
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на НРМ" изле- Сабота, 8 декември 1962 Претплатата за 1962 год. изнесува 
гува по потреба. Ракописите не Скопје 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 39 Год. х у г а Жиро сметка број 802—11/1—698. 

184. 
На основа член 52 од -Законот за државната 

управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56), Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ПАТИШТА И 
ТЕХНИЧКИТЕ СЕКЦИИ ЗА ПАТИШТА 

Член 1 
Во Уредбата за престанок со работа па Дирек-

цијата за патишта и техничките секции за па-
тишта („Службен весник на НРМ" бр. 2/62) во член 
2 зборот „имотот" се заменува со зборовите „опре-
мата и инвентарот". 

По став 5 се додаваат два нови става 6 и 7 кои 
гласат: 

„Инвеститорските функции на Дирекцијата за 
патишта во употребата на средствата на НРМ на-
менети за изградба и реконструкција на јавните 
патишта, како и правата и обврските настанати во 
вршењето на овие функции се пренесуваат на Ре-
публичкиот фонд за патишта. 

Стопанската банка на НРМ средствата преос-
танати на сметките на Дирекцијата за патишта ќе 
ги пренесе на сметките на Републичкиот фонд за 
патишта". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со нејзиното обја-

вување во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-3262/1 
:26 ноември 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар^ Потпретседател, 

Филип Брановски, е. р. Ристо Џунов, е. р. 

185. 
На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Ре-

публичкиот општествен план за 1962 година и чл. 
12 од Законот за кредитните и други банкарски 
работи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/61), Извр-
шниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ 
КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НА-

МЕНЕТИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1) Кредитите за инвестиции во градежниш-
твото од средствата на Републичкиот инвестици-
онен фонд (во натамошниот текст — Фондот) ќе 
се даваат под условите и на начин определен со 
оваа одлука. 

2) Кредитите ќе се даваат за набавка на гра-
дежна механизација, учество во кредитите од Оп-
штиот инвестиционен фонд, како и за учество во 
користењето на средствата наменети за градеж-
ништво од Фондот за унапредување развитокот на 
стопански неразвиените подрачја, за 1962 година. 

3) Корисници на кредитите можат да бидат 
стопанските организации од областа на градежната 
оператива чии бруто производ надминува 2 мили-
јарди динари. 

4) Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на 
Народна Република Македонија по пат на конкурс 
кој го распишува Банката во согласност со Од-
борот за општи стопански работи на Извршниот 
совет. 

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

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

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

8) Првенство во добивање на кредити имаат 
заемобаратели кои што: 

— користат кредити од средства на Општиот 
инвестиционен фонд; 

— постигнуваат поголем рентабилитет со ин-
вестиционото вложување; 

— понудат поголемо сопствено учество, покра-
ток рок за враќање и повисока интересна норма; 

— понудат покус рок за набавка на градежна 
механизација. 

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

Бр. 09-3296/1 
26 ноември 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

СекретарЈ Потпретседател, 
Филип Бранковски, е. р. Ристо Џунов, е. р. 
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186. 
На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Ре-

публичкиот општествен план за 1962 година во 
врска со точка 1 од Одлуката на Сојузниот извр-
шен совет за расподелба на средствата на Фондот 
за унапредување развитокот на стопански нераз-
виените подрачја за 1962 година и точка П од Одлу-
ката за расподелба на средствата одобрени на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на 
Сојузниот извршен совет за расподелба на сред-
ствата на Фондот за унапредување развитокот на 
стопански неразвиените подрачја за 1962 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 26/62)̂  Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ 
КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕС-
ТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ РАЗВИТОКОТ НА СТОПАН-
СКИ НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

1) Износот од ЗОО милиони динари определен 
за инвестиции во земјоделството од средствата одо-
брени на Републичкиот инвестиционен фонд со 
Одлуката на Сојузниот извршен совет за расио-
делба на средствата на Фондот за унапредување 
развитокот на стопански неразвиените подрачја за 
1962 година, ќе се употребат за давање кредити за 
оние намени и под истите услови под кои се ко-
ристат средства од Општиот инвестиционен фонд 
наменети за земјоделство. 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „.Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр, 09-3558/1 
26 ноември 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар^ Потпретседател, 

Филип Брајкоски, е. р. Ристо Џунов, е. р. 

187. 

На основа глава XVI точка 1 оддел 12 од 
Републичкиот општествен план за 1962 година во 
врска со точка 1 од Одлуката на Сојузниот извр-
шен совет за распсделбата на средствата за уна-
предување развитокот на стопански неразвиените 
подрачја за 1962 година и точка И од Одлуката за 
расподелба на средствата одобрени на Републич-
киот инвестиционен фонд со Одлуката на Сојузниот 
извршен совет за расноделба на средствата на 
Фондот за унапредување развитокот на стопански 
неразвиените подрачја за 1962 година („Службен 
весник на НРМ" бр. 26/62), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ 
КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА УГОСТИ-
ТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ ОД РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НА-
МЕНЕТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАЗ-
ВИТОКОТ НА СТОПАНСКИ НЕРАЗВИЕ-

НИТЕ ПОДРАЧЈА 

1) Износот од 200 милиони динари определен 
за инвестиции во угостителството и туризмот од 
средствата одобрени на Републичкиот инвестицио-
нен фонд со Одлуката на Сојузниот извршен совет 
за расподелбата на средствата на Фондот за уна-
предување развитокот на стопански неразвиените 
подрачја за 1962 година, ќе се употреби за давање 
кредити под условите и на начинот определени со 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се да-
ваат кредити од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд наменети за трговија, угости-
телство и туризам („Службен весник на НРМ" бр. 
15/62). 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-3559/1 
26 ноември 1962 година 

скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар^ Потпретседател, 
Филип Брановски, е. р. Ристо Џунов, е. р. 

188. 
На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Ре-

публичкиот општествен план за 1962 година во 
врска со точка 1 од Одлуката на Сојузниот извр-
шен совет за расподелба на средствата на Фондот 
за унапредување развитокот на стопански нераз-
виените подрачја за 1962 година и точка И од 
Одлуката за расподелба на средствата одобрени на 
Републичкиот инвестиционен фсид со Одлуката на 
Сојузниот извршен совет за раслоделба на сред-
ствата на Фондот за унапредување стопански не-
развиените подрачја за 1962 година („.Службен 
весник на НРМ" бр. 26/62), Извршниот совет до-
несува 

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

СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ГРАДЕЖНИШ-
ТВОТО ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ РАЗВИТОКОТ НА 
СТОПАНСКИ НЕРАЗВИЕНИТЕ 

ПОДРАЧЈА 

1) Износот од ЗОО милиони динари определе« 
за инвестиции во градежништвото од средствата 
одобрени на Републичкиот инвестиционен фонд со 
Одлуката на Сојузниот извршен совет за распо-
делба на средствата на Фондот за развиток на сто-
пански неразвиените подрачја за 1962 година, ќе 
се употреби за давање кредити за намените и под 
условите определени со Одлуката за условите и 
начинот под кои ќе се даваат кредити од Репуб-
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личниот инвестиционен фонд наменети за градеж-
ништво („Службен весник на НРМ" бр. 39/42). 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-3560/1 
26 ноември 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар^ Потпретседател, 
Филип Бранковски, е. р. Ристо Џунов, е. р. 

189. 
На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Ре-

публичкиот општествен план за 1962 година во 
врска со точка 1 од Одлуката на Сојузниот извр-
шен совет за расподелба на средствата на Фондот 
за унапредување развитокот на стопански нераз-
виените подрачја за 1962 година и точка И од Од-
луката за расподелба на средствата одобрени на 
Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката 
на Сојузниот извршен совет за расподелба на сред-
ствата на Фондот за развиток на стопански нераз-
виените подрачја за 1962 година („Службен весник 
на НРМ" бр. 26/62), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ 
ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА СТРУЧ-
НОТО ШКОЛСТВО ОД РЕПУБЛИЧКИОТ 
ОПШТЕСТВЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ РАЗВИТОКОТ НА СТО-

ПАНСКИ НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

1) Износот од 350 милиони динари определен 
за инвестиции за стручното школство одобрени на 
Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на 
Сојузниот извршен совет за раоподелба на сред-
ствата на Фондот за унапредување развитокот на 
стопански неразвиените подрачја за 1962 година, 
ќе се користи под условите определени со оваа 
одлука. 

2) Средствата од претходната точка ќе се да-
ваат за изградба, доградба и опремување на објекти 
за стручното школство. 

3) Средствата од точка 1 на оваа одлука Сто-
панската бајука на Народна Република Македонија 
ќе ги одобри на Републичкиот општествен фонд за 
школство со интересна норма од 1% и рок за вра-
ќање од 30 години. 

4) Начинот на одобрувањето на средствата за 
намените од точка 2 на оваа одлука на непосред-
ните корисници и другите услови, ги определува 
Управниот одбор на Републичкиот општествен 
фонд за школство? со тоа што за користење на 
овие средства е потребно да се обезбеди учество од 
најмалку 30%. 

5) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето ВО Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-3561/1 
26 ноември 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар^ Потпретседател, 
Филип Бранковски, е. р. Ристо Џунов, е. р, 

190. 
На основа член 35 и 36 од Законот за кредит-

ните и другите банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 10/61) и Одлуката за условите и 
начинот под кои ќе се даваат кредити од Репуб-
личкиот инвестиционен фонд наменети за градеж-
ништвото („Службен весник на НРМ" бр. 39/62) во 
согласност со Одборот за општи стопански работи 
на Извршниот совет, Стопанската банка на На-
родна Република Македонија, Скопје, распишува 

VI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ 
ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ 
ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО ВО 1962 ГОДИНА 

I Стопанската банка на НР Македонија — 
Скопје, според овој конкурс од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд ќе дава кредити: 

а) за набавка на градежна механизација, 
б) за учество во кредитите од Општиот инвес-

тиционен фонд, 
в) за учество во користењето на средствата на-

менети за градежништвото од Фондот за унапре-
дување развитокот на стопански неразвиените под-
рачја за 1962 година. 

II Корисници на кредити за целите од прет-
ходната точка можат да бидат стопански органи-
зации од областа на градежната оператива чии 
бруто производ надминува 2 милијарди динари. 

III Кредитобарачите се должни со сопствени 
средства или средства што ќе им обезбедат поли-
тичко-територијалните единици да учествуваат во 
трошоците на инвестицијата со најмалку 10% од 
пресметковната вредност на инвестицијата. 

Инвеститорите се должни да обезбедат 5% га-
рантен износ од висината на кредитот. 

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

V Најниска годишна интересна норма што мо-
же да се понуди е 7%. 

VI Првенство за добивање на кредит имаат 
кредитобарачите кои: 

— користат кредити од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд; 

— постигнуваат поголем рентабилитет со ин-
вестиционото вложување; 

— нудат поголемо сопствено учество; 
— нудат пократок рок на враќање на кредитот; 
— нудат повисока интересна норма; 
— нудат покус рок за набавка на градежната 

механизација. 
VII Кредитите по овој конкурс ќе се одобру-

ваат само за набавка на механизација која ќе 
служи исклучиво за градежната оператива. 

Механизација која веќе е била во употреба 
не може да се набавува од средствата на кредитот 
одобрен според овој конкурс. 

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

— целта за која се бара кредитот, 
— висината на кредитот; 
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— износот на средствата со кои кредитобара-
чот или неговиот гарант учествува во трошоците 
на инвестицијата, 

— интересна норма и рокот на враќањето на 
кредитот што ги нудр1 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 издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗП-УН издание и ЗПГ) кои 
можат да се добијат во Стопанската банка на На-
родна Република Македонија. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува : 

1. Инвестиционо-техничка документација сос-
тавена според Основниот закон за изградба на ин-
вестициони објекти („Службен лист на ФНРЈ", бр 
45/61) и решение за донесување на инвестиционата 
програма. Инвестиционо-техничката документација 
и решението мораат да бидат поврзани во една 
целина и запечатени со печат на органот што ја 
изработил инвестиционо-техничката документација, 
а заверени од подносителот на барањето. 

2. Спецификација на механизацијата со назна-
чување на главните карактеристики како и цената 
за секоја позиција на механизацијата (одделно за 
увозната, одделно за домашната) и трошоците за 
монтажните работи. 

3. Доказ за обезбедување на средствата за по-
лагање на 5% гарантен износ како и на средствата 
за учество во трошоците на инвестицијата. Дока-
зот да биде заверен од страна на Банката ка ј која 
се водат тие средства со тоа дека банката е соглас-
на да изврши блокирање на постојните средства 
и на приливот на средствата до висината на по-
требните средства за учество и гарантен износ. 

4. Потврда за кредитната способност на кре-
дитобарачот издадена од страна на банката ка ј 
која кредитобарачот има текушта односно жиро 
сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 
10 дена до денот за поднесувањето на барањето. 

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

6. Пресметка на амортизацијата за текуштата 
година оверена од банката кај која се води теку-
штата односно жиро сметка, и 

7. Извод од записникот за одржаната седница 
на работничкиот совет на која е одлучено прет-
пријатието да се задолжи. 

X. Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција. 

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

XII. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за кредит под 20,0 мил. динари ггретсмет-
ковната вредност. 

XIII. Барањата што ќе бидат поднесени до 
20. XI. 1962 година? ќе се сметаат како барања под-
несени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одо-
бруваат под условите на овој конкурс. 

Барањата поднесени по истекот на првиот рок 
ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во 
текот на годината во рамките на расположивите 
средства. 

XIV. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Законот за банките и Законот за кредит-
ните и другите банкарски работи („.Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/61), Одлуката за условите и на-
чинот под кои ќе се даваат кредити од Републич-
киот инвестиционен фонд наменети за градежни-
штвото како и другите постојни прописи. 

Број 733 
17 ноември 1962 година 

Скопје 
Стопанска банка 

на Народна Република Македонија 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Д. Шеќерински, е. р. Мориц Романо, е. р. 

На основа точ. 4 од Одлуката за условите и 
начинот под кои ќе се даваат кредити од Репу-
бличкиот инвестиционен фонд наменети за гра-
дежништвото бр. 09-3296/1 од 26. XI. 1962 година, 
Одборот за општи стопански работи на Извршниот 
совет е согласен со VI конкурс за давање инве-
стициони кредити од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд во градежништвото во 1962 
година. 

Број 09-3466/1 
20 ноември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Одборот за општи стопански работи, 
Асен Симитчиев, е. р. 

191. 
На основа чл. 35 и 36 од Законот за кредитните 

и другите банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61), точ. 7 од Одлуката на Сојузниот 
извршен совет Рп. бр. 103 од 21 мај 1962 година за 
расподелба на средствата на Фондот за унапреду-
вање развитокот на стопански неразвиените под-
рачја за 1962 год. и Одлуката за условите и на-
чинот под кои ќе се даваат кредити за градежни-
штвото од Републичкиот инвестиционен фонд на-
менети за унапредување развитокот на стопански 
неразвиените подрачја („<Сл. весник на НРМ" бр 
39/62)^ а во согласност со Одборот за општи стопан-
ски работи на Извршниот совет и Сојузниот држа-
вен секретаријат за работите на финансии бр. 
16-22822/1 од 22-Х1-1962, Стопанската банка на НР 
Македонија — Скопје, распишува 

V I I К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ВО 
ГРАДЕЖНИШТВОТО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ РАЗВИТОКОТ НА 
СТОПАНСКО НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ЗА 
1962 ГОДИНА ДОДЕЛЕНИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I Стопанската банка на НР Македонија — Ско-
пје според овој конкурс од средствата на Фондот за 
унапредување развитокот на стопански неразвиени 
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подрачја за 1962 година, доделени на Републичкиот 
инвестиционен фонд, ќе дава кредити: 

— за набавка на градежна механизација; 
— за учество во кредитите од средствата на 

Општиот инвестиционен фонд. 
II Корисници на кредити за целите од прет-

ходната точка можат да бидат стопански органи-
зации од областа на градежната оператива чии 
бруто производ надминува 2 милијарди динари. 

III Кредитобарачите се должни со сопствени 
средства или средства што ќе им обезбедат поли-
тичко-територијалните единици да учествуваат во 
трошоците на инвестицијата со најмалку 10% од 
(пресметковната вредност на инвестицијата. 

Инвеститорите се должни да обезбедат 5% га-
рантен износ од висината на кредитот. 

IV Кредити по овој конкурс ќе се даваат под 
услов да инвеститорите со учество од, претходната 
точка и од другите извори обезбедат учество во 
трошоците на инвестицијата во висина од најмалку 
30% од вкупниот износ на трошоците на инвести-
цијата. 

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

VI Најниска годишна интересна норма што 
треба да се понуди е 7%. 

VII Првенство за одобрување на кредит имаат 
кредитобарачите кои: 

— користат кредити од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд; 

— постигнуваат поголем рентабилитет со ин-
вестиционото вложување; 

— поголемо сопствено учество; 
— пократок рок за враќање на кредитот; 
— повисока интересна норма; 
— покус рок за набавка на градежната меха-

низација. 
VIII Кредитите по овој конкурс ќе се одобру-

ваат само за набавка на механизација која ќе 
служи исклучиво за градежна оператива. 

Механизација која веќе е била во употреба не 
може да се набавува од средствата на кредитот 
одобрен според овој конкурс. 

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

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

чот или неговиот гарант учествува во тро-
шоците 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 денот од кога започнува да тече враќа-
њето на кредитот. 

X Барањето за инвестиционен кредит се под-
несува на обрасците издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗПЛШ издание и ЗПГ) кои 
можат да се добијат во Стопанската банка на На-
родна Република Македонија. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1. Инвестицисно-техничка документација со-
ставена според Основниот закон за изградба на 
инвестициони објекти („Службен лист на ФНРЈ" 

бр. 45/61) и решение за донесување на инвести-
ционата програма. Инвестиционо-техничката доку-
ментација и решението мораат да бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат на органот 
што ја .изработил инвестиционо-техничката доку-
ментација, а заверена од подносителот на барањето. 

2. Спецификација на механизацијата со назна-
чување на главните карактеристики како и цената 
за секоја позиција на механизацијата (одделно за 
увозната, одделно за домашната) и трошоците за 
монтажните работи; 

3. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на 5% гарантен износ како и на средства за 
учество во трошоците на инвестицијата. Доказот 
да биде заверен од страна на банката ка ј која се 
водат тие средства со тоа дека банката е согласна 
да изврши блокирање на постојните средства и на 
приливот на средствата до висината на потребните 
средства за учество и гарантен износ; 

4. Потврда за кредитната способност на кре-
дитобарачот издадена од страна на банката кај 
која кредитобарачот има текушта односно жиро 
сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 
10 дена од поднесувањето на барањето; 

5. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитоба-
рачот; 

6. Претсметка на амортизацијата за текуштата 
година оверена од банката ка ј која се води теку-
штата односно жиро сметката; и 

7. Извод од записникот за одржаната седница 
на работничкиот совет на која е одлучено прет-
пријатието да се задолжи. 

XI Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција. 

XII Барањето за инвестиционен кредит и ик-
вестиционо-техничката документација со сите при-
лози се поднесуваат во два (2) примероци до Сто-
панската банка на Народна Република Македонија. 

XIII Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за кредит под 20,0 милиони динари прет-
сметковна вредност. 

XIV Барањата што ќе бидат поднесени до 
20 декември 1962 година ќе се сметаат како ба-
рања поднесени во првиот рок и ќе се разгледу-
ваат 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. 

XV Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Законот за банките и Законот за кредит-
ните и другите банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/61), Одлуката за расподелба на 
средствата на Фондот за унапредување развиток 
на стопанско неразвиените подрачја за 1962 година, 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се да-
ваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд 
наменети за градежништвото како и другите по-
стојни прописи. 

Број 734 
17 ноември 1962 година 

Скопје 
Стопанска банка 

на Народна Република Македонија 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Д. Шеќерински, е. р. Мориц Романо, е, р. 
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На основа Одлуката за условите и начинот под 
кои ќе се даваат кредити за градежништвото од 
Републичкиот инвестиционен фонд наменети за 
унапредување развитокот на стопански неразвие-
ните подрачја бр. 09-3296/2 од 26. XI. 1962 и-точка 4 
од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити од Републичкиот инвестиционен 
фонд наменети за градежништвото бр. 09-3296/1 
од 26. XI. 1962? Одборот за општи стопански работи 
на Извршниот совет е согласен со VII конкурс за 
давање инвестициони кредити за градежништвото 
од средствата на Фондот за унапредување разви-
токот на стопанско неразвиените подрачја за 1962 
година доделени во Републичкиот инвестиционен 
фонд. 

Број 09-3465/1 
20 ноември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Одборот за општи стопански работи, 
Асен Симитчиев, е. р. 

Окласен дел 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 123, страна 315 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово бр. 04-3995/1 од 30^-1960 година 
дејноста на Трговското претпријатие со колонијал-
ни стоки „Деликатес" — Тетово, во иднина се про-
ширува и со: а) трговија со овошје и зеленчук; и 
б) трговија со пресна и сува риба и производи од 
риба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 323/60. (616) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на ден 25-ГУ-1960 година под рег. бр. 190/55, свеска 
I е запишано следното: Се проширува дејноста на 
работењето на продавниците на Фабриката за кон-
зерви „Пелагонија", Битола, и тоа: Продавницата 
бр. 1 — Фи бр. 273/60, Продавницата бр. 2 — Фи 
бр. 274/60, Продавницата бр. 3 — Фи бр. 275/60, Про-
давницата бр. 4 — Фи бр. 276/60, Продавницата бр. 
5 — Фи бр. 277/60, Продавницата бр. 6 — Фи бр. 
278/60, така што дејноста ќе им гласи: продажба на 
мало земјоделски производи на Земјоделското сто-
панство на Фабриката и конзервирани производи 
на фабриката како: зеленчук, овошје, конзерви, 
слатка, компоти и ел. Како дополнение на асор-
тиманот — продажба на ран зеленчук, јужно овош-
је, сушено овошје, ореви, бадеми, лешници и про-
изводство на други стопански организации, како и 
овошје и вариво. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (698) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 

8 декември 1962 

под рег. бр. 277, страна 717 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Земјоделскиот комбинат „Бутел" од село 
Бутел, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Бутел бр. 04-2028 од 10^1-1961 го-
дина е припоен кон Земјоделскиот индустриски 
комбинат „Скопско Поле" од село Петровец. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 620/61. (1306) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-Х1-1959 год, под рег. бр. 4/59 е запишана под 
фирма: Фабрика за чевли и папучи, Куманово, Про-
давница во Ресен. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мало на чевли и па-
пучи. 

Продавницата е основана од Фабриката за чев-
ли и папучи — Куманово, а по одобрението на 
Народниот одбор на општината Ресен бр. 05-7138/1 
од 23-1Х-1959 година. 

Раководител на продавницата е: Томана На-
стева. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да ја потпишува фабриката што ја ос-
новала. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 429/59. (2073) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 245, страна 685 е запишано следното: 
Јордан Т. Насковски, досегашен шеф на сметковод-
ството на Претпријатието за откуп и преработка на 
тутун „Моша Пијаде", Неготино, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството на претпријатието 
е назначен Ламбовски Миле. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците} на овластувањето со стариот потписник Тодор 
Апостолов, директор, сметано од 30-1V-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
308/60. (595) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 204, страна 541 е запишано следното: 
Михајло Петковски, досегашен потписник на Тр-
говското претпријатие „Ангрокожа и гума" — Скоп-
је, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За потписник на претпријатието е назначен 
Чемков Мане Ристо, самостоен референт по разно. 
Тој претпријатието ќе го претставува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето со 
старите потписници: Јосифовски Васил, директор, 
И Димитровски Александар, шеф на комерцијално^ 
одделение. 

Се брише како потписник на Трговскиот ду-
ќан „Шевро" во Скопје на Претпријатието „Ангро-
кожа и гума" — Скопје раководителот Ивановски 
Атанас, бидејќи е сменет на друга должност во 
претпријатието, сметано од 9-V-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 282/60. (597) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег бр. 111, страна 307 е запишано следното: 
Со решението на Народниот одбор на општината 
Ид ади ја — Скопје бр. 16632/1 од 28-ХН-1959 година 
дејноста на Книгоиздателството за уметничка лите-
ратура „Кочо Рацин", Скопје, во иднина се про-
ширува и со: продажба на машини за пишување 
и сметање, апарати за умножување и прибор за 
цртање, како и геодетски мерки, инструменти и 
апарати. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 319/60. (609) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-У-1961 год, под рег. бр. 6/57—III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот Шумското индустрис-
ко претпријатие „Добарце" од е. Ново Село, Охрид-
ско, поради припојувањето кон Шумското произ-
водно претпријатие „Галичица" од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 181/61. (981) 

У С Л О В И : 

1) Завршен правен факултет^ положен судиски-
адвокатски испит со над 3 години практика. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето во „<Сл. весник на НРМ". 

Плата по Законот за јавните службеници, до-
дека положајната плата и посебниот додаток, спо-
рен Одлуката на НО. 

Кандидатот покрај молбата, правилно такси-
р а н , да ги достави документите предвидени со чл. 
31 од Законот за јавните службеници^ дипломата 
за завршен правен факултет, документите за вре-
мето поминато на работа во правната струка со 
кратка биографија. 

Кандидатите што се во работен однос подне- ' 
суваат и согласност од надлежниот старешина, дека 
во колку бидат примени ќе бидат ослободени од 
досегашната должност. 

Молбата заедно со сите документи се поднесу-
ваат до писарницата на НО на општината Битола, 
секој ден. 

За поблиско објаснение кандидатите можат да 
се јават на телефон бр. 113. (1519) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х1-1960 год. под рег. бр. 71/55-И е запишано 
следното: Се брише од регистарот Трговското прет-
пријатие „Брашнар" од Прилеп поради припоју-
вањето кон Претпријатието „Жито Македонија" — 
Филијала во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 539/60. (982) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-11-1961 год. под рег. бр. 1/60, свеска I е запишано 
следното: Се брише од регистарот Деловниот сојуз 
за по лед ел ство и механизација „Агромеханика" од 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 75/61. (983) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1У-1961 год. под рег. бр. 2/58, свеска III е запи-
шано следното: Се брише од регистарот Откупната 
станица за кожи и волна во Струга на 33 „Наумче 
Мечкароски" од село Мислешево, Охридска око-
лија, бидејќи престана со својата работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 91/61. (984) 

КОНКУРСИ 
Комисијата за службенички работи на НО на 

Општината — Битола, врз основа на чл. 21 од ЗЈС 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетото работно место Оп-
штински јавен правобранител 

На основа чл. 33 и 36 ст. 1 од Законот за јав-
ните службеници, Конкурсната комисија при 
Окружниот суд во Тетово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Судски толкувач при Околискиот суд во Те-

тово — референт II или III врста. 
Услови: Кандидатот треба да има завршено 

средна или виша школа и работен стаж од три 
години. Да преведува од Шиптарски на Македон-
ски и од Турски на Македонски. 

Молбата со потребните документи, согласно чл. 
31 од Законот за јавните службеници, да се дос-
тави до Конкурсната комисија при Окружниот суд 
Тетово. 

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на НРМ". (1518) 

Школскиот одбор на Основното училиште „Де̂  
до Ило Малешевски" во гр. Берово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Секретар 
2. Домаќин 
Под точка 1) завршена средна стручна спрема, 

положен државен испит и проведено 5 години во 
управно-административна, работа. 

Под точка 2) висококвалификуван мајстор во 
тишлерска струка. 

Плата спрема правилникот за расподелба на 
личниот доход на училиштето. 

Настап на работа од 1-1-1963 година. 
Молбите со сета потребна документација ќе се 

примаат др 20-ХП-1962 година. (1517) 
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ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ« ЗА 1963 ГОД. 
Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1963 година изнесува 1.800 ди-

нари за еден примерок. 

Претплатата се прима однапред за цела годинја а се уплатува на жиро сметка 
на „Службен весник на НРМ" 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — 
Скопје или со чековна уплатница што е приложена кон бројот 36/62. 

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на прет-
платата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат 
следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна 
пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот 
под кој е приман весникот во 1962 година. 

Претплатата за 1963 година може да се обнови до 31 декември о. г. 
Бидејќи извесен број претплатници од 1962 год. уште не ја подмириле прет-

платата, се молат со претплатата за идната година едновремено да ја внесат и долж-
ната претплата од 1962 година. 

СОДРЖИНА 

Страна 

184. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за престанок со работа на Ди-
рекцијата за патишта и техничките сек-
ции за патишта — — — — — — — 501 

185. Одлука за условите и начинот под кои ќе 
се даваат кредити од Републичкиот ин-
вестиционен фонд наменети за градеж-
ништвото — — — — — — — — 501 

186. Одлука за условите и начинот под кои ќе 
се даваат кредити за земјоделство од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд наме-
нети за унапредување развитокот на сто-
пански неразвиените подрачја — — — 502 

187. Одлука за условите и начинот под кои ќе 
се даваат кредити за угостителството и 
туризмот од Републичкиот инвестиционен 
фонд наменети за унапредување на раз-
витокот на стопански неразвиените под-
рачја — — — — — — — — — 502 

Страна 
188. Одлука за условите и начинот под кои ќе 

се даваат кредити за градежништвото' од 
Републичкиот инвестиционен фонд наме-
нети за унапредување развитокот на сто-
пански неразвиените подрачја — — — 502 

189. Одлука за условите и начинот под кои 
ќе се даваат кредити за стручното школ-
ство од Републичкиот општествен фонд 
наменети за унапредување развитокот на 
стопански неразвиените подрачја — — 503 

190. VI конкурс за давање инвестициони кре-
дити од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд наменети за градеж-
ништвото во 1962 година — — — — 503 

191. VII конкурс за давање инвестициони кре-
дити во градежништвото од средствата на 
Фондот за унапредување развитокот на 
стопанско неразвиените подрачја за 1962 
година доделени на Републичкиот инвес-
тиционен фонд — — — — — — — 504 

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

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (5270) — Скопје. 


