (1048) 

Комисијата за работни односи при Управниот одбор 
на Специјалната болница за коотно-зглобна 

туберкулоза — Охрид 

распишува , ! 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 

1. лекар специјалист ортопед или лекар од 
општа пракса со или без завршен лекарски стаж. 

Плата според Правилникот за расподелба на 
личните доходи. 

Конкурсот останува отворен до пополнувањето 
на работното место. (1043) 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА ПРИ НОО - РАКО-
ТИНЦИ 

! распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување на слободните места со наставен 

кадар за школската 1961/62 година 

Основно осумгодишно училиште, оело Ракотинци 
1. управител на училиштето I 
2. наставник по математика I 1 
3. наставник по македонски јазик 1 

31 јули 1961 

Основно оедумгодипгао училиште, с Н. Брезница 
1. наставници-учители за предметна настава 4 
Услови: Завршена ВПШ-соодветна група. Пре-

димство имаат кандидатите со положен стручен 
испит. 

За управител-професор, наставник со 9 години 
пракса во струката или учител со 10 години прак-
тика и практика на раководено место. 

Молбите со нужните документи и согласност 
од надлежниот совет за просвета се доставуваат 
до училишните одбори, а за управител до Советот 
за просвета при; НОО — Ракотинци. 

Рок за поднесување на молбите 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

' (1046) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЈНАТА 
ПОШТА 5573-16 - СКОПЈЕ 

I распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетите места на јавни 

службеници I врста во Скопје и тоа 

— физичари 
— хемичари 
Услови за прием: Кандидатите треба да ја 

имат нужната школска спрема. 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положај на плата и армиски додаток спрема 
посебните прописи што важат за цивилните лица 
во служба на ЈНА. 

Молбите таксирани со 50 динари државна 
такса, опширна општа и стручна биографија и сви-
детелство за школска спрема да се достават до 
Војната пошта 5573-16 — Скопје. Останатите до-
кументи предвидени: по чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници се поднесуваат по соопштувањето 
за прием во служба. ^ 

Конкурсот останува отворен; до пополнувањето 
на упразнетите места. (1045) 

Комисијата за службенички работи! на Народ-
ниот одбор на Скопска околија го проширува рас-
пишаниот конкурс, објавен во „Сл. весник на НРМ" 
бр. 19 од 30. VI. 1961 година, и истиот гласи: 

За директор на Заводот за проев етно-педагошка 
служба на Народниот одбор на Скопска околија, 
се дополнува: Ј 

УСЛОВИ: Завршен филозовски факултет од 
сите групи. у 

Молбите со потребните документи предвидени 
по член 31 од Законот за јавните службеници и 
куса биографија да се достават до Комисијата за 
службенички работи на Нарс дниот одбор на Скоп-
ска околија во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Сл. весник на НРМ". (1044) 
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Советот за просвета на Народниот одбор на 
општината Бутел 

распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување на следните упразнети места во 
училиштата од подрачјето на Народниот одбор на 

општината Бутел, Скопско, за учебната 1961/62 
година 

1. Основно училиште, с. Кучевиште 
— управител на училиштето 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по македонски јазик ; 1 
— наставник или стручен учител по ли-

ковно и физичко воспитување 1 

2. Основно училиште, с. Љубанци 
— наставник по француски и српски јазик 1 
— наставник по ликовно воспитување 1 

3. Основно училиште с. Мирковци 
— управител на училиштето 1 

Од Советот за просвета на НО на 
општината Бутел 

Советот за просвета на НО на општината Ки-
села Вода — Скопје 

распишува I 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување на упразнетите места во училиш-
тата и другите воспитни установи на подрачјето на 

општината Кисела Вода — Скопје за учебната 
1961/62 година 

1. Основно училиште ,Д1 октомври" 
— пом. управител на основното училиште 1 
— наставници по историја 2 
— наставници по математика — физика 2 
— наставник или стручен учител по општо-

техничко образование 1 
2. Основно училиште „Кирил Пејчиновиќ" 

— наставници по математика — физика Г; 
— наставник или стручен учител по општо-

техничко образование 1 
3. Основно училиште „Браќа Миладинови" 

— наставници по математика — физика 2 
4. Основно училиште „Гуро Салај" 

— наставник по математика — физика 1 
— наставник по историја 1 

5. Основно училиште „Гоце Делчев", Г. Лисиче 
— управител на основното училиште 
— наставник по математика — физика 1 
— наставник по историја — географија 1 
— стручен учител по пеење 1 

6. Економско училиште „Борис Кидрич" 
— професори по книговодство ј 2 
— професор по коитоарски работи; 1 
— професор по стопански систем 1 
— професори по литература ј 2 
— професор по историја 1 
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7. IV гимназија 
— професор по физика 1 
— професор по латински јазик 1 
— професори или стручни учители по фи-

скултура 2 
— наставник по техничко образование 1 
— професор по историја и државно уреду-

ваше 1 
— професор по хемија со биологија 1 
Услови: за работните места професор канди-

датите треба да имаат завршено филозофски од-
носно соодветен факултет. 

За работното место наставник кандидатите да 
имаат завршено ВПШ, а за работното место учи-
тел, стручен учител кандидатите да имаат завр-
шено учителска школа, а за професор или стру-
чен учител по фискултура да има завршено ДИФ 
или СФШ. 

За работното место' управител во Г. Лисиче за-
вршен филозофски факултет или ВПШ или учи-
телска школа со над 5 години наставничка пракса 
и положен стручен испит. 

За работното место помошник управител — фи-
лозофски факултет, ВПШ или учителска школа 
со минимум 10 години служба во струката и по-
ложен стручен испит. I 

Кандидатите што ќе конкурираат треба да под-
несат таксирани молби до односните училишта ка-
де што ќе конкурираат. 

Кон молбите треба да се приложат следните 
документи и тоа: ) 

а) Кандидатите што се во работен однос: 
— оверени преписи од дипломата за положен 

стручен испит. I 
— последните оценети решенија за основната 

и положај ната плата. ј 
— оверени преписи од оценувачките листови 

за последните две години. 
— преглед на прослужено време (движење во 

службата). 
— одобрение на органот надлежен за назначу-

вање на наставниот и воспитниот персонал (кај 
што се на служба за право на конкурирање). 

б) Кандидатите што првпат стапуваат во служ-
ба: I 

сите документи предвидени по чл. 31 од ЗЈС. 
Конкурсот ќе трае заклучно до 15 август 1961 

година. 
Стан, патни и селидбени трошоци! нема да се 

обезбедуваат. (1040) 
I 

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

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување работното место УПРАВНИК на 
Клиниката при Ветеринарното училиште — Битола 

Услови: Да има завршено ветеринарен факул-
тет, 5 години практика во струката и положен стру-
чен испит. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени во чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници. ј 
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Основната плата се одредува спрема Законот 
за јавните службеници, а положај ната спрема Од-
луката на овој Одбор. 

Конкурсот ќе трае до пополнувањето! на работ-
ното место. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки 
да се достават до Комисијата за службенички ра-
боти на Народниот одбор на Битолска околија — 
Битола. , (1042) 

Советот за просвета на Народниот одбор на оп-
штината Саат Кула — Скопје, на својата седница 
одржана на ден 24-УН-1961 година го разгледа 
прашањето за упразнетите работни места со наста-
вен кадар во учебната 1961/62 година и распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување на упразнетите работни места на 

наставен и воспитен персонал во училиштата и 
другите воспитни установи на територијата на 
Општината „ Саат Кула" — Скопје за учебната 

1961/62 година 

а) Во училиштата со македонски наставен јазик 
1. Основно училиште „Никола Вапцаров" 

1 место за наставник по математика 
1 место за наставник по физика 
1 место за наставник по општотехничко обра-

зование I 
2. Основно училиште „Климент Охридски" 

2 места за наставник по општотехничко обра-
зование , 

1 место за наставник по историја и географија 
1 место за наставник по физичко воспитување 
1 место за наставник по француски и српски 

јазик ј 
3. Основно училиште „Стив Наумов" 

1 место за наставник по физичко воспитување 
1 место за наставник по музичко воспитување 
1 место за наставник по општотехничко воспи-

тување ; 
1 место за наставник по физика 
1 место за наставник по математика 
3 места за учители ) 
2 места за учители за умно заостанати деца 

4. Основно училиште „Наум Наумовски — Борче", с. 
Маџари 
1 место за наставник по познавање на природата 
4 места за наставник по математика 
1 место за наставник по физика 
1 места за наставник по општотехничко обра-

зование 
1 место за наставник по географија 
1 место за наставник по музичко воспитување 
1 место за управител 
1 место на пом. управител 

5. Основно училиште „Кирил и Методи", о. 
Сингелиќ 
1 место за управител 

6. Основно училиште „Орце Николов", с. Брњарци 
1 место за учител 

7. Основно училиште за возрасни „Александар 
Урдаревски" 

1 место за управител 
б) Во училиштата со шиптарски наставен јазик 

8. Основно училиште „Лирија" 
1 место за учител 
3 места за наставник по математика 
1 место за наставник по физика 
1 место за наставник по огпнтотехничко обра-

зование 
1 место за наставник по природо или биологија 

9. Основно училиште во село Мојанци 
1 место за учител 
в) Училишта со поштарски и српски наставен 

јазик I 
10. Основно училиште „Вук Караџин", село Орланци 

1 место за учител 
г) Во училиштата со турски наставен јазик 

11. Основно училиште „Тефејуз" 
2 места за наставник по турски јазик 
1 место за наставник по запознавање на оп-

штеството 
2 места за наставник по биологија и хемија 
2 места за наставник по математика и физика 
1 место за наставник по општотехничко обра-

зование 
1 место за управител 

12. Гимназија „Цветан Димов" 
1 место за наставник по физика 
1 место за наставник по математика 
1 место за наставник по нацртаа геометрија 
1 место за наставник по англиски 
д) Во училиштата од II степен 

13. Електромстално училиште со практична обука 
1 место за наставник по математика и физика, 

филозофски факултет или ВПШ-а 
1 место за наставник по метална група пред-

мети, со завршен СТИ-е или ВСТИС-а 
1 место за учител по практична настава — ли-

мар, ВК работник или ВСПШ-а практичан отсек 
1 место за учител по практична настава -

електролиза, ВК работник или ВСПШ-а практи-
чен отсек 

1 место за наставник по моторно дело, СТУ-е 
или ВСПШ-а 

1 место за наставник или професор по мате-
матика, ВПШ или филозофски факултет, отсек 
математика 

1 место за наставник по техничко цртање, 
СТУ-е или ВСПШ-а 
14. Електро-машинско техничко училиште „Стив 

Наумов" 
1 место за шеф на машински отсек — со технички 
факултет — струка машинска 

1 место за професор по македонски јазик со 
филозофски1 факултет литер. 

2 места за професор по математика — со при-
родо-математички факултет 

1 место за професор по физичко воспитување 
— висока, виша и средна наобразба 
\ ' 6 места за електро инженери — технички фа-
култет — електро струка 

4 места за машински инженери — технички 
факултет — машин. струка 

2 места за стручни учители по пракса за ма-
шински смер со ВСПИ1 или мајсторска школа 

2 места за наставник или стручен учител по 
техничко цртање со ВСПШ 
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2 места за наставник по механичка технологија 
со ВСПШ 

1 место за наставник по машински елементи; со 
ВСПШ 
15. Училиште за ученици во стопанството „Никола 

Тесла" 
1 место за наставник по математика 
1 место за наставник по предвојничка 

16. Училиште за ученици во стопанството „Коце 
Металец" 
2 места за наставник по математика 
1 место за наставник по физика 
1 место за наставник по техничко цртање 
1 место за наставник по механичка технологија 
1 место за наставник по фискултура , 
1 место за наставник со практична работа 

17. Трговско училиште со практична обука „Страшо 
Пинџур" 
1 место за наставник по фискултура, со завр-

шена фискултурна школа ѕ 
1 место за наставник по организација, со завр-

шен економски факултет 
18. Интернат при Учителеката албанска школа 

5 места за воспитач 
19. Учителска школа „Зеф Љуш — Марку" 

1 место за наставник по хемија 
2 места за наставник по математика 
1 место за наставник по физичко воспитување 
1 место за наставник по историја 
1 место за наставник по физика 
2 места за наставник по политехника , 
Услови: 
За работното место управител и пом. управи-

тел — кандидатите да имаат завршено филозоф-
ски факултет, ВПШ или учителска школа со по-
ложен стручен испит и над 10 години служба во 
просветна служба. ј 

За работното место професор — кандидатите 
треба да имаат завршено филозофски, односно со-
одветен факултет. 

За работното место наставник — кандидатите 
треба да имаат завршено ВПШ. 

За работното место учител — кандидатите тре-
ба да имаат завршено учителска школа и положен 
стручен испит за училиштата во градот. 

Народниот одбор на општината Саат Кула — 
Скопје не зема обврска за патните и селидбените 
трошоци како и за станбеното прашање. 

Кандидатите што ќе конкурираат треба да под-
несат таксирани молби до односните училишта ка-
де што ќе конкурираат. I 

Кон молбата треба да се приложи: 
а) Кандидати што се во работен однос: 
— препис од дипломите за образование и стру-

чен испит, , 
— последните оценети решенија за звање и по-

ложајна плата, 
— оценувачки листови за последните две го-

дини, , 
— согласност дека ќе биде ослободен од служба. 
б) Кандидати што прв пат стапуваат во служба: 
— сите документи по член 31 од Законот за јав-

ните службеници. 
Молби со некомплетирани документи не се зе-

маат во предвид. 

Кандидатите треба да ја наведат точната адре-
са каде ќе се наоѓаат во времето од 20 до 31 август. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 15 август. (1047) 

Заводот за запослување на работници — Охрид 

распишува 

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

Заводот: 

1. АНАЛИТИЧАР 1 
2. РЕФЕРЕНТ ПО ЗАПОСЛУВАЊЕ 1 
3. ПРИПРАВНИК III ВРСТА 1 

У С Л О В И : 
Под реден број 1 — завршен економски! факул-

тет или виша стопанска школа со над 5 години 
работен стаж во струката. 

Под реден број 2 — завршено осмогодишно учи-
лиште и дактилографски курс. 

Под реден број 3 — завршено средбо образо-
вание. 

Молбите со потребните документи да се дос-
тават до Заводот за запослување на работници — 
Охрид, најкасно до 10-УШ-1961 година. 

Во колку работните места не се пополнат до 
определениот рок конкурсот останува отворен до 
нивното пополнување. (1050) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА ОРАШЕЦ 

распишува 

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

1. секретар на Народниот одбор на општината 
Орашец 

2. управител на Здравствената станица во с. 
Орашец, лекар од општа пракса; 

3. пом. лекар 1-н; 
4. бабица 1-на. 
УСЛОВИ: 
За работното место под точка 1 — виша стручна 

спрема и 3 год. практика на управни работи. 
За работното место под точка, 2 — медицински 

факултет. 
За работното место под точка 3 — средно ме-

дицинско училиште. 
За работното место под точка 4 — бабичка 

школа. 
Основна плата за работното место под точка 

1 по Законот за јавните службеници, а положајна 
по Одлуката на Народниот одбор. 

Плата за работните места под точките 2, 3 и 4 
по Правилникот за личниот доход на здравствената 
станица. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (1049) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 679, странка 1009, свеска И, е запишано под 
фирма: Творница за електрични стројеви „Раде 
Кончар", Загреб, Претставништво во Скопја Пред-
мет на работењето на претставништвото е: склу-
чување договори во име и за сметка на фабриката 
во границите на овластувањето, административно^ 
технички работи и одржување деловни врски со 
купувачите од НРМ. Ј 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на фабриката „Раде Кончарк, Загреб, а со-
гласно со решението на НО на општината, Кале, 
Скопје, бр. 808 од 9-П-1961 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува вр границите на овластувањето инж. 
Витомир Јовевски, шеф на претставништвото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 160/61. (322) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 697, страна 1125, свеска И, е запишано под 
фирма: „Југокомерц", инострано заштитништво — 
Сарајево — Претставништво во Скопје. Предмет 
на работењето на претставништвото е: посредување 
меѓу централата и останатите претставништва во 
земјата и производните трговски претпријатија на 
територијата на НРМ и АП Косово и Метохија. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на ,Дугокомерц", инострано застапништво, 
Сарајево, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Идадија — Скопје бр. 4373/1 
од 20-1П-1961 год. ; 

Раководител на претставништвото е Борче 
Лешков. I 

Претставништвото ќе1 го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 308/61. (717) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 186, страна 
175, свеска И, е запишана под назив: Станбена 
задруга „Југопроект", со седиште во Скопје. Пред-
мет на работењето на задругата е: 

1) да организира штедење и присобира од сво-
ите членови парични средства и материјал за из-
градба на станови и фамилијарни станбени; згради 
на своите членови; 

2) да склучува договори за заем со соодветните 
фондови за станбена изградба и други организации 
поради станбена изградба; 

Ѕ) да прибавува земјишта за изградба на стан-
бени згради што таа ги изградува; 

4) да донесува планови за станбена изградба; 
5) да се грижи за изработка на проекти на 

станбените згради што ги изградуваа 

6) да набавува градежен и друг материјал по-
требен за изградба или доградба на станбените 
згради; I 

7) во својство на инвеститор, да склучува до-
говори со овластените градежни претпријатија и 
дуќани за изградба или доградба на станбени згра-
ди и да се грижи за извршување на тие договори; 

8) на своите членови задругари им пружа по-
мош во правните, финансиските и другите пра-
шања во врска со изградбата односно доградбата, 
како и користењето на станбените згради; 

9) да купува готови станбени згради и станови 
од овластени претпријатија и други организации 
за станбена изградба, а за потребите на своите чле-
нови — задругари; 
10) со средствата од други извори, а не од изно-
сите што задругите ги плаќаат на име отплата на 
цената на станот, да гради станови и ги дава на 
задругите на користење. ( 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кисела Вода, 
Скопје, бр. 06—649 и 06—1082 од 8-И-1961 год., со 
кое се потврдени и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се. 
Тодоровски Трајко Чедомир, претседател, Хамза 
Кадрија Хилми, Матов Круме Драган, Матевски 
Илија Јанко и Хаџи Петрушев Гоше Петар. Задру-
гата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжу-
ваат во границите на овластувањето Чедомир То-
доровски, претседател на управниот одбор, и Или-
оски Борис, управник на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 127/61. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува , 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 161, страна 
19, свеска И, е запишана под назив: Станбено-
штедна задруга на трговијата — Скопје. Предмет 
на работењето на задругата е: 

1. да разработува програма за задружна из-
градба на станбени згради; 

2. да организира производство на градежен и 
друг материјал потребен за изградба на станови, 
а за која цел може да основа свои одделни рабо-
тилници и погони; 

3. да изнајде најпогодни и економични форми 
во организацијата и работата за изградба на стан-
бени згради во своја режија; 

4. да набавува благовремено земјишни парцели 
за изградба на станови; 

5. да основа проектанско биро за своите по-
треби; 

ј 6. да се грижи'за одржувањето на своите стан-
бени згради и работни простории; како и да врши 
потребни поправки и адаптации; 

7. да осигура потребни финансиски средства за 
работата на задругата; и 

8. да развива секаква дејност почнувајќи од 
собирање штедни влогови па до изградбата со што 
се овозможува побрзо, поекономично и поефтино 
градење на станови и работни простории; 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кале, Скопје, 
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бр. 11488/59 одо 30-1-1960 година, со кое се потврдени 
и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Панче Тодоровски, Глигор Чадловски, потпретсе-
дател, Андреја Милошевски, секретар, Миле Тан-
туревски, Вера Васил ева, Киро Трајковски, Ламбе 
Анастасовски, Ванчо Мунџиев, Тодор Митиќ, Драги 
Јовановски и Иван Ралов. Задругата ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите 
на овластувањето: Панче Тодоровски, Елица Ми-
тевска, Андреја Милошевски и Ламбе Анаста-
совски. / 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
102/60. (279) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 156, страна 
827, е запишана под назив: Станбено-штедна за-
друга „Правосудие", Скопје, при редовните судови, 
Скопје. Предмет на работењето на задругата е: 

1. да организира меѓу своите членови штедење 
со цел да набавува средства од кои членовите ќе 
ја отплатуваат цената на станот или на семејната 
станбена зграда; 

2. склучува договори за заем од општествените 
средства за станбена изградба; 

3. прибавува земјишта за изградба на зградите 
што ги подигнува; 

4. се грижи за изработка на проекти на стан-
бените згради, доградба, преправки и поправки на 
станбените згради; 

5. набавува градежен и друг материјал потре-
бен за изградба, доградба, преправки и џ поправки 
на станбените згради; 

6. склучува во својство на инвеститор со овла-
стените градежни претпријатија, дуќани и приватни 
лица или со претпријатијата и дуќаните што сама 
ги основала, договори за изградба, доградба, пре-
правки, и поправки на станбените згради и се 
грижи за извршување на тие договори; 

7. врши работи за редовното одржување и по-
правки на зградите што ги подигнала преку своите 
сервиси; 

8. им укажува помош на членовите на задру-
гата по правните, финансиските и другите прашања 
во врска со изградбата на станбените згради. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината „Кале", Скопје, 
бр. 04—11488 од 30-1-1960 год., со кое се потврдени 
и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Вангел Ацев, претседател, Киро Божинов, Борис 
Спировски, Љубомир Николовски, Кочо Данов, 
Ратка Пандилова и Доксим Илиоски. Задругата ќе 
ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во 
границите на овластувањето: Вангел Ацев и Љу-
бомир НИКОЛОВСКИ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
76/60. (281) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 54, страна 157, е запишан под фирма: Же-
лезничко транспортно претпријатие, Скопје, Уго-
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стителски ресторан, со седиште во Гостивар. Пред-
мет на работењето на ресторанот е: угостителски 
услуги на железничките работници од единиците 
на територијата на железничкиот јазел Гостивар. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на 
Железничкото транспортно претпријатие, Скопје, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Гостивар бр. 04—7630/1 од 7-Х1-1959 го-
дина. ј 

Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Томе 
Максимовски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
104/60. (290) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 385, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на мало „Нова трговија", 
Кратово, Продавница во Кратово. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на брашно. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на мало „Нова 
трговија", Кратово, а согласно со решението на На-
родниот одбор на општината Кратово бр. 05—448/1 
од 4-П-1960 година. 

Раководител на продавницата е Благој Вуканов 
ѓорѓиев. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
122/60. (294̂  

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 117, страна 309, е запишана под фирма: 
Трговски дуќан на мало за промет со книги, школ-
ски и канцелариски прибор — книжарница „Кул-
тура", Кавадарци — Продавница бр. 1 во Кава-
дарци. Предмет на работењето на продавницата е-

трговија на мало со канцелариски материјал, хар-
тија, прибор за пишување, школски прибор, книги 
и музикални. ( 

Продавницата е основана од Книжарницата 
„Култура", Кавадарци, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 
03—1250 од 5-11-1960 година. 

Раководител на продавницата е Томе Димитров. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фк бр. 
108/60. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, под рег. бр. 166, 
страна 49, свеска П, е запишана под назив: Стан-
бено штедна задруга „Стандард" при ЦК на СКМ — 
Скопје. Предмет на работењето на задругата е: 

1. да организира штедење и да присобира па-
рични средства и материјали од своите членови 
поради изградба на станови и фамилијарни стан-
бени згради за своите членови; 
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2. да склучува договори за заем со соодветните 
фондови за станбена изградба, и други организации 
поради станбената изградба; 

3. да прибира земјишта за изградба на станбени 
згради што таа ги изградува; 

4. да донесува планови за станбена изград,ба; 
5. да се грижи за изработка на проекти на стан-

бените згради што ги изградува; 
6. да набавува градежен и друг материјал по-

требен за изградба или доградба на станбени 
згради; 

7. во својство на инвеститор, склучува договори 
со овластени градежни претпријатија и дуќани за 
изградба или доградба на станбени згради и се 
грижи за извршување на тие договори; 

8. на своите членови задругари им пружа помош 
по правни, финансиски и други прашања во врска 
со изградбата односно доградбата, како и корис-
тење на станбените згради; . 

9. купува готови станбени згради и станови од 
овластени претпријатија и други организации за 
станбена изградба, а за потребите на своите чле-
нови-задрутари; 

10. со средства од други извори, а не од изно-
сите што задругарите ги плаќаат на име отплата 
на цената на станот, гради станови и ги дава на за-
другарите на користење. , 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кале, Скопје, 
бр. 05—1317 од 24-11-1960 година, со кое се потвр-
дени и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на зарутата се: 
Митре Кутузовски, претседател, Димче Апостолски, 
Атанас Георгиевски, Лазо Петровски, Владо Андре-
евски, Живко Крстевски и Цветко Пијанечки. За-
другата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат во границите на овластувањето: Кутузовски 
Атанас Митре, Георгиевски Трајков Атанас и Ди-
мовски Сиљанов Душан. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 124/60. ^ (301) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 117, страна 309, е запишана под фирма: 
Трговски дуќан на мало за промет со книги, школ-
ски и канцелариски прибор — Книжарница „Кул-
тура", Кавадарци, Продавница број 2 во Кавадарци. 
Предмет на работењето на продавницата е: трговиј-а 
на мало со канцелариски материјал, прибор, прибор 
за пишување, школски прибор, книги' и музикални. 

Продавницата е основана од Книжарницата 
„Култура", Кавадарци, а согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 
03—1251 од 5-П-1960 година. 

Раководител на продавницата е Ленча Димова. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 109/60. (299) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 8, страна 
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15, е запишан под фирма: Земјоделска задруга 
„Солунска Глава", село Папрадиште, Молеро-фар-
барски погон „Коле Неделков", село Папрадиште, 
Титоввелешко. Предмет на работењето на погонот 
е: молеро-фарбарски работи. 

Погонот е основан од Земјоделската задруга 
„Солунска Глава", с. Папрадиште, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Бого-
мила бр. 05-4058/1 од 19-11-1960 година. 

Раководител на погонот е Јордан Димов Ку-
лаков. I 

Погонот ќе го претставува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 119/60. , (312) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 15, е запишана под фирма: Земјо-
делска за,друга „Солунска Глава", село Папради-
ште, Титоввелешко, Погон за градежништво „Трајче 
Петканов", с. Папрадиште. Предмет на работењето 
на погонот е: градежни работи. 

Погонот е основан од Земјоделската задруга 
„Солунска Глава", с. Папрадиште, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Бого-
мила бр. 05—4058/2 од 19-П-1960 година. 

Раководител на погонот е Вело С. Николовски. 
Погонот ќе го претставува, задолжува и раздол-

жува во границите на овластувањето задругата. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 120/60. (313) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 167, страна 
55, свеска II, е запишана задругата под назив: Стан-
бена задруга „Колектив", со седиште во Скопје. 
Предмет на работењето на задругата е: 

1. да организира штедење, присобира од своите 
членови парични средства и материјали поради из-
градба на станови и фамилијарни' станбени згради 
за своите членови; 

2. да склучува договори за заем со соодветните 
фондови за станбена изградба и други организации 
поради станбената изградба; 

3. да прибавува земјишта за изградба на стан-
бени згради што таа ги изградува; 

4. да поднесува планови за станбена изградба; 
5. да се грижи за изработка на проекти за 

станбените згради што ги изградува; 
6. да набавува градежен и друг материјал по-

требен за изградба и доградба на станбени згради; 
7. во својство на инвеститор, да склучува дого-

вори со овластени градежни претпријатија и ду-
ќани за изградба или доградба на станбени згради 
и да се грижи за извршување на тие договори; 

8. на своите членови задругари да им пружа 
помош по правните, финансиските и другите пра-
шања во врска со изградбата односно доградбата, 
како и користењето на станбените згради; 

9. да купува готови станбени згради и станови 
од овластени претпријатија и други организации за 
станбена изградба, а за потребите на своите чле-
нови-задругари; 
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10. со средства од други извори, а не од изно-
сите што задругарите ги плаќаат на име отплата 
на цената на станот, да гради станови и ги дава 
на задругарите на користење. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Саат Кула, 
Скопје, бр. 723 од 27-11-1960 година, со кое се пот-
врдени правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Младенов Славе, Радоешки Филип, Саздовски Ди-
митар, Стојанов Васил и Душан Шогашнски. За-
другата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат во границите на овластувањето: Младенов 
Славе, благајник, Саздовски' Димитар, претседател, 
и Душан Шопкински. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 132/60. , (321) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 54, страна 157, е запишана под фирма: Же-
лезничко транспортно претпријатие, Скопје, Работ-
ничка менза во Титов Велес. Предмет на работе-
њето на мензата е: укажување угостителски услуги 
на железничките работници од единиците на тери-
торијата на железничкиот јазел Титов Велес. Мен-
зата нема право да продава алкохолни пијалоци. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Железничкото транспортно претпријатие, Скопје, а 
согласно со решението на Народниот одбор на опш-
тината Титов Велес бр. 03—6988/1 од 2-1Х-1959 го-
дина. 

Мензата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето Нециновски 
Т. Георги, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 105/60. (314) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 630, страна 657, свеска II, е запишана под 
фирма: „Автотехна", застапништво на инострани 
фирми — Љубљана — Претставништво во Скопје. 
Предмет на работењето на претставништвото е: 
склучување на договори во оквирот на предметот 
на работата на претпријатието. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на „Автотехна" — Љубљана, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Ида-
дија, Скопје, бр. 04—1383 од 16-11-1960 година. 

Раководител на преставништвото е Арсен Ар-
совски. 

Претставништвото ќе го претставува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето! ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 135/60. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 574, страна 225, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на мало „Искра", село Дра-
чево, Скопско, Продавница бр. 8 во село Драчево. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на овошје и зеленчук. 

Бр. 26 - Стр. 423 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на мало „Искра", 
с. Драчево, Скопско, а согласно со решението на На-
родниот одбор на општината Драчево бр. 04—2755 
од 28-Х1-1959 година. 

Раководител на продавницата е Блажевска Ве-
селинка. 

Продавницата ќе ја претставува матичното 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 996/59. (328) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 169, страна 
67, свеска II, е запишана под назив: Станбено-штед-
на задруга „Вардар" увоз-извоз, Скопје. Предмет 
на работењето на задругата е: 

1. да разработува програми за задружна из-
градба на станбени згради; 

2. да организира производство на градежен и 
друг материјал потребен за изградба на станови, а 
за која цел може да основа свои одделни работил-
ници и погони; 

3. да изнајде најпогодни и економични форми 
во организацијата и работата за изградба на стан-
бени згради во своја режија; 

4. да набавува благовремено земјишни парцели 
за изградба на станови; 

5. да се грижи за одржување на своите станови, 
згради и работни простории, како и да врши по-
требни поправки1 и адаптации; 

6. да осигурува потребни финансиски средства 
за работата на задругата; 

7. да развива секаква дејност почнувајќи од 
собирање на штедни влогови па до изградбата со 
што се овозможува побрзо, поекономично и поеф-
тино градење на станови и работни простории. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кисела Вода, 
Скопје бр. 06/5339 од 12-11-1960 година, со кое се 
потврдени и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Канчевски Глигор, претседател, Сековски Бранко 
и Балтовски Георги. Задругата ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето Балтовски Георги и Канчевски Глигор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 134/60. (320) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 76, страна 
305,е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Љуботен", село Вратница, Откупна станица во село 
Одри, Тетовско. Предмет на работењето на стани-
цата е: откуп на земјоделски1 производи. 

Станицата е основана од Земјоделската задруга 
„Љуботен", село Вратница, Тетовско, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Те-
арце бр. 03—13947/1 од 15-11-1960 година. 

Раководител на станицата е Ристо Стојчевски. 
Откупната станица ќе ја претставува, задол-

жува и раздолжува во границите на овластувањето 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 140/60. (332) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 632, страна 681, свеска II, е запишана под 
фирма: „Прокупац" претпријатие за производство 
и промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци 
— Прокупље — Складиште во Скопје. Предмет на 
работењето на складиштен е: продажба на големо 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци и овошни 
сокови. 

Складиштен е основано од Работничкиот совет 
на Претпријатието за производство и промет со ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци „Прокупац", Про-
купље, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Кале, Скопје, бр. 12653 од 8-1-1960 
година. 1 

Складиштен ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Киро 
Бараниев, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 142/60. (361) 
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