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На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија се прогласува Законот за 
изградба на инвестициони објекти, што Народното 
собрание на Народна Република Македонија го 
усвои на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 27 септември 1962 година и на седницата 
на Соборот на производителите, одржана на 
27 септември 1962 година. 

У број 10 
27 септември 1962 

Скопје 
година 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, е. р. Александар Грличков, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ 

ОБЈЕКТИ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Изградбата на инвестициони објекти и изве-

дување на инвестициони работи се врши според 
Основниот закон за изградба на инвестициони об-
јекти (Основен закон), овој закон и прописите до-
несени врз основа на нив. 

Член 2 
Изградбата на објекти од општествен стандард, 

станбени згради и комунални објекти се врши 
според овој закон доколку со него поинаку не е 
одредено. 

Овој закон се применува и на изградбата на 
станбените згради и комуналните објекти непо-
средно сврзани со нив за потребите на Југословен-
ската народна армија вон од воениот круг доколку 
нивната изградба не е регулирана со посебни про-
писи. 

Овој закон не се однесува на објекти1 што ги 
изградуваат граѓани и граѓанско-правни лица. 

Член 3 
На изградбата на поедини видови објекти и на 

изведувањето на работи за кои постојат посебни 
републички закони, овој закон ќ е се применува 

само доколку со тие посебни закони не е регули-
рана односната изградба. 

Член 4 
Во смисла на овој закон; 
помали инвестициони објекти односно помали 

работи — се објекти и работи чија пресметковна 
вредност не го поминува износот определен со по-
близок пропис; 

помала реконструкција на инвестиционен об-
јект — е реконструкција со која не се менува 
основната функција на инвестициониот објект, 
односно неговата намена; 

замена на дотрајали делови на конструкции и 
опрема е секоја замена на делови на конструк-
ција односно опрема со конструкција односно опре-
ма која не ги менува функцијата и изгледот на 
објектот; 

итни работи се работи што се вршат со цел да 
се отстранат последиците на елементарни непо-
годи или поради обезбедување од такви непогоди. 

Член 5 
Во смисла на овој закон: 
поголеми комунални објекти и поголеми об-

јекти од општествен стандард се објектите чи ја 
пресметковна вредност го надминува износот оп-
ределен со поблизок пропис; 

помали објекти и работи на општествен стан-
дард, помали станбени згради и помали комунални 
објекти се објектите чи ја претсметковна вредност 
не го поминува износот определен со поблизок 
пропис. 

Член 6 
Поблиски прописи за определување вредноста 

на објектите односно работите од член 4 алинеја 1 
и член 5 донесува Извршниот совет. 

II ИНВЕСТИЦИОНИ О Б Ј Е К Т И 

1. Упроштен елаборат 

Член 7 
За изградба на помал инвестиционен објект, 

за монтажа на опрема и за помала реконструк-
ција на инвестициониот објект, инвеститорот може 
наместо инвестициона програма, да изработи упра-
в е н елаборат. 

Член 8 
Упростениот елаборат по правило содржи: опис 

на објектот со податоци за неговата намена и к а -
пацитет; карактеристики и пресметковна вредност 
на градежниот објект, инсталациите и опремата; 
податоци за економичноста на објектот и извори 
на финансиски средства. 
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Ч л е н 9 
Упростениот елаборат го донесува органот над-

л е ж е н за донесување на инвестициона програма 
според член 12 од Основниот закон. 

Член 10 
Инвеститорот е д о л ж е н основните податоци од 

упростениот елаборат да му ги достави во рок од 
пет дена на органот на управата на околискиот 
народен одбор н а д л е ж е н за областа в о ко ја спаѓа 
инвестициониот објект заради, евидентирање на 
инвестиционата изградба. 

2. Одобрение за изградба 

Член 11 
Со изградбата на инвестиционен објект и со 

изведувањето на работи на постоен инвестиционен 
објект к а к о надградба, доградба и реконструкција 
кои м о ж а т да вли ј аат на стабилноста и безбедно-
ста на објектот и на неговата непосредна околина, 
не може да се почне без одобрение за изградба 
односно за изведување. 

Член 12 
Одобрение за изградба не е потребно: 
1. за замена на дотраени делови на конструк-

ции и дотраена опрема; 
2. за вршење на претходни и истражни работи 

за да се приберат податоци за изготвување на ин-
вестициона програма; 

3. за изведување на итни работи. 
Изведувањето на работите од претходниот став 

инвеститорот е д о л ж е н да го п р и ј а в и на органот 
на управата надлежен за градежништво на народ-
ниот одбор на општината. При јавувањето за рабо-
тите од точка 1 и 2 се в р ш и н а ј м а л к у осум дена 
пред нивново почнување, а за работите од точка 3 
веднаш по нивното почнување. 

Член 13 
Одобрение за изградба се издава за изведу-

вање на цел остен инвестиционен об јект односно 
работи и л и одделни објекти во состав на инвести-
ционен објект кои претставуваат производна од-
носно употребна целина. 

Ч л е н 14 
Одобрение за изградба издава органот на упра-

вата надлежен за градежништво на народниот од-
бор на општината на чие подрачје се изградува 
инвестициониот објект. 

Ако објектот се простира на подрачјето на две 
или повеќе општини на иста околија , одобрението 
за изградба го издава органот на управата надле-
ж е н за градежништво на народниот одбор на оп-
штината на чие подрачје претежно се простира 
инвестициониот објект во согласност со соодветните 
органи на управата на другите народни одбори на 
општините. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
градежништво издава одобрение за изградба на 
објекти за кои Извршниот совет ќ е определи дека 
се од о п ш т интерес за Републиката . 

Одобрението од претходниот став републичкиот 
орган на управата н а д л е ж е н за градежништво' го 
издава во согласност со републичкиот орган на 

управата надлежен за соодветната стопанска 
област. 

Ч л е н 15 
Важноста на одобрението за изградба преста-

нува ако изградбата не почне во рок од шест ме-
сеци од денот на неговото издавање. 

По барање од) инвеститорот, органот што го 
издал одобрението може да ја продолжи неговата 
важност на јмногу уште за шест месеци. 

Ч л е н 16 
Копија од инвестиционо-техничката докумен-

тација, со сите изменувања и дополнувања, врз 
основа на ко ја е изграден инвестициониот објект 
се чува к а ј органот што го издал одобрението за 
изградба. 

За инвестиционите објекти од општ интерес за 
Републиката (член 14) републичкиот орган на упра-
вата е должен да води евиденција на инвести-
ционо-техничка документација за објектите од об-
ласта за ко ја е тој надлежен. 

Член 17 
Поблиски прописи за содржината и начинот 

на издавање одобрение односно при јава за из -
градба и за водење на евиденција донесува репу-
бличкиот орган на управата надлежен за градеж-
ништво. 

3. Отстапување на изградба на објекти и изведу-
вање на работи и стручен надзор 

Член 18 
Конкурсот за отстапување изградба на инве-

стиционен објект односно конкурсот за подобност 
на изведувачите може да се о д р ж и а к о се подне-
сени н а ј м а л к у три понуди. 

Инвеститорот не м о ж е да собира понуди од 
организациите к о и не учествувале во конкурсот за 
подобност на изведувачите. 

Кога на конкурсот за подобност не се подне-
сени н а ј м а л к у три понуди, инвеститорот е д о л ж е н 
да распише конкурс за отстапување изградбата на 
објектот ко ј се смета к а к о прв конкурс. 

Член 19 
Инвеститорот е д о л ж е н конкурсот за отстапу-

в а њ е изградбата на инвестициониот објект односно 
конкурсот за подобност на изведувачите да го об-
јави во „Службен весник на НРМ". О д денот на 
об јавувањето до денот на о д р ж у в а њ е т о на кон-
курсот не м о ж е да помине помалку од 15 дена. 

Член 20 
Учеството на конкурсот за отстапување из -

градбата на инвестициониот објект инвеститорот 
м о ж е да го услови со полагање на кауци ја од, по-
нудувачите во висина др 1% од п р е с м е т к о в н а т а 
вредност на објектот односно работата. 

Ч л е н 21 
Конкурсот за отстапување изградбата на инве-

стициониот објект односно конкурсот за подобност 
на изведувачите го спроведува комисијата што ја 
образува инвеститорот. 
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Член 22 
Учесниците во конкурсот што сметаат дека 

нивните интереси се повредени поради тоа што 
конкурсот е спроведен спротивно на прописите, 
можат во рок од осум дена од денот на доставу-
вањето на решението за отстапување на изград-
бата, да изјават жалба до органот што го издал 
одобрението за изградба односно на кого му е под-
несена пријавата за изградба. Жалбата се предава 
преку инвеститорот. 

Член 23 
Органот што го издал одобрението за изградба 

односно на кого му е поднесена пријава за изград-
ба е должен! да донесе решение во рок од 15 дена 
по приемот на жалбата. 

Органот од претходниот став може да го по-
ништи решението за отстапување на изградбата. 
Во тој случај ќе се смета дека конкурсот не е 
одржан. 

Член 24 
Инвеститорот е должен да постапи според од-

редбите за отстапувањето изградбата на инвести-
ционен објект и во случаите од член 55 од Основ-
ниот закон. 

Член 25 
Инвеститорот е должен да води постојан стру-

чен надзор над изградбата на инвестиционите об-
јекти и изведувањето на работи. 

Член 26 
Постојан стручен надзор инвеститорот не е 

должен да води, при изградбата на инвестициони 
објекти и изведувањето на инвестициони работи 
за кои според овој закон не е потребно одобрение 
за изградба како и при изведувањето на помали 
инвестициони работи. 

Надлежниот орган при издавањето на одобре-
ние за изградба може со одобрението да му до-
зволи на инвеститорот да не води постојан стручен 
надзор и над изградбата на помали инвестициони 
објекти со едноставни конструктивни елементи. 

Член 27 
Стручниот надзор го врши лице кое е всГпо-

стојан работен однос со инвеститорот и ги испол-
нува пропишаните услови за стручната спрема 
односно организација регистрирана за таква де ј -
ност. I 

Доколку на подрачјето на кое се изградува 
објектот не постои организација овластена за вр-
шење надзор, инвеститорот може во согласност со 
органот што го издал одобрението за изградба, 
надзорот да го довери на лице кое има пропишана 
спрема. 

Член .28 
Организацијата односно лицето од претходниот 

член (надзорен орган) е должен да се грижи за 
правилната реализација на економско-техничката 
концепција на инвестиционо-техничката докумен-
тација, за правилно пресметување на извршените 
работи и примена на постојните технички прописи. 

Надзорниот орган има право да запре градба 
што се изведува спротивно на инвестиционо-тех-
ничката документација или постојните технички 

прописи и за запирањето веднаш да ја извести 
надлежната техничка инспекција. 

Член 20 
Надзорниот орган односно организацијата што 

ја изведува изградбата може да му предложи на 
инвеститорот изменување и дополнување во инве-
стиционо-техничката документација ако со тоа се 
постигнува заштеда во изградбата, скратување на 
рокот за изградба, а тоа не влијае на стабилноста, 
функционалноста и намената на објектот. 

Организацијата од претходниот став за усво-
ените предлози има право на награда. 

Член 30 
Изменување и дополнување на инвестиционо-

техничката документација може да се врши во 
согласност со проектантската организација, инве-
ститорот и органот што го издал одобрението за 
изградба. 

Член 31 
Организацијата што ја изведува изградбата на 

инвестициониот објект односно инвестиционите ра -
боти, е должна да води градежна книга и граде-
жен дневник. 

Во градежната книга се внесуваат и з в р т е н и т е 
количини по одделни позиции и ф а з и на изград-
бата, а во градежниот дневник податоци за окол-
ностите и условите под кои се изведуваат работите. 

Надзорниот орган ја оверува точноста на по-
датоците внесени во градежната книга и градеж-
ниот дневник. 

Член 32 
Организацијата што ја изведува изградбата на 

инвестициониот објект е должна да го извести 
инвеститорот за грешките или пропустите во инве-
стиционо-техничката документација. 

Член 33 
Инвеститорот е должен да ја извести надлеж-

ната техничка инспекција за секој прекин на из-
градбата на инвестициониот објект. 

Член 34 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

градежништво ќе донесе поблиски прописи за 
постапката за отстапувањето изградбата на инве-
стициони објекти и работи и за начинот на воде-
њето на градежната книга и градежниот дневник. 

4. Технички преглед 

Член 35 
Објектите за кои според ОБОЈ закон е потребно 

одобрение за изградба, подлежат на технички пре-
глед. 

Член 36 
Технички преглед се врши кога инвестицио-

ниот објект е во целост завршен. 
Технички преглед може да се врши и на од-

делни објекти што се во состав на инвестициониот 
објект односно на делови на објектот ако претста-
вуваат засебна целина и можат самостојно да се 
употребуваат. 
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Член 37 
Технички преглед се врши по барање од инве-

ститорот. I 
Барање за вршење на технички преглед може 

да поднесе и организацијата што ја извела изград-
бата на инвестициониот објект, ако инвеститорот 
не поднесе такво барање. 

Член 38 
Технички преглед врши по правило органот 

што го издал одобрението за изградба на инвести-
циониот објект односно органот на техничката 
инспекција. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
градежништво ќе пропише во кои случаи технич-
киот преглед се врши преку комисија. 

Член 39 
Трошоците на комисијата за вршење на редо-

вен технички преглед ги сноси инвеститорот. 
По исклучок, трошоците за вршење на допол-

нителен преглед ги сноси изведувачот, ако до тоа 
дошло по негова вина. 

Член 40 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

градежништво ќе донесе поблиски прописи за вр-
шење на технички преглед. 

5. Изградба на објекти и изведување на работи 
во сопствена режија 

Член 41 
Изградба на објекти и изведување на работи 

во сопствена режија се врши по пријава од инве-
ститорот. 

Пријавата се поднесува до органот што го из-
дал одобрението за изградба односно до органот 
на управата надлежен за градежништво на народ-
ниот одбор на општината ако според овој закон за 
тој вид работи не е потребно одобрение за из-
градба. 

Пријавата се поднесува пред почнувањето со 
работите. 

По исклучок, при изведувањето на итни ра-
боти, пријавата се поднесува веднаш по почнува-
њето со работите. 

Член 42 
Инвеститорот е должен кон пријавата да при-

ложи докази дека ги исполнува условите од член 
57 и 58 од Основниот закон. 

Ако инвеститорот со прилозите од претходниот 
став, не докаже дека ги исполнува пропишаните 
услови, надлежниот орган на управата ќ е донесе 
решение со кое ќе се забрани изградбата н:а објек-
тот односно изведувањето на работи во сопствена 
режија . 

Член 43 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

градежништво ќе донесе поблиски прописи за из-
градбата на објекти и изведувањето на работи во 
сопствена режија , 

III ИЗГРАДБА НА О Б Ј Е К Т И ОД ОПШТЕСТВЕН 
СТАНДАРД, СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И КОМУ-

НАЛНИ О Б Ј Е К Т И 

1. Инвестициона програма и упростен 
елаборат 

Член 44 
За изградбата на објекти од општествен стан-

дард, станбени згради и комунални објекти, чиј 
инвеститор е општествено-правно лице, инвести-
торот донесува инвестициона програма или упро-
стен елаборат и техничка документација. 

Член 45 
Инвеститорот е должен да изработи инвести-

циона програма за изградба на: 
1. поголем објект од општествен стандард; 
2. станбена населба; 
3. поголем комунален објект. 
За изградба на останатите објекти од опште-

ствен стандард, станбени згради и комунални об-
јекти што не се опфатени во претходниот став, 
инвеститорот може, наместо инвестициона про-
грама, да изработи упростен елаборат. 

Член 46 
Инвестиционата програма по правило содржи: 

опис на објектот со податоци за неговата намена, 
капацитетот и оправданоста на изградбата; прет-
сметковна вредност на градежниот објект, инста-
лациите и опремата; вредноста на претходните 
вложувања, извори на финансиски средства; ана-
лизи на основните показатели за корисноста на 
објектот; времетраењето на изградбата и инвести-
торите на изградбата. 

Член 47 
Упростениот елаборат по правило ги содржи 

податоците од! член 8 на овој закон, освен пода-
тоците за економичноста на објектот, наместо кои 
се даваат податоци за корисноста на објектот. 

Член 48 
Инвестициона програма односно уцростен ела-

борат донесува органот надлежен според член 12 
на Основниот закон. 

Член 49 
Инвеститорот е должен / основните податоци 

од инвестиционата програма односно упростениот 
елаборат да му ги достави во рок од пет дена на 
органот на управата на околискиот народен одбор 
надлежен за областа во која спаѓа објектот за-
ради евидентирање на изградбата. 

Член 50 
За изработка на инвестициона програма од-

носно упростен елаборат и за изработката на тех-
ничка документација се применуваат и одредбите 
од член 37—43, освен став 1 на член 40 од Основ-
ниот закон. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
градежништво ќе донесе поблиски прописи за 
условите под кои може да се регистрираат орга-
низациите што се занимаат со изработка на тех-
ничка документација. 
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Член 51 
Техничката документација, според природата 

на објектот, се состои од еден или повеќе проекти, 
односно делови како што се: проект за градеж-
ниот дел, проекти за инсталации, проект за урба-
нистичко решение и други проекти. 

Проектите особено содржат: технички опис со 
образложение, ситуација со локација на објектот, 
геомеханички, хидролошки и други податоци, прет-
сметка цртежи со потребни детали, предмет, прет-
сметка со опис на работите, спецификација како 
и посебни услови за изведување на објектот. 

Техничките решенија во проектот треба да 
бидат во согласност со техничките прописи, со 
нормативите и постојните стандарда« 

Кога техничките решенија дадени во проектот 
отстапуваат од решенијата во инвестиционата про-
грама, или упростениот елаборат, за отстапувањата 
одлучува органот од член 12 од Основниот закон. 

Член 52 
Копија од техничката документација, со сите 

изменувања, и дополнувања, врз основа на која е 
изграден објектот се чува к а ј органот што го из-
дал одобрението за изградба. 

2. Одобрение за изградба 

Член 53 
Кон изградба на објекти од општествен стан-

дард, станбени згради и комунални објекти може 
да се пристапи откако ќе се прибави одобрение и 
се обезбедат финансиски средства за изградбата. 

По исклучок одобрение за изградба не е по-
требно за изведување на итни работи. 

Изведувањето на работите од претходниот 
став инвеститорот е должен да го пријави на орга-
нот на управата надлежен за градежништво на 
народниот одбор на општината веднаш по почну-
вањето со работите. 

Член 54 
Одобрение за изградба се издава за изведу-

вање на целостен објект како и за одделни објекти 
во станбена населба односно делови на комунални 
објекти кои претставуваат употребна целина. 

Член 55 
Издавањето на одобрение за изградба се врши 

според одредбите на член 20 и 21 од Основниот 
закон и член 14 и 15 ед овој закон. 

Член 56 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

градежништво ќе донесе поблиски прописи за со-
држината и начинот на издавање одобрение за 
изградба. 

3. Отстапување на изградба на објекти 
и изведување на работи 

Член 57 
Отстапување на изградбата на објекти и изве-

дување на работи како и стручниот надзор над 
изградбата се врши според одредбите на став 1, 
2 и 3 на член 44, став 1 на член 45, член 46—55 од 
Основниот закон како и од одредбите на член 
18—34 од овој закон, доколку со одредбите на овој 
оддел не е поинаку одредено. 

Член 58 
За отстапувањето на изградбата на објекти и 

изведувањето на работи за кои според овој закон 
се донесува упростен елаборат инвеститорот може 
да прибира понуди иако не е одржал конкурс за 
подобност на изведувачите (чл. 48 од Основниот 
закон). 

Стручниот надзор над изградбата на објектите 
од претходниот став инвеститорот е должен да го 
обезбеди на еден од начините одредени во став 1 
на член 27 од овој закон. 

Органот што го издава одобрението за изград-
ба на објектот може со одобрението за изградба 
да му дозволи на инвеститорот стручниот надзор 
да го врши преку овластено лице во смисла на 
став 2 на член 27 од овој закон. 

Член 59 
Инвеститорот може, по пат на непосредна спо-

годба, да ја отстапи изградбата на помали објекти 
и работи. 

Стручниот надзор над изградбата на објектите 
од претходниот став инвеститорот е должен да го 
обезбеди! на еден од начините одредени во член 27 
од овој закон. 

Член 60 
Стопански организации можат во рамките на 

своето работење да изградуваат станбени згради и 
за пазарот. 

На изградбата на објектите од претходниот 
став ќ е се применува член 56 од Основниот закон. 

Член 61 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

градежништво ќе донесе поблиски прописи за по-
стапката за отстапување изградбата на објекти и 
работи и за начинот на водење градежна книга и 
градежен дневник. 

4. Технички преглед 

Член 62 
Изградените објекти пред предавањето на упо-

треба подлежат на технички преглед. 
Технички преглед не се врши над 'објектите 

за кои според овој закон не е потребно одобре-
ние за изградба (чл. 53). 

Член 63 
Техничкиот преглед се врши според одредбите 

на член 36—40 од овој закон и соодветните одредби 
од Основниот закон. 

По исклучок, технички преглед може да се 
врши на одделни објекти во станбена населба од-
носно делови за комунални објекти ако претста-
вуваат засебна целина и можат самостојно да се 
употребуваат. 

5. Изградба на објекти и изведување па работи 
во сопствена режија 

Член 64 
Инвеститорот може да изградува објекти и из-

ведува работи во сопствена режија во следните 
случаи: 

1. ако соодветниот вид на работи спаѓа во де ј -
носта на инвеститорот; 
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2. ако изградува помали објекти или изведува 
помали работи; 

3. ако изведува итни работи. 

Член 65 
Со изведување на работи во сопствена режија 

инвеститорот може да почне по поднесување на 
пријава до органот што го издал одобрението за 
изградба. 

По исклучок при изведувањето на итни работи 
пријавата се поднесува веднаш по почнувањето 
со работите. 

Член бб 
За работите што инвеститорот ги изведува во 

сопствена режија се применуваат член 58 од Ос-
новниот закон, одредбите на член 41 до 43 од овој 
закон и прописите донесени врз основа на него. 

Член 67 
Надзор над работата на инвеститорите и на 

другите учесници во изградбата на објекти од 
општествен стандард, станбени згради и кому-
нални објекти во поглед примената на одредбите 
на овој закон и на прописите донесени врз основа 
на него, како и на другите технички прописи стан-
дарди, вршат органите надлежни за работите на 
соодветните технички инспекции. 

Надзорот се врши според одредбите на член 
61 до 63 од Основниот закон. 

IV КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се каз -

ни за стопански престап инвеститорот кој : 
1. не му ги достави во предвидениот рок на 

надлежниот орган пропишаните основни податоци 
(член 10 и 49); 

2. не го пријави отпочнувањето изградбата на 
објект односно изведувањето на работите во соп-
ствена режија (член 41 и 65); 

3. не го пријави изведувањето на работите за 
кои не е потребно одобрение за изградба (член 12 
и 53 став 3); 

4. не обезбеди стручен надзор во смисла на 
член 58 и 59 од овој закон; 

5. не ја извести надлежната техничка инспек-
ција за прекинот на изградбата на објектот (член 
33 и 57); 

6. црн отстапување на изградба на објекти и 
изведување на работи од глава III од овој закон 
постапува спротивно на член 57 и 58 или непра-
вилно ја спроведе постапката за конкурс. 

За деј ание од претходниот став ќе се казни 
одговорното лице к а ј инвеститорот со парична 
казна до 30.000 динари. 

Член 69 
Со парична казна до 500.000 динари ќ е се казни 

за стопански престап стопанска организација која: 
1. при изградбата на објект не води градежна 

книга и градежен дневник (член 37 и 57); 
2. не го извести инвеститорот за грешките или 

пропустите на инвестиционо-техничката докумен-

тација односно техничката документација (член 
32 и 57) 

За деј ание од претходниот став ќе се казни 
одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна до 50.000 динари. 

Член 70 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за стопански престап инвеститорот ако пристати 
кон изградба на објекти од општествен стандард, 
станбени згради и комунални објекти без приба-
вено одобрение за изградба и без обезбедени ф и -
нансиски средства (член 53 став 1). 

За деј ание од претход ниот став ќе се казни 
одговорното лице к а ј инвеститорот со парична 
казна до 50.000 динари. ( 

Член 71 
Со парична казна др 200.000 динари ќ е се казни 

за стопански престап стопанска организација од-
носно инвеститор кој врши изменување и допол-
нување на инвестиционо-техничката документација 
односно техничката документација спротивно' на 
член 30 и 57 од овој закон. 

За де ј ание од претходниот став ќе се казни 
лицето што ги извршило измените со парична 
казна до 20.000 динари. 

V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да в а ж и Законот за издавање и изве-
дување градежни работи („Службен весник на 
НРМ" бр. 19/56) и прописите донесени врз основа 
на него. 

До донесувањето на поблиски прописи оста-
нуваат во сила доколку не се во спротивност со 
овој закон: 

1. Правилник за начинот на издавање гра-
дежни работо во сопствена режија („Службен 
весник на НРМ" бр. 34/56); и 

2. Правилник за општите услови за изведу-
вање градежни работи („Службен весник на НРМ" 
бр. 34/56). 

I Член 73 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

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

1Д61. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-

ДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА НАРОДНИТЕ 
ОДБОРИ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија се прогласува Законот за 
продолжување мандатот на народните одбори, што 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија го усвои на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 27 септември 1962 година и на 
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седницата на Соборот на производителите, одр-
жана на 27 септември 1962 година. 

У број 11 
27 септември1 1962 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 

Љупча Арсов, е. р. Александар Грличков, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА НАРОД-

НИТЕ ОДБОРИ 

Член 1 
Мандатот на народните одбори на општините 

и околиите избрани на општите избори одржани 
во октомври односно ноември 1957 година се про-
должува додека во согласност со новото уставно 
уредување не бидат избрани нови претставнички 
органи во општините и околиите. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на НРМ". 

162. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВР-
ШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУ-
ЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА 1961 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија се прогласува Законот за за-
вршната сметка за извршувањето на буџетот на 
Народна Република Македонија за 1961 година, 
што Народното собрание на Народна Република 
Македонија го усвои на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 сегтември 1962 година 
и на седницата на Соборот на производителите, 
одржана на 27 септември 1962 година. 

У број 12 
27 септември! 1962 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, е. р. Александар Грличков, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО 

НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1961 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи 

по буџетот на Народна Република Македонија за 
1961 година изнесуваат: 

— приходи — — — — 13.479.734.071 динари 
— расходи — — — — 13 119.095.988 динари 
— вишок на приходи — 360.638.083 динари 

Член 2 
Вишокот на приходи од претходниот член се 

состои: 

— од издвојувањето на 10% од приходите за 
посебната буџетска резерва 352,881.507 дин. 

од останатиот вишок — — — 7.756.576 дин. 

Член 3 
Вишокот на приходите од, претходниот член 

над износот од 250.000.000 динари што се внесени 
во буџетот на Н Р Македонија за 1962 година во 
износ од 110.638.083 динари се внесува во Резер-
вниот фонд, на Народна Република Македонија. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на него-

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

163. 
На основа член 43 став 1 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 27 септември 1962 година и на седницата 
на Соборот на производителите одржана на 27 сеп-
тември 1962 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1961 ГОДИНА 

I 
Се одобрува завршната сметка на Општестве-

ниот инвестиционен фонд, на Народна Република 
Македонија за 1961 гошина, и тоа: 

а) со состојба на извршувањето на 
вкупниот прилив и одлив на средствата 
во 1961 година: 

(во милиони дин.) 
1. в ку они приходи — — — — — 19.945 
2. вкупни расходи — — — — — 13.730 
3. вишок на приходи — — — — — 6,215 
б) со состојба на билансот на фондот 

на ден 31 декември 1961 година, со 
Вкупни средства — — — — — — 121.788 
од кои: 
1. пласирани средства на фондот во 

кредити — — — — — — — 114.688 
2. остаток на неутрон!ени средства — 7.100 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 0102-152/1 
27 септември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на произво- Претседател 

дителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелковски, е. р. Киро Георгиевски, е. р, 
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164. 
На основа член 157 став 4 и 5 од Законот за 

буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови, Народното собрание на Народна Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 27 септември 1962 година и на седни-
цата на Соборот на производителите, одржана на 
27 септември 1962 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

РЕЗЕРВЕН ФОНД З А 1961 ГОДИНА 

I 
Завршната сметка на средствата на заеднич-

ките резерви на Републичкиот резервен ф о н д за 
1961 година се утврдува к а к о следува: 

— Приходи — — — — динари 267.264.026 
— Расходи — — — — динари 198.891.982 
— Вишок на приходи — — динари 68.472.044 

I I 
Вишокот на приходите над расходите во износ 

од 68.472.044 динари, се пренесува к а к о средства на 
фондот за 1962 година. 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја -

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

НАРОДНО С О Б Р А Н И Е 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Б р о ј 0102-152/3 
27 септември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на произво- Претседател 

дителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелиевски, е. р. Киро Георгиевски, е. р. 

165. 
Н а основа член 157 став 4 и 5 од Законот за 

буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови, Народното собрание на Народна Република 
Македонија , на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 септември 1962 година и на седни-
цата на Соборот на производителите одржана на 
27 септември 1962 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА 1961 ГОДИНА 

I 
Завршната сметка на Републичкиот резервен 

ф о н д за 1961 година, без средствата на заедничките 
резерви на стопанските организации, се утврдува 
к а к о следува: 

— Приходи — — —• — динари 244,248.931 
— Расходи — — — — динари 130,775.107 
— Вишок на приходи — динари 113,473.824 

II 
Доделените а непотрошени средства од овој 

ф о н д до к р а ј о т на 1961 година од одделни корис-
ници во вкупен износ од 3,740.083 ќ е можат да се 
користат во 1962 година. 

I I I 
Од остатокот на вишокот на приходите ќ е се 

покрие вишокот на извршените расходи н а д оства-
рените приходи по завршната сметка за извршу-
в а њ е на Републичкиот буџет за 1960 година. 

IV 
Оваа .одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Н А Р О Д Н О С О Б Р А Н И Е 
Н А НАРОДНА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Б р о ј 0102-152/2 
27 септември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на произво- Претседател 

дителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темел конски, е. р. Киро Георгиевски, е. р. 

166. 
Н а основа член 123 став 2 од Законот за буџе-

тите и финансирањето на самостојните установи, 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор одр-
ж а н а на 27 септември 1962 година и на седницата 
на Соборот на производителите одржана на 27 сеп-
тември 1962 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ З А 1961 ГОДИНА НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ (БУЏЕТСКИ) 

ФОНДОВИ ШТО НЕМААТ ПОСЕБЕН ОРГАН 
НА УПРАВУВАЊЕ 

I 
Завршните сметки за 1961 година на републич-

ките општествени (буџетски) фондови што немаат 
посебен орган на управување се утврдуваат к а к о 
следува: 

(Во милиони) 

1. Фонд за патишта 694,1 414,2 263,7 16,2 
2. Фонд за и с т р а ж у -

в а ч к и работи 128,3 114,0 12,8 1,5 
3. Фонд за унапреду-

в а њ е на земјоделието 6,3 5,0 — 1,3 
4. Фонд за унапреду-

в а њ е на шумарството 18,3 16,5 1.8 — 

5. Фонд за води , 23,4 23,4 — — 

Вкупно: 870,4 573,1 278,3 19,0 
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И 
Износот на законското ограничување и задол-

жителната резерва к а ј фондовите под 1 и 2 од 
претходната точка ќ е се планира во приходниот 
дел на финансискиот план на соодветниот фонд 
за 1962 година и ќ е се користи во таа година. 

Износот на задолжителната резерва на фон-
дот под 4 од претходната точка ќе се употреби за 
намените утврдени во Одлуката за употребата на 
непотрошените средства на фондовите за унапре-
дување на шумарството („Службен весник на 
НРМ" бр. 37/61). ~ 

III 
Оваа одлука влегува во> сила од денот на не ј -

зиното објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

НАРОДНО СОБРАНИЕ, 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 0102-152/(4 
27 септември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на произво- Претседател 

дителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелков ски, е. р. Киро Георгиевски, е. р. 

Омасен дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи " 

на НРМ, со решението бр. 20-13390/1 од 29 август 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Ѓорѓиевиќ Пандил, роден на 23 мај 
1928 година во село Требишта, Н Р Албанија, од 
татко Горѓи и мајка Неда, така што во иднина ф а -
милијарното име ќе му гласи Ристовски. 

Промената се протегнува и на малолетните му 
деца Горѓи и Лидија. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (268) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15277 од 25 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Милевска Оливера, родена на 17 август 1939 
година во село Велестово, Охридска околија, од 
татко Милевски Крсте и ма јка Ратка, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Савета. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ<:. (̂ 69)̂  

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-14954 од 24 август 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар -
ното име на Пушоски Илија, роден на 24 август 
1935 година во село Лабуништа, Охридска околија, 

од татко Наум и мајка Марица, така што во идни-
на фамилијарното име ќе му гласи Настески. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „'Службен весник на НРМ". (2Ш* 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 14348 од 28 август 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Трајковска Даница, родена на ден 12 ја-
нуари 1937 година во село Селце, Тетовска око-
лија, од татко Наке и мајка Севделина, така што 
во роднина фамилии арното име ќе и гласи Шерден-
ковска. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (271) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15630 од 5 септември 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар-

ниот име на Саки Султана, родена на ден 9 јануари 
1943 година во Скопје од татко Сејди и мајка Ѓу-
зел а, така што во иднина фамилијарното име ќе и 
гласи Садикова. 1 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (272) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-14923/1 од 12 септем-
ври 1962 година, ја одобри промената на фамили-
ј а р н о ^ име на Лејковска Загорка, родена на 7 
септември 1939 година во Битола од татко Горѓи 
и мајка Јелена, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе и гласи Марковска. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (2731 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-14924/1 од 12 септем-
ври 1962 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Лејковски Павле, роден на 12 ок-
томври 1939 година во село Сопотница, Битолска 
околија, од татко Нове и ма јка Мара, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Мар-
ковски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен зсник на НРМ". (274) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
НРМ, со решението бр. 20-13393/11 од 31 август 

1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Јагуридовска Велика, родена на 31 март 1947 
година во село Бач, Битолско, од татко Тодор и 
ма јка Донка, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Лилјана. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен гесник на НРМ". (2751 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
•на НРМ, со решението бр. 20-14953 од 24 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Идризи Бе гуша, роден на 27 декември 1941 го-
дина во село Лабуништа, Охридска околија, од 
татко Идризи Бахти јар и ма јка Зелиха, така што 
во иднина роденото име ќ е му гласи К&друша. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (2Ш 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-14956 од 24 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Баткоски Митре, роден на 28 октомври 1942 
година во село Вевчани, Охридска околија, од 
татко Баткоски Влад|е и мајка Дофа, така што 
во иднина роденото име ќ е му гласи Димитар. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (279) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12381 од 28 август 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
на Наумовски Александар, роден на ден 14 октом-
ври 1936 година во село Карамани, Битолска око-
лија, од татко Ристо и мајка Мара, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Јовковски Алексо. 

Оваа промена, в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (280) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 15431 од 31 август 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Јованов Трајко, роден на ден 18 декември 
1933 година во гр. Скопје, од татко Ангеле и мајка 
Марица, така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име 
ќе му гласи Даневски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (281) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13392/1 од 17 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Јанкулоски Спасе, роден на ден 13 мај 1946 го-
дина во село Палчиште, Битолска околија, од ро-
дители: татко Јанку л оски Крсте и мајка Ленка, 
така што во иднина роденото име ќ е му гласи 
Петре. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". ( Ш к 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15280 од 28 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Танески Софе, роден на 8 март 1961 година во 
село Сланско, Охридска околија, од татко Танески 
Петре и мајка Ценка, така што во иднина роде-
ното име ќ е му гласи Радослав. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10186/2 од 25 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Садику Авмет, роден на 6 август 1929 година 
во село Ростуша, Тетовска околија, од татко Са-
дик и мајка Руждије, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Махмут. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (2841% 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на^ НРМ, со решението бр. 20-15771 од 9 септември 

Д962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Стојков Алексо, роден на 14 февруари 1943 го-
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дина во Скопје, од татко Петар и мајка Луиза, 
така што во иднина роденото име ќ е му гласи 
Александар. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ' ; . (285) 

КОНКУРСИ 
На основа член 33 од Законот за јавните служ-

беници, Комисијата за службенички работи на На-
родниот одбор на општината Ид ади ја, Скопје 

р а е п и ш у в а 

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

1. Началник на Одделението за комунални 
и станбени прашања — — — — — 1 

2. Општински судија за прекршоци за 
општините: Идадија, Кале, Кисела Вода 
и Саат Кула — — — — — — — 2 

УСЛОВИ: 

За работното место под 1, кандидатите треба 
да имаат завршено висока, виша или средна 
стручна спрема со над 5 години практика на рако-

в о д н и места. 

Под 2, кандидатите треба да имаат завршено 
правен факултет, виша управна школа или Управ-
на школа на ДСВР, со над 3 години практика во 
управна струка. 

Молбите со потребните документи, согласно 
чл. 31 од Законот за јавните службеници и по-
тврди за работен стаж, се доставуваат до Коми-
сијата за службенички работи на Народниот одбор 
на општината И дади ја — Скопје. 

Конкурсот ќ е трае до пополнување на работ-
ните места. (1234) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението на Народниот одбор 

на општината Богданци бр. 1077/1 од 1-Ш-1962 го-
дина е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање, страна 8, ред. бр. 8, све-
ска I установата под назив: Аптекарска станица, 
со седиште во е. Богданци, Титоввелешко. Пред-
мет на работењето на станицата е: набавува и из-
работува лекови и средства за лекување и за-
штита на здравјето и со нив го снабдува населе-
нието, здравствените и др. установи и општествени 
организации. 

А п т е к а р с к а ^ станица е основана со решението 
на Народниот одбор на општината Богданци. бр. 
1724/1 од 28-1У-1959 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
станицата е Советот за народно здравје и соци-
јална заштита на Народниот одбор на општината 
Богданци. 
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Со станицата управува управен одбор и сове-
тот на установата, а ќ е ја потпишува управителот 
Ѓорге Филиповски. 

Бр. 1077/1-62 од Народниот одбор на општината, 
Богданци. (1117) 

Во регистарот на установите со самостојно ф и -
нансирање на Народниот одбор на општината Бог-
данци на страна 9, ред. бр. 9, свеска I е запишана 
установата под назив: Установа за чистота, зеле-
нило и водовод, со седиште во Богданци. Предмет 
на работењето на установата е: одржување на чи-
стотата, зеленилото и водоводот и др. во Богданци. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Богданци бр. 3514/1 од 
ЗО-УН-1962 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Отсекот за општествени служби на 
НОО — Богданци. , 

Со установата управува управен орган, а ќе ја 
потпишува шефот на установата Таушанов Томо. 

Од Народниот одбор на општината Богданци. 
(И18) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 8, 
страна 9 е запишано следното: Согласно со одлу-
ката на Задружниот совет на Земјоделската за -
друга „Вардар" од село Радиовце, Тетовско, доне-
сена на 13-11-1961 год., а одобрена од Народниот 
одбор на општината Жеров јане со решението бр. 
04-2488/1 од 15-У-1961 год. е извршено следното 
изменување и дополнување на правилата на за-
другата: 

Членот 1 не се менува. 
Членот 2 не се менува. ј 
Членот 3 од правилата се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде секој полно-

летен земјоделски производител: 1. што ќ е ги при-
фати правилата на задругата, 2. што ќ е се обврзе 
дека ќе остварува минимум на економска (делов-
на) соработка со задругата и 3. што ќ е уплати 
определена уписнина". 

Членот 4 не се менува. 
По членот 5 од правилата се додава нов член 

5а кој гласи: 
„Со правилата на задругата се определува 

височината на уписнината од 200 динари. Мини-
мумот на задолжителната економска соработка со 
задругата е: 1 

1. соработка со задругата во земјоделско про-
изводство на површина од 2 хектари, на опреде-
лена вредност од 10.000 динари; 

2. контрахирање со задругата на производ-
ство на земјоделски производи на површина од 
1 хектар или искажано во 30.000 динари; 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од 20.000 динари; 

4. купување на репродукциони материјали од 
задругата или прифаќање земјоделски услуги во 
вредност од 5.000 динари; 

5. вложување на определен паричен износ к а ј 
задругата на штедење". 

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и 
'член 56 кој гласи: 

„Работникот што ќе стане член на задругата 
ги задржува сите права и обврски на лице во 
работен однос". 

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, И, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 и 21 не се менуваат. 

Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 

1. ги донесува првите правила на задругата 
при нејзиното основање; 

2. дава препораки за донесување перспекти-
вен план за стопанскиот развиток на задругата; 

3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава насоки за работата на задругата; 
5. разгледува и други прашања од организа-

цијата и работата на задругата и му дава препо-
раки на задружниот совет за нивното решавање". 

Членовите 23, 24 и 25 остануваат. 
Задружниот совет се состои од 21 член. Бор-

овој број влегуваат до една третина од членовите 
на задругата и до две третини, од лицата што се 
во работен однос со задругата и нејзините само« 
стој ни погони, односно дејности. , 

Работниците и службениците во задружниот 
совет ги бира работниот колектив на задругата 
спрема прописите што важат за таа цел. 

Членовите од 27 до 37 остануваат и не се ме-
нуваат. 

Членот 38 од правилата се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и заклу-
чоците и насоките на собранието на здругата. 

Задружниот совет на задругата: > 
1. донесува измени на правилата на задругата; 
2. донесува перспекдавен план за развитокот 

на задругата и ги утврдува, по предлог на пого-
ните, стопанскиот план и завршната сметка на 
самостојните погони; 

3. донесува годишен стопански план и акциона 
програма на задругата и ги определува средствата 
со кои се обезбедува извршувањето на пликот и 
програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, 
акционата програма, за резултатите на работе-
њето на задругата и за завршната сметка на за* 
другата и нејзините самостојни погони; 

6. одлучува за височината на з а д о л ж у в а њ е ^ 
на задругата и им дава овластувања на УО и н& 
управникот на задругата за одлучување за задол* 
жување на задругата до определена височина; 

7. донесува правилник за расподелба на чи-
стиот приход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 

8. ги избира и сменува членовите на УО на 
задругата, како и претставниците на задружниот 
сојуз и на другите организации во кои е зачле-
нета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и раководи-
телите на самостојните погони на начин предвиден 
со постојните прописи; 
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10. одлучува за основање на претпријатија, 
дуќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување на задругата во 
членство на задружниот сојуз и други органи-
зации; I 

12. решава за предлозите и наодите на реви-
зиони те и инспекционите органи за работењето на 
задругата; ' 

13. решава и за други прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатијата, 
според општите прописи, решава работничкиот со-
вет на претпријатието". 

Членовите 39 до 60 остануваат исти и не се 
менуваат. 

По членот 61 се додава нов член 61 а кој гласи: 
„Општите прописи за стопанските организации 

што се однесуваат на погоните со самостојна пре-
сметка во состав на стопанската организација, 
важат и за самостојните погони на земјоделската 
задруга". 1 

Членовите 62 до 77 остануваат и не се ме-
нуваат. 

Членот 78 се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови: 
I 1. Деловен фонд, 

2. Резервен фонд и 
3. Фонд за заедничка потрошувачка". 
Членовите 79 па до 95 не се менуваат и оста-

нуваат исти. , 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 570/61. (1423)] 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 103 
страна 393 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Чатино" од село Клиново, донесена на 
10-1V-1961 година, а одобрена од Народниот одбор 
на општината Кавадарци под бр. 03-2977 од 17-
VIII-1961 год. е извршено следното изменување и 
дополнување на правилата: 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде: 1. секој 

полнолетен земјоделски производител: а) што ќе 
ги прифати правилата на задругата, б) што ќ е 
се обврзе дека ќ е оствари минимум економска со-
работка со задругата и в) што ќ е уплати уписни-
ка; 2. работник и службеник на задругата што 
се наоѓа во работен однос со истата. 

Членот 13 се менува и гласи: 
„Минимумот на задолжителната економска (де-

ловна) соработка што секој член на задругата е 
должен да ја оствари со задругата се одвива во 
следните взаемни економски односи: 

1. соработка со задругата во земјоделско про-
изводство; 

2. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи и испорака на тие про-
изводи; 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата. 

Минимум задолжителна економска (деловна) 
соработка задругарот може да оствари ако исполни 
еден од условите предвидени со овој член, а во 

висина на одредената задолжителна економска со-
работка (ст. 1 од овој член). 

Член на задругата може да користи репродук-
ционен материјал и земјоделски услуги од задру-
гата доколку кооперира и контрахира земјоделско 
производство со задругата, сразмерно на висината 
на економската соработка што тој ќе ја оствари 
со задругата. 

Економската соработка поединечно со секој 
член на задругата ќе биде регулирана со посебен 
договор". ј 

По членот 13 се додава нов член 13а кој гласи: 
„Секој член на задругата е должен: 
1. да работи и придонесува за организационото 

јакнење на задругата, за јакнење на нејзината 
стопанска снага, како и да ги штити нејзините 
интереси и углед и 2. да одговара на своите обвр-
ски спрема задругата што произлегуваат од склу-
чените договори, правилата, деловникот, одлуките 
на задружниот совет и управниот одбор на за-
другата". ' 

Членот 14 се менува и гласи: 
„Секој член при стапувањето во задругата 

уплатува уписника. Уписнината изнесува 200 ди-
нари. Уписнината се уплатува веднаш при зачле-
нувањето во задругата односно со потпишувањето 
на пристанишната". 

Членовиве 15, 16 и 17 се бришат. 
Собранието на задругата: 1. ги донесува пр-

вите правила на задругата при нејзиното осно-
вање; 2. дава препораки за донесување перспек-
тивен план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 4. дава на-
соки за работата на задругата; 5. разгледува и дру-
ги прашања од организацијата и работата на за-
другата и му дава препорака на задружниот совет 
за нивното решавање. 

Задружниот совет на задругата е должен да 
расправу ва за препораките на собранието на задру-
гата и да донесува одлуки во врска со нив. 

Членот 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет на задругата се состои од 

21 член. \ 
Во овој број влегуваат најмалку 10 работници 

и службеници од дејностите што непосредно ги 
обавува задругата и од самостојните погони". 

Членот 38 се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и за-
клучоците и насоките на собранието на задругата. 

Задружниот совет: 
1. донесува измени на правилата на задругата; 
2. донесува перспективен план за стопанскиот 

развиток на задругата и ги утврдува, по предлог 
на погоните, стопанскиот план и завршната смет-
ка на самостојните погони; 

3. донесува годишен стопански план и акциона 
програма на задругата и ги определува средствата 
со кои се обезбедува извршувањето на планот и 
програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, 
акционата програма, за резултатите на работе-
њето и за завршната сметка на задругата и на не ј -
зините погони; 
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6. одлучува за висината на задолжувањето на 
задругата и им дава овластувања на управниот 
одбор и на управникот на задругата за одлучу-
вање на задолжувањето на задругата до опреде-
лена височина; 

7. донесува правилник за расподелба на чи-
стиот приход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 

8. ги избира и сменува членовите на управ-
ниот одбор на задругата, како и претставниците на 
задружните сојузи и за другите организации во 
кои е зачленета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работилници на задругата и раково-
дителите на самостојните погони на начин пред-
виден со постојните прописи; 

10. одлучува за основањето на претпријатија, 
дуќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување на задругата во 
членство на задружниот сојуз и на други органи-
зации; 

12. решава за предлозите и за наодите на ре-
визионим и инспекционите органи за работењето 
на задругата; 

13. решава и за други прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатијата, 
според општите прописи, решава работничкиот со-
вет на претпријатието. 

Перспективниот план за стопанскиот разви-
ток, годишниот стопански план и акционата про-
грама на задругата и на нејзините самостојни по-
гони, мораат пред донесувањето да им се стават 
на увид на членовите на задругата, како и на ра-
ботниците на з дру гата и на нејзините самостојни 
погони. 

Ако во задружниот совет влегуваат сите чле-
нови на задругата и работниците на задругата 
и на нејзините самостојни погони (член 32 став 4), 
задружниот совет ги врши и работите од надлеж-
ностите на собранието на задругата". 

Членот 78 се менува и гласи: 
„Задругата ги има следните фондови: 
1. Деловен фонд, 
2. Резервен фонд и 
3. Фонд за заедничка потрошувачка." 
Оваа одлука стапува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1-II1-1961 год 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 629/61. (1436) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавуваа 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 353, страна 935 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Продавницата за гу-
ми и чевли во Горче Петров на Југословенскиот 
комбинат за гуми и чевли „Борово" од Борово, 
Вчков Киро, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За раководител на продавницата е назначен 
Стојанов Сане Киро. Тој продавницата ќ е ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, сметано од 18-Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 644/61. (1432) 

Вр. 33 — Стр. 441 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 85, страна 245 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Претпријатието „Југопроект" од Скопје, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје бр. 959 од 18-Х-
1961 година е споено во новоформираното Проек-
тантско претпријатие „План", Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 666/61. (1444) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 602, страна 421 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Бирото за проектирање „Агропроект" од 
Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Кисела Вода — Скопје бр. 959 од 
18-Х-1961 год. е споено во новоформираното Про-
ектантско претпријатие „План" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 665/61. (1445) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр, 672, страна 961 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Трговското прет-
пријатие увоз«-извоз „Кооператива" од Скопје, Мар-
ковски Нестор Иван, директор, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од дол-
жност. 

За директор на претпријатието со решението 
на Народниот одбор на општината Идадија — 
Скопје бр. 16728/1 од 26-1Х-1961 година е назначен 
Абдула Селим. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со старите регистрирани потписни-
ци: Еленовски Александар Лазар, секретар — пра-
вен референт, Цубалевски Лазар Стрезо, рако-
водител на стопанско-сметководниот сектор и ше-
фот на сметководството Стојковски Диме Златко, 
сметано од 27-Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 662/61. I (1446) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 16, 
страна 61 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Братство" од село Ростуша, донесена на 
3-1V-1961 година, а одобрена од Народниот одбор 
на општината Маврово со решението бр. 04-1862 
од 6-Х-1961 год. е извршено следното изменување 
и дополнување на правилата на задругата: 

Членот 1 не се менува. 
Членот 2 не се менува. 
Членот 3 од правилата се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде секој полно-

летен земјоделски производител: 1. што ќ е ги при-
фати правилата на задругата, 2. што ќ е се обврзе 
дека ќе Остварува минимум на економска (делов-
на) соработка со задругата и 3. што ќ е ќе уплати 
определена уписни на". 

служиш: весни«; н а нрм 
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Членот 4 не се менува. 
По членот 5 од правилата, се додава нов член 

5а 1рј гласи: л 

„Со правилата на задругата се определува ви-
сочината на уписницата од 250 динари и мини-
мумот на задолжителната економска соработка на 
членот на задругата со задругата. К а к о минимум 
на економска соработка според овие правила се 
смета: 

1. соработка со задругата во земјоделско про-
изводство на површина хектари, на опре-
делена вредност динари; 

2. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи на површина хек-
тари или искажано во динари; 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од 10.000 динари; 

4. купување репродукциони материјали од за-
другата или прифаќање земјоделски услуги во 
вредност од 10.000 динари и 

5. вложување на определен паричен износ к а ј 
задругата на штедење". 1 

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и 
член 56 кој гласи: 

„Работник што ќе стане член на4 .задругата ги 
задржува сите права и обврски на лице во работен 
однос", 

Дреновите: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат. 

Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 
1. ги донесува првите правила на задругата 

при нејзиното основање; 
2. дава препорака за донесување перспективен 

план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава насоки за работата на задругата; 
5. разгледува и други прашања од организа-

цијата и работата на задругата и му дава пре-
пораки на задружниот совет за нивното реша-
вање". 

Членот 22а од правилата се брише. 
Членовите 23, 24 и 25 остануваат. 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет се состои од 21—120 члена. 

Во овој број влегуваат Уз од членовите на задру-
гата и 2 /3 од лицата што се во работен однос со 
задругата и нејзините самостојни погони, односно 
дејности. 

Работниците и службениците на задружниот 
совет ги бира работниот колектив на задругата 
спрема прописите што важат за таа цел". 

Членовите од 27 до 37 остануваат и не се ме-
нуваат. , 

Членот 38 од правилата се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и за-
клучоците и насоките на собранието на задругата. 

Задружниот совет на задругата: 
1. донесува измени и на правилата на за-

другата; 
2. донесува перспективен план за развитокот 

на задругата и ги утврдува, по предлог од пого-
ни!^, стопанскиот план и завршната сметка на 
самостојните погони; 

3. донесува годишен стопански план и акциона 
програма на задругата и ги определува средствата 
со кои се обезбедува извршувањето на планот и 
програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, 
акционата програма, за резултатите на работењето 
и за завршната сметка на задругата и на нејзи-
ните самостојни погони; 

6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и им дава овластувања на УО и на 
управникот на задругата за одлучување за задол-
жувањето на задругата до определена височина; 

7. донесува правилник за расподелба на чи-
стиот приход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 

8. ги избира и сменува членовите На УО на 
задругата, како и претставниците на задружниот 
сојуз и на другите организации во кои е зачле-
нета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и раководи-
телите на самостојните погони на начин предви-
ден со постојните прописи; 

10. одлучува за основање на претпријатија, 
дуќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување на задругата во 
членство на задружниот сојуз и другите орга-
низации; 

12. решава за предлозите и наодите на реви-
зионите и инспекциските органи за работењето на 
задругата; 

13. решава и други прашања во врска со рабо-
тата на задругата за кои во претпријатијата, спо-
ред општите прописи, решава работничкиот совет 
на претпријатието". 

Членовите 39 до 60 остануваат исти и не се 
менуваат. 

По членот 61 се додава нов член 61 а, кој гласи: 
„Општите прописи за стопанските организации 

што се однесуваат за погоните со самостојна пре-
сметка во состав на стопанската организација, 
в ажат и за самостојните погони на земјоделската 
задруга". ] 

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се 
менуваат. 

Членот1 78 од правилата се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови : 
1. Деловен фонд, 2. Резервен фонд и 3. Фонд за 

заедничка потрошувачка" . 
Членовите 79 па до 95 не се менуваат и оста-

нуваат исти; I 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 642/61. (1461) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 243, страна 641 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Трговското мешано прет-
пријатие за промет со индустриски стоки на го-
лемо „Југоуниверзал" од Скопје, Страхил Вас-
е в с к и , со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кале — Скопје е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување, 
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За в.д. директор на претпријатието е назначен 
со решението на Народнио! одбор на општината 
Кале — Скопје бр. 11136 од 1-Х1-1961 год. Констан-
тин Т. Антонов. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот регистриран потписник 
Сурмејан Аракел, сметано од 8-Х1-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 687/61. (1452) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1Х-1961 година под рег. бр. 62/55, свеска I I I е 
запишано следното: Се менува дејноста на Про-
давницата во село Маруништа на Земјоделската 
задруга „Фадил Винца" од село Велешта, Охрид-
ска околија, и покрај досегашната дејност, ќе 
врши и трговија со рибарски материјали и прибор, 
спортски прибор, месни преработки, млински пре-
работки1, семенска стока, животни намирници и 
предмети за куќни потреби, алкохолни и безалко-
холни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и 
прибор, дрогериска стока и деликатесни производи 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 485/61. (1479) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации е 
запишано следното: Се менува дејноста на Земјо-
делската задруга „Единство" од село Долно Лако-
череј. Охридска околија, и ќе гласи: производство 
на сурови тули по индустриски пат и продажба на 
истите, согласно со одлуката на Задружниот совет 
бр. 224/2 од 22-111-1961 година. 

, Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 415/61. (1480) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-1У-1961 година под рег. бр. 2/60, свеска II е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Тргов-
ското претпријатие „Храна" од Струга и ќ е гласи: 
Трговско претпријатие на големо за снабдување 
со селскостоп^нски производи, прехранбени и ин-
дустриски артикли „Снабдител", со седиште во 
Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи1 

бр. 430/61. (1486) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 284, страна 1097 е запишано следното: 
Досегашниот потписник Вељановски Миле, дирек-
тор, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на Железничкото транспортно 
претпријатие од Гостивар со решението на Народ-
ниот одбор на општината Гостивар бр. 3824 од 
8-VI-1961 година е назначен Перо Јанкуловски. 
Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето со 
новоназначениот потписник Тренков Милан, пом. 
директор, сметано од 15-Х1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 697/61. (1499> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 328, страна 865 е запишано/Следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кале — Скопје под бр. 432 од 22-И-
1961 година дејноста на Претпријатието за поправ-
ка на мерки и тегови и изработување на мерки — 
Скопје во иднина се проширува и со: а) ливење 
на разни метали; б) изработка на разни окови за 
столарија; в) изработка на разна метална галан-
терија, а со решението бр. 508 од 28-У1-1961 го-
дина на истата општина се проширува и со изра-
ботка на градежна браварија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 701/61. . (1510) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. бб, 
страна 259 е запишано следното: Досегашниот ш е ф 
на сметководството на Земјоделската задруга „На-
горичко Поле" од село Младо Нагоричане, Кума-
новска околија, Војо Гиевски, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За ш е ф на сметководството на задругата е на-
значен Спасовски Ристов Саво. Тој задругата ќ е 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со новоназначениот пот-
писник Милошевски 'Стојанов Коста, секретар, и 
стариот регистриран потписник в.д. управникот Б л а -
гој Поповски', сметано од 8-Х1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 688/61. (1500) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
гдека во регистарот на задругите под . рег. бр. 11, 
страна 41 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Кума-
ново под бр. 18342/1 од 4-Х1-1961 година Земјодел-
ската задруга од Куманово е ставена под присилна 
управа. 1 

За присилен управник е назначен Гиго Цвет-
ковски од Куманово. ТОЈ задругата ќ е ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 11-Х1-1961 година. 

На досегашните потписници на задругата Тра ј -
ко Доцев Димитриевски, управник, и Големинов-
с к и Јанко Трајан, ш е ф на сметководството, им 
престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 694/61. (1501) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76, 
страна 305 е запишано следното: На досегашниот 
управник на Земјоделската задруга „Љуботен" од 
село Вратница, Тетовско, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За управник на задругата е назначен Јордан 
Тасевски, Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето со стариот регистриран потписник Саво Ми-
лошевски, книговодител, сметано од 31-Х-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 673/61. (1515) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 69, 
страна 241 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Валан-
дово под бр. 1843/1 рд 10-У1-1961 год. Земјоделската 
задруга „11 октомври" — Валандово е ставена под 
принудна управа. За принуден управник е назна-
чен Сапунџиев А. Петар, кој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето. 

На потписниците на задругата Петар Калко-
валиев и Васил Дончев им престанува правото за 
потпишување. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Валандово под бр. 2832 од 21-1Х-1961 година 
се симнува принудната управа над Земјоделската 
задруга „11 октомври" од Ва ланд ово. 

За управник на задругата е назначен Сапун-
и е в А. Петар. Тој задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со новоназначениот потписник Ристо 
Зајков, ш е ф на к о м е р ц и ј а л н о ^ одделение, смета-
но од 17-Х1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 706/61. (1523) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 227, страна 651 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Гостивар под бр. 04-4214/1 од 1-Х1-1961 
година дејноста на Фабриката за огноотпорни ма-
теријали „Силика" од Гостивар во иднина се про-
ширува и со: експлоатација на кварцити и про-
изводство на огноотпорни материјали, столарски, 
лимарски, браварски и лабораториски услуги на 
трети лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 695/61. (1526) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 194, страна 567, свеска I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Фабриката за чевли и папуча 
од Куманово, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината Куманово бр. 9460/1 од] 
26-У-1961 година е припоена кон Чевларската ин-
дустрија „Чик" од Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фк 
бр. 420/61. (1527] 

Окружниот стопански суд во Скопје об јаву ВЕ 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 215, страна 683 е запишано следното: 
Покрај досегашниот потписник на Чевларската 
индустрија „Чик" од Куманово, директорот Мили-
сав Маневски, претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето и новоназначениот потписник Тихомир 

10 октомври 1962 

Стефановски, ш е ф на сметководството, сметано од 
24-Х1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 728/61. (1528) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 159, страна 429 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Саат Кула — Скопје под бр. 03/1-12056 
од 27-Х-1961 година фирмата на Претпријатието 
за метални и бакелитни производи „Металец" од 
Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Металско 
претпријатие „Коце Металец" од Скопје. 

Исто така со ^рецитираното решение се про-
ширува и дејноста на претпријатието и во иднина 
ќе биде: вршење на браварско-лимарски градежни 
услуги, производство на метални производи, ме-
тални и градежни конструкции, греење и климо 
уреди, изолација, конструкција за лифтови и нив-
ното одржување, елоксажа и галванизација и ел. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 707/61. (1534) 

СОДРЖИНА 
Страна 

160. Указ за прогласување на Законот за из-
градба на инвестициони објекти —• — — 429 
Закон за изградба на инвестициони об-
јекти — — — — — — — — — 429 

161. Указ за прогласување на Законот за про-
' должување мандатот на народните од-

бори — _ — — — — — _ 4341 
Закон за продолжување мандатот на на-
родните одбори — — — — — — — 435 

162. Указ за прогласување на Законот за за -
вршната сметка за извршувањето на бу-
џетот на Народна Република Македонија 
за 1961 година — — — — — — — 435 
Закон за завршната сметка за извршува-
њето на буџетот на Народна Република 
Македонија за 1961 година — — — 435 

163. Одлука за одобрување завршната сметка 
на Општествениот инвестиционен фонд 
на Народна Република Македонија за 
1961 година — — — — 435 

164. Одлука за завршната сметка на сред-
ствата на заедничките резерви на Ре-
публичкиот резервен фонд за 1961 го-
дина — — — — — — — — — 43$ 

165. Одлука за завршната сметка на Репуб-
личкиот резервен фонд за 1961 година — 436 

166. Одлука за завршните сметки за 1961 го-
дина на републичките општествени (бу-
џетски) фондови што немаат посебен 
орган на управување — — — — — 436 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

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

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (4259) — Скопје, 


