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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУ-

ВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДСКОТО 
ЗЕМЈИШТЕ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија се прогласува Законот за уре-
дување и користење на градското земјиште, што 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија го усвои на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 6 март 1963 година и на седни-
цата на Соборот на производителите, одржана на 
6 март 1963 година. 

У бр. 4 
6 март 1963 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Љупчо Арсов, с .р . 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, с .р. 

З А К О Н 
ЗА УРЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАД-

СКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На градско земјиште можат да се градат стан-

бени, стопански и други објекти само ако е тоа 
уредено за таа цел. 

Член 2 
Како градско земјиште, во смисла на овој за -

кон, се смета изградено и неизградено земјиште 
што се наоѓа во потесните градежни реони на гра-
довите и населбите кои имаат градски карактер 
според соодветните прописи. 

Член 3 
Прописите што општинските народни одбори се 

овластени да ги донесуваат според овој закон ги 
донесуваат со рамноправно учество на обата со-
бори. ј I 

II УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДСКО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 4 
Уредувањето на градско земјиште опфаќа : 
1) уредување на земјиштето во потесна смисла: 
— претходни работи: геомеханичко испитува-

ње, изработка на геодетски подлоги и елаборати, 
изработка на урбанистички планови и на проекти 
за комунални објекти и инсталации; 

— асанациЈа на земјиштето: порамнување, на-
сипување и одводнување на земјиштето, осигуру-
вање од лизгања, расчистување на земјиштето од 
растенија и депонии и други аеанациони зафати; 

— отстранување на постојни објекти и уреди: 
рушење на објектите и пренесување на матери-
јалот, како и преселување на стварите на корисни-
ците на тие објекти; 

— регулирање имотно-правните односи со соп-
ствениците и другите корисници на тие објекти 
(надоместување за уништената култура на земји-
штето и за срушените објекти); 

— регулирање односите со носителите ца ста-
нарското право односно обезбедување станови за 
сместување на станарите чии станови се рушат; 

2) изградба и уредување на објекти и инста-
лации за заедничка комунална потрошувачка во 
населбата: изградба, доградба и реконструкција на ф 

улици, пристапи, плоштади и паркинзи; воведу-
вање на јавно осветление; изградба на посебни 
уреди и инсталации за одведување на атмосфер-
ската вода од населбата; уредување на слободни 
зелени површини; 

3) изградба и уредување на објекти и инста-
лации од индивидуална комунална потрошувачка: 
изградба, доградба и реконструкција на комунал-
ни објекти и инсталации за водовод, канализација, 
електрична и топлотна енергија и плин; за превоз 
на патници во сообраќај и поставување поштен-
ско-телеграфско-телефонска мрежа и други врски. 

Член 5 
Општинскиот народен одбор во рамките на 

претходниот член ќ е го утврди минималниот обем 
на уредување на градско земјиште, во зависност од 
месните услови и мо-жности за изградба на при-
стапни патишта, водовод, канализација, електрич-
на мрежа и слично, така што да се обезбеди ми-
нимален комунален стандард на населбите што се 
изградуваат. 

За одделни делови на потесниот градежен реон 
може да се утврди и поголем обем на уредување 
на градежно земјиште од обемот предвиден со 
претходниот став. 

Член 6 
Организацијата и начинот на уредувањето на 

градското земјиште и неговото користење, доколку 
со овој закон не е поинаку одредено, ги пропишува 
општинскиот народен одбор според месните услови. 

Работите за уредување на градско земјиште на -
ведени во член 4 точка 3 од овој закон ги вршат 
соодветните комунални стопански организации, 
според начелата за финансирање на стоћански ин- I 
вестиции, ако тие работи не ги врши инвеститорот, / 
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Член 7 
Градското земјиште го уредува општината. 

Член 8 
Во трошоците за уредување на градско земји-

ште влегуваат: , 
а) трошоците за уредување на земјиштето во 

потесна смисла (член 4 точка 1 на овој закон); 
б) трошоците за изградба и уредување на об-

јекти и инсталации од заедничка комунална по-
трошувачка (член 4 точка 2 од овој закон). 

Ири изградба на стопански објекти, кои изи-
скуваат поголема реконструкција и наголемување 
капацитетите на постојните комунални објекти и 
уреди, во трошоците за уредување можат ,да се 
засметаат и трошоците за изградба на објекти од 
индивидуална комунална потрошувачка кои ги 
Надминуваат просечните трошоци. 

Член 9 
Во трошоците за изградба на станбена зграда 

односно стан се засметуваат: 
1. трошоците на претходните геомеханички ис-

питувања и геодетски снимања, трошоците за из-
работка на проекти и за надзор над изведувањето, 
како и сите такси и давачки што ја товарат из-
градбата според постојните прописи, вклучувајќи 
ги и трошоците за прибавување на градежното 
земјиште и трошоците за регулирање на имотно-

4 правните односи со сопствениците на објектите; 
2. трошоците за подготвување и оспособување 

за градење на градежното земјиште што и припаѓа 
на станбената зграда, и тоа: расчистување на зем-
јиштето од растенија и ' депонии, уривање на об-
јекти и одвезување на материјали, како и трошо-
ците за рамнење на земјиштето, одводнување и 
осигурување на лизгалишта; 

3. трошоците за изградба на приклучоци на 
сите комунални инсталации и уреди во границите 
на градежната парцела односно земјиштето што 
служи за редовна употреба на таа зграда; 

4. трошоците за уредување на дворот и за из-
градба на објекти во дворот што се функционално 
врзани за станбената зграда во границите на не ј -
зината градежна парцела односно земјиште што и 
припаѓа на зградата, како што се: пешачки и кол-
ски пристапи кон зградата, ограда, потпорни ѕи-
дови и складишта, простор за сместување ѓубре, 
уреди за сушење на облека, за тресење, зеленило, 
уредување простор за детско игралиште и други 
објект-и во дворот што непосредно служат за по-
требите на живеењето; 

\ 5. трошоците за изградба на станбена зграда 
со обработката и опремата, што ги опфаќаат; сите 
градежни, монтажни и градежно-занаетчиски ра-
боти потребни за потполно довршување на стан-
бената зграда и на становите, вклучува јќи ги сите 
вградени уреди и инсталации. 

Член 10 
Во основицата за пресметување амортизаци-

јата во станарината (член 108 од Законот за с т а н -
бени односи) не можат да се засметуваат трошо-
ците: 

1. за изградба и уредување на објекти и инста-
лации од заедничка и индивидуална комунална 
потрошувачка; 

2. за изградба на станови за сместување на 
станарите чии станови се рушат; 

3. за изградба на специјални темели и обезбе-
дување од евентуално лизгање на земјиштето пре-
дизвикани4 со посебни и непредвидени околности 
во износот со кој тие трошоци преминуваат 10% 
од цената на чинењето на станбената зграда; 

4. зголемените трошоци предизвикани од, по-
себни урбанистички услови или од услови кои про-
излегуваат од посебни прописи (специјална надвор 
решна обработка на зградата, изградба на уреди 
и инсталации за јавни потреби или за потреби на 
други лица); 

5. трошоците за изградба на деловни просто-
рии во станбена зграда; 

6. средства дадени преку конкурс над висо-
чината на просечните трошоци за уредување на 
соодветниот комплекс. 

I I I ДАВАЊЕ ГРАД,СКО З Е М Ј И Ш Т Е 
НА К О Р И С Т Е Њ Е 

Член 11 
Градско земјиште дава на користење општи-

ната. 
На користење се дава уредено градско земји-

ште. 
По исклучок за изградба на објекти може да 

се даде на користење и градско земјиште што 
не е уредено. Во тој случај земјиштето е должен 
да го уреди корисникот, ако општината, на основа 
непосредната спогодба што ја склучува корисни-
кот, не го преземе уредувањето на земјиштето во 
целина или делумно. 

Член 12 
За давање на користење уредено градско зем-

јиште општинскиот народен одбор може да про-
пише учество на корисникот во трошоците за уре-
дување на земјиштето. 

Височината на учеството во трошоците се опре-
делува на основа конкурс или со непосредна спо-
годба помеѓу општината и корисникот. 

Член 13 
Градското земјиште се дава на користење на 

основа конкурс. 
За изградба на објекти за потребите на соци-

јалната, здравствената, просветната или друга Јав-
на служба и за потребите на општествените орга-
низации, како и за изградба на фамилијарни стан-
бени згради сходно член 40 од Законот за национа-
лизација на наемните згради и градежното з е м ј и - , 
ште општинскиот народен одбор може да даде на 
користење градско земјиште со непосредна по-
годба. 

За изградба на војни објекти градското земји-
ште се дава на користење со непосредна погодба. 

Член 14 
. Конкурсот за давање на користење градско 

земјиште го распишува општинскиот народен од-
бор или органот што тој го одредува. 

Конкурсот и резултатите од истиот се објавува 
на начин кој е достапен на јавноста. 
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Член 15 
Конкурсот за давање на користење градско 

земјиште по правило содржи: 
1. урбанистички услови: намена, површина, по-

ложај , значај на објектот и податоци за земји-
штето; 

2. почетна височина на учеството со трошоците 
за уредување на земјиштето; 

3. височина на надоместокот за отстапување на 
земјиштето која не може да биде повисока од на-
доместокот пропишан за национализација на соод-
ветно градежно земјиште на тоа подрачје; 

4. рок за почнување и довршување на објек-
тите; . 

5. услови за порационална и поекономична из-
градба; 

6. гарантен износ; 
7. рок за поднесување нд барањето; и 
8. начин за објавување резултатите на кон-

курсот. 
Член 16 

Почетната височина на учеството во трошо-
ците за уредување на земјиштето од претходниот 
член претставува просек на вкупните фактички 
трошоци за уредување на комплексот (чл. 8 т. а 
и б/) изразен по квадратен метар или во фиксен 
износ за конкретното земјиште. 

Член 17 
Средствата добиени на конкурс се користат за 

покривање на трошоците предвидени во член 8 под 
а) и б) од овој закон и за кредитирање изградбата 
и уредувањето на објекти и инсталации од инди-
видуална комунална потрошувачка. 

Средствата од претходниот став се водат на 
посебна сметка к а ј банката. , 

Член 18 
Градско земјиште за кое е распишан конкурс, 

со решение на општинскиот народен одбор, се дава 
на користење на учесникот кој на конкурсот по-
нудил најповолни услови. 

Член 19 
Учесникот на конкурсот кој смета дека со ре-

шението за доделување на градско земјиште се 
повредени неговите права поради повреда на по-
стапката на конкурсот или поради тоа што зем-
јиштето е доделено на учесник кој не дал најпо-
волна понуда, има право на жалба. 

; Член 20 
Учеството на инвеститорите во трошоците за 

уредувањето на конкретното земјиште при давање 
нѕа користење уредено градско земјиште со непо-
средна спогодба не може да ја преминува височи-
ната на просечните фактичните трошоци за уре-
дување на комплексот утврдени во член 4 под 1 од 
овој закон, изразени по квадратен метар или во 
фиксен износ за конкретното земјиште. 

Член 21 
Општинскиот народен одбор може одделни ко-

рисници да ги 'ослободи од плаќање на учество 
за уредување нѕа градското земјиште во потпол-
ност или делумично. Во тој случај општинскиот 
народен одбор е должен од буџетот на општината 

да ги подмири трошоците за уредување на тоа зем-
јиште. I 

Член 22 
Општинскиот народен одбор, кога отстапува 

градско земјиште на инвеститори кои градат ста-
нови за пазар, користењето на земјиштето на к р а ј -
ните корисници го пренесува по продавањето на 
становите односно станбените згради. 

Член 23 
Во решението за отстапување на користење 

градско земјиште преку конкурс односно со непо-
средна спогодба се утврдуваат сите услови на кон-
курсот односно на непосредната спогодба предви-
дени со овој закон. 

Корисникот на градското земјиште не може да 
го пренесе правото на користење на друг без со-
гласност на општината. 

Член 24 
Лицето на кое општината по влегувањето во 

сила на Општиот закон за уредување и користење 
на градското земјиште (,,Службен лист на Ф Н Р Ј " 
бр. 12/62), му отстапила градско земјиште на ко-
ристење, е должно да и плати на општината на-
доместок за тоа отстапување. 

Височината на надоместокот за отстапување 
градско земјиште на користење не може да биде 
повисока од надоместокот пропишан за национа-
лизација на соодветно градско земјиште на тоа 
подрачје. 

Надоместок за отстапување користење на град-
ско земјиште се плаќа според цретходниот став и 
за земјиштето што е отстапено на користење пред 
влегувањето во сила на Законот од став 1 на овој 
член ако таков не е исплатен, доколку со реше-
нието на народниот одбор шта со договорот на оп-
штината и корисникот на тоа земјиште не е опре-
делено поинаку. 

Член 25 
Општинскиот народен одбор може одделни ко-

рисници на отстапено градско земјиште да ги осло-
боди од плаќање на надоместок. Во тој случај оп-
штинскиот народен одбор е должен од буџетот на 
општината да го надокнади надоместокот. 

Член 26 
Средствата добиени од надоместокот за отста-

пување" на нациоиализираното градско земјиште 
се користат за исплатување на обврските спрема 
поранешните сопственици на тие земјишта. Испла-
тувањето на тие средства се врши сходно одред-
бите од Законот за национализација на наемните 
згради и градежното земјиште. 

Средствата добиени од надоместокот за отста-
пувањето на градско земјиште што не е опфатено 
со став 1 на овој член ќ е се користат за извршу-
вање на работите од точка 1 и 2 на член 4 од овој 
закон: 

Средствата од претходниот став и средствата 
од член 17 на овој закон се водат на иста сметка 
к а ј банката. 

IV КОМУНАЛЕН ПРИДОНЕС 
Член 27 

Општинските народни одбори можат да про-
пишат придонес за користење на градско земјиште 
(во натамошниот текст; комунален придонес). 
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По правило, комунален придонес се плаќа за 
сето градско земјиште, како изградено така и не-
изградено, освен за земјиште што се користи за 
воени објекти; за згради на странски држави 
што служат за потребите на странски дипломатски 
претставништва и за живеење на нивниот персо-
нал, под услов на реципроцитет; за згради на ме-
ѓународни и меѓудржавни организации што слу-
ж а т за потребите на тие организации и за" ж и -
веење на нивниот персонал ако со меѓународната 
спогодба не е определено поинаку; за згради и 
простории што им служат на верските заедници 
за вршење на нивната верска дејност, а зкои спо-
ред Законот за национализација на наемните згра-
ди и градежното земјиште се изземени од нацио-
нализацијата. 

Општинскиот народен одбор може да пропише 
ослободување од плаќање на комунален придонес 
и за други категории на корисници. 

Член 28 
Придонесот се пропишува за сите обврзници 

на исто подрачје под еднакви услови. 

Член 29 
Обврзници за плаќање на придонесот за ко-

ристење на градското земјиште се корисниците на 
градското земјиште и тоа: носителите на станар-
ско право, сопствениците на станови кои живеат 
во сопствени станови, закупците на деловните про-
с т е н и и нивните сопственици доколку сами ги 
користат, државните органи и установи и оппгге-
ствено-правните лица како органи на управување 
со објектот односно со земјиштето кое го користат 
за свои потреби, стопанските организации и други 
граѓани и граѓанско-правни лица што користат 
такво земјиште и чии земјишта не се изземени од 
плаќање на придонес по член 27 од овој закон. 

Член 30 
Масата на комуналниот придонес ја одредува 

општинскиот народен одбор според потребите и 
материјалните можн,ости на граѓаните. 

Член 31 
Висината на комуналниот придонес се одре-

дува во зависност: 
а) од положбата на земјиштето во гравот (од-

далеченост на земјиштето од центарот на градот, 
односно од културните, стопанските и останатите 
институции од градско значење и локални сообра-
ќа јни врски); 

б) од квалитетот на земјиштето (опременост на 
земјиштето со комунални уреди и инсталации, 
топографски и микро-климатски услови); 

в) од степенот на искористување на земјиштето 
(односот помеѓу површината на изградените објекти 
и површината на парцелата). 

За одредување положбата на земјиштето во 
градот (точка а), градското подрачје се р а з в р з у в а 
во зони кои не мораат да бедат меѓусебно поврзани. 

Член 32 
Основицата за утврдување на комуналниот 

придонес е површина на земјиштето односно на 
корисната станбена или деловна површина. 

К а к о единица за пресметување износот на 
комуналниот придонес се зема квадратен метар 
површина. 

Како корисна деловна површина се смета за -
творениот и отворениот деловен простор (отворени 
земјишта кои служат за складишта и земјишта 
кон индустриски, сообраќајни и угостителски об-
јекти и сл.). I . 

Член 33 
Средствата од комуналниот придонес се упо-

требуваат за финансирање изградбата односно ре-
конструкцијата на комуналните објекти и инстала-
ции од заедничка комунална потрошувачка кои се 
непосредно поврзани со станбената зграда и слу-
ж а т во самата населба внатре. 

Средствата од претходниот став можат да се 
трошат врз основа на програма донесена од оп-
штинскиот народен одбор по претходно мислење 
од страна на собирите на избирачите. 

Средствата од комуналниот придонес се водат 
на посебна сметка к а ј банката и со нив располага 
општинскиот народен одбор односно органот што 
тој ќ е го овласти. ^ 

Член 34 
Начинот на пресметување комуналниот придо-

нес и начинот на наплатување го утврдува општин 
скиот народен одбор. 

Член 35 
Износот на комуналниот придонес поодделно 

за секој корисник се утврдува со решение на ор-
ганот на управата надлежен за комунални работи 
на општинскиот народен одбор. 

Против решението за износот на комуналниот 
придонес не може да се води управен спор. 

Член 36 
Општинскиот народен одбор кој ќ е пропише 

комунален придонес не може да го користи овла-
стувањето од Законот за станбените односи за 
воведување на зонска разлика. 

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Комунален придонес не може да се воведе 

пред 1 јануари 1964 година. 

Член 38 
До донесување на прописи од страна на оп-

штинските народни одбори по овластувањата од 
овој закон, Советот надлежен за комунални ра -
боти на општинскиот народен одбор го утврдува 
делот од фактичките вкупни трошоци за уреду-
вање користење на градско земјиште ко ј отпаѓа 
на одделни објекти. 

Кова изградбата на објекти се врши на по-
единечни парцели, фактичкиот износ на трошо-
ците предвидени во член 8 точка а) и б) од овој 
закон се утврдува за се^ој објект. 

Кога изградбата на обј,екти се врши на пого-
леми и единствени комплекси (концентрирана из -
градба) височината на трошоците не може да го 
надмине износот од 10% од пресметковната вред-
ност на одделен објект. \ 
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Член 39 
Општинските народни одбори ќе ги донесат 

прописите на кои се обврзани по овој закон во 
рок од шест месеци по неговото влегување во сила. 

Член 40 
Во град Скопје работите што според овој за-

кон е овластен да ги врши општинскиот народен 
одбор, ги врши Градскиот совет. 

Член 41 
Советот за социјална политика и комунални 

прашања на НРМ донесува поблиски прописи за 
извршување на овој закон. 

Член 42 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

54. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПАТИШТАТА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за патиштата, 
што Народното собрание на Народна Република 
Македонија го усвои на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 6 март 1963, година и на седни-
цата на Соборот на производителите, одржана на 
6 март 1963 година. 

У бр. 5 ' 
6 март 1963 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. Александар Грличков, с. р 

З А К О Н 
З А П А Т И Ш Т А Т А 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Проектирањето, градењето, реконструкцијата, 

одржувањето, управувањето и користењето на јав-
ните патишта се врши според Основниот закон за 
јавните патишта (Основен закон), Законот ''а прет-
пријатијата за патишта, овој закон и прописите 
донесени на основа нив. 

Член 2 
Проектирањето, градењето, реконструкцијата, 

одржувањето, управувањето и користењето на па-
тиштата и сообраќајниците што немаат својство на 
јавни патишта се врши според овој закон и пропи-
сите донесени на основа него. 

I ЈАВНИ ПАТИШТА 

1. Изградба и реконструкција 

Член 3 
Широчината на земјишниот појас (патен појас) 

изнесува од обете страни на патот по 2 метра сме-
тано, во зависност од профилот на трупот на па-

тот? од ножицата на насипот, надворешниот раб, 
водоодводните и -заштитните каналки и горните 
рабови на ископите. 

Член 4 
Најмалата широчина на коловозот за двосмерец 

сообраќај изнесува за јавните патишта од II ред 6 
метра, а за јавните патишта од III и IV ред 5 
метра. 

Најмалата широчина на коловозот за едносме-
рен сообраќај изнесува за јавните патишта од II 
ред 3,5 метра, а за јавните патишта од III и IV ред 
3 метра. 

По исклучок, широчината на коловозот на ј а -
вен пат од II ред на особено тешки терени односно 
каде за догледен период не се очекува сообраќај 
преку определена густина, може да изнесува по-
малку од широчината утврдена со став 1, Но не 
помалку од 5 метра за двосмерен и 3 метра за ед-
носмерен сообраќај. 

Член 5 
На јавен пат со едаосмерен сообраќај задол-

жително се уредуваат проширувања односно про-
стори за претекнување или задржување на вози-
лата. 

Проширувањата односно просторите од претход-
ниот став мора да бидат видливи едно од друго, 
со тоа што оддалеченоста помеѓу две проширувања 
односно простори н5е може да биде поголема од 1 км. 

Член 6 
Јавните патишта од II ред се градат со совре-

мена коловозна постилка. 

Јавните патишта од III и IV ред се градат со 
толчаничка постилка. 

Јавните патишта од III ред на периодите кон 
градовите во должина од 1 км. задолжително се 
градат со современа коловозна постилка. 

Народниот одбор на околијата односно општи-
ната може да пропише услови кога јавен пат од 
III односно IV ред или дел од таков пат задолжи-
телно се гради со современа коловозна постилка. 

Под современа коловозна постилка се подраз-
бира постапката од асфалт, бетон, ситна камена 
коцка или друг сличен материјал. 

Член 7 
Јавните патишта од III и IV ред задолжително! 

се градат за осен притисок од 10 тони. 
По исклучок од претходниот став, кога опреде-

лен јавен пат е предвиден само за сообраќај на 
возила со осен притисок помал од 10 тони, народ-
ниот одбор на околината може да одобри патот од 
III ред д а се гради за осен притисок помал од 10 
тони, но не помал од 5 тони, а народниот одбор на 
општината патот од IV ред да се гради за осен 
притисок помал од 10 тони, но не помал од 3 тони. 

Член 8 
При изградба на јавни патишта од И ред за-

должително се уредуваат места за задржување на 
возилата вон коловозот. 

Покрај патиштата од И ред, каде што тоа го 
налага густината и безбедноста на сообраќајот, ту-
ристичките потреби и слично, се предвидуваат про-
стори за помошни сообраќајни: објекти: сервисни и 
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пумпни станици, ремонтни работилници, мотели, 
телефонски говорници, автобуски постојки и слич-
но. 

Член 9 
При изградба на јавни Патишта од И ред на 

Непосредните приоди кон градовите и индустри-
ските населби каде што се предвидува густ со-
обраќај се изградуваат и одделни велосипедски па-
теки издвоени1 од коловозот. 

Член 10 
При изградба на јавен пат инвеститорот е дол-

жен на свој трошок да ги изгради и сите постојни 
крстопати и пристапи на јавниот пат како и крсто-
патите што настануваат со вкрстосување на новата 
траса на патот со постојните патишта, со тоа што 
два или повеќе крстопат!! односно пристапи може 
да усмери на еден; заеднички крстопат односно при-
стап на јавниот пат. 

У с м е р у в а њ е ^ на крстопатите односно приста-
пите на јавен пат од претходниот став, во случај 
на спор помеѓу инвеститорот и корисниците на кр -
стоиатот односно пристапот, го утврдува надлеж-
ниот орган. 

Доколку при изградбата на јавен пат се постави 
барање за изградба на крстопат или пристап што 
Не е опфатен со став 1, трошоците за изградбата 
на крстопатот односно пристапот паѓаат на товар 
на оној што го поставил барањето. 

Ако при изградбата на крстопатот односно при-
стапот од став 1 се постави барање за проширување 
на елементите од инвестиционо-техничката доку-
ментација, разликата помеѓу трошоците предвидени 
со инвестиционо-техничката документација и вкуп-
ните трошоци за изградба На крстопат^т односно 
пристапот паѓаат на товар на оној што го поставил 
барањето за проширување. 

Член 11 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите на сообраќајот со поблиски прописи ќе 
определи во кои теренски услови и при која оче-
кувана густина на сообраќајот пат од II ред може 
да се гради со широчина помала од 6 метра за дво-
смерен односно помалу од 3,5 метра за едносмерен 
сообраќај, како и услови за изградба на одделна 
велосипедска патека на непосредните прилази кон 
градовите и индустриските населби. 

Органот од претходниот став ќ е донесе поблиски 
прописи за условите под кои задолжително се пред-
видуваат престори за помошни сообраќајни објекти 
покрај патиштата од И ред. 

Член 12 
Одредбите на член 3—11 од овој закон се при-

менуваат и на реконструкција на постојните јавни 
патишта. 

2. З а ш т и т а 

Член 13 
При изградба, реконструкција односно изведу-

вање работи за одржување јавен пат претпријати-
ето за патишта сообраќајот од јавниот пат може 
да го насочи на спореден пат само по претходно 
одобрение од надлежниот орган. 

Со одобрението од претходниот став се опреде-
лува и рокот во ко ј мораат да бидат изведени ра -

ботите нЅа јавниот пат и истиот пуштен во со-
обраќај . ! 

Член 14 
Уреди и постројки што не се составен дел на 

јавен пат односно што не му служат на јавниот 
пат, можат да се поставуваат преку трупот на ј ав -
ниот пат односно во воздушниот простор над него 
со претходно одобрение од надлежниот орган:. 

Инвеститорот е должен уредите и постројките 
од претходниот став да ги изгради во рокот опре-
делен со одобрението. 

Под жичарите на делот од јавен пат задолжи-
телно се поставуваат направи со кои се заштитува 
патот и безбедноста на сообраќајот. 

Член 15 
Покра ј јавните патишта од И, III и IV ред 

можат да се градат станбени и други згради и да 
се подигаат постројки само на определена оддале-
ченост до патот (заштитен појас). 

Широчината на заштитниот појас во кој Не мо-
ж а т да се отвараат рудници; и каменоломи, да се 
градат1 варџилници и тулани, да се подигаат индус-
триски згради и постројки како и слични објекти, 
изнесува к а ј патиштата од II ред на јмалку 40 ме-
тра, ,а к а ј патиштата од I I I и IV ред најмалку 20 
метра, сметајќи од надворешниот раб на патниот 
појас. ! ' " 

Во населен^ места и ридски предели во оправ-
дани случаи надлежниот орган може да одобри 
градење на објекти и постројки од претходниот став 
и во заштитниот појас но не поблиску од 20 метра 
к а ј патиштата од II ред и 10 метра к а ј патиштата 
од III и IV ред, сметајќи од надворешниот раб на 
патниот појас. 

Широчината на патниот појас на јавните па-
тишта во кои не можат да се градат станбени, де-
ловни, помошни и слични згради изнесува к а ј па -
тиштата од II ред на јмалку 10 метра, а к а ј патиш-
тата од I I I и IV ред на јмалку 5 метра, сметајќи од 
надворешниот раб на патниот појас. 

Во населени места и ридски предели во оправ-
дани случаи надлежниот орган може да одобри гра-
дење На згради и објекти од претходниот став и во 
заштитниот пот ас, но не поблиску од 5 метра к а ј 
патиштата од I I ред и 3 метра к а ј патиштата од III 
и IV ред, сметајќи од надворешниот раб на пат-
ниот појас. 

Со одобрението за поставување на електрични 
далекувод^, телеграфски телефонски ВОЗДУШНИ 
ЛИНИИ и водови во заштитниот појас на јавен! пат 
со определува и оддалеченоста на постројките од 
јавниот пат, така што оддалеченоста не може да 
биЈије помала од должината на столбот на построј-
ките. 

Изградбата на објекти и ПОСТРОЈКИ ВО заштит-
ниот појас, што rie се опфатени со одредбите ѓга овој 
член, може да се в р ш и По претходно одобрение од 
надлежниот орган!. 

Одредбите од овој член не се однесуваат на на -
селените места за кои постојат одобрени урбани-
стички планови или одлуки што ги заменуваат тие 
планови. 

Член 16 
Одобрението за обновување, реконструкција, 

проширување надзидување или презимување на по-
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стојни објекти во заштитниот појас определен со 
претходниот член, издава органот на управата над-
лежен за соодветниот вид работи на народниот од-
бор на општината во согласност со органот на упра-
вата надлежен за работите на сообраќајот. 

Член 17 
АКО ВО заштитниот појас се гради објект одно-

сно изведуваат работи спротивно на член 15 и 16 
од овој закон, органот на управата надлежен за 
работите на градежништвото на општинскиот на-
роден одбор ќе донесе решение за забрана на гра-
дењето, односно за урнување на објектот, ако со 
реконструкција или на друг соодветен начин не мо-
ж е да се исполнат условите определени со член 15 
и 16 од овој закон. 

Ако органот на управата надлежен за работите 
на градежништвото на општинскиот народен одбор 
не го донесе решението од претходниот став во рок 
од 15 дена од денот на отпочнување на градбата 
на објектот односно изведувањето на работите, так-
во решение ќе донесе органот на управата надле-
жен за работите на градежништвото на ОКОЛИСКИОТ 
народен одбор. 

Член 18 
На подрачја каде што ќ е се гради нов пат или 

реконструира постоен пат, а за кои не постојат ур-
банистички планови или одлуки што ги заменуваат 
тие планови, Извршниот совет односно околискиот 
или општинскиот народен одбор во зависност од 
категоријата на патот, може со одлука да забрани 
секаква градба во одреден појас. 

Појасот од претходниот став се определува спо-
ред инвестиционата програма за изградба односно 
реконструкцијата на јавниот пат. 

Член 19 ' 
Градежен материјал, отпадоци и други предмети 

не можат да се остават покрај автопатиштата и 
патиштата од I и II ред на растојание поблиску од 
10 метра, а покрај патиштата од III и IV ред на 
растојание поблиску од 5 метра, сметајќи од над-
ворешниот раб на патниот појас. 

Во недостиг на посебни депонии за слагање на 
материјал потребен за одржување на јавен пат, ма-
теријалот може да се слага и на патните банкини 
но само од едната страна на патот така што патниот 
коловоз по целата широчина да биде ослободен за 
сообраќај. Во кривините материјалот за одржува-
ње на патот се слага само од надворешната страна 
на кривината. 

Член 20 
Покрај јавен пат од I и II ред не можат да се 

поставуваат огради поблиску од 2 метра, сметајќи 
ед надворешниот раб на патниот појас. 

Височината на оградата не смее да ја попречува 
прегледноста на патот. 

Дрвјата, лозите и другите шумски и земјодел-
ски култури и насади покрај јавен пат не смеат да 
ја попречуваат прегледноста на патот односно да 
ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот на патот. 

Претпријатието кое управува со јавниот пат 
може да бара од сопственикот односно корисникот, 
да ги пресече или поткастри дрвјата и другите на-
сади поради прегледност на патот и безбедност на 
сообраќајот. Доколку тоа сопственикот односно ко-

рисникот не го стори во определениот рок, тоа ќе 
го стори претпријатието за заштита на негов Тро-
шок. Сопствениците на исечените односно поткас-
трените дрвја и други насади немаат право на на-
доместок. 

Член 21 
Пристапите на јавните патишта се уредуваат 

така што со нив да не се загрозува безбедноста на 
сообраќајот. 

' Изградбата на нови пристапи на јавен пат од-
носно реконструкција на постојните пристапи може 
да се врши по одобрение од надлежниот орган. 

Трошоците за изградба на нови пристапи, како 
и реконструкцијата и одржувањето на пристапите 
на јавен пат, паѓаат на товар на организацијата, 
органот односно лицето чи ј е патот што се приклу-
чува на јавниот пат. 

Член 22 
Поради зголемување безбедноста на сообраќа-

јот на јавен пат односно поради заштита на јавен 
пат надлежниот орган може да забрани употреба 
на постоен пристап на јавен пат односно да опре-
дели два или: повеќе пристапи да се усмерат на 
еден заеднички пристап. 

Член 23 
Сопствениците односно корисниците на покра ј -

патното земјиште не смеат да го спречуваат исте-
чувањето на атмосферските води од јавен пат, ниту 
да го менуваат природниот ток на водите на начин 
што со нивниот нов ток или задржување да се за -
грозува јавниот пат или објект на него. 

Член 24 
Натписи и други знаци на јавните патишта и 

во заштитниот појас на јавните патишта можат да 
се поставуваат со одобрение на претпријатието кое 
управува со јавниот пат. 

За поставување на комерцијални и други ре-
кламни знаци и натписи претпријатието кое упра-
вува со јавниот пат може да наплатува соодветен 
надоместок. 

Надоместокот од претходниот став се утврдува 
со договор меѓу претпријатието за патишта и орга-
низацијата која го поставува знакот односно нат-
писот. 

Член 25 
Забрането е во патниот појас пасење на стока, 

косење на трева, оштетување и сечење на патните 
дрвја, како и оштетување и носење на материја-
лите наменети за одржување на јавниот пат. Н а -
садите и тревата во патниот појас ги користи прет-
пријатието што управува со јавниот пат. 

Член 2в 
Забрането е : 
1. спуштање на дрвја и други материјали по 

посините на јавниот пат; 
2. кочење на запрежни возила со блокирање 'на 

тркалата како и влечење на било какви предмети 
по јавен пат; 

3. нанесување на било какви нечистотии на ј а -
вен пат; 

4. свртувањето на машините и другите уреди 
на јавниот пат, при обработување на земјата покрај 
него. 
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Член 27 
Сопственикот односно корисникот нд возилото 

е должен на свој трошок и одговорност да го от-
страни од јавниот пат расипеното возило, растуре-
ниот товар или други растурени предмети веднаш 
по расипувањето односно растурањето, на начин 
што не ја загрозува безбедноста на сообраќајот. Ако 
тоа не го стори, претпријатието што управува со 
патот е должно возилото односн-о. предметот да го 
отстрани за сметка на оној чие е возилото односно 
предметот. 

Член 24 
Органот надлежен во смисла на член 10, 13, 14, 

15, 16, 21 и 22 на овој закон е: 
1. републичкиот орган на управата надлежен 

за работите на сообраќајот за патиштата од I и I I 
ред; 

2. органот на управата надлежен за работите 
на сообраќајот на народниот одбор на око ли ј ата 
за патиштата од III ред; и 

3. органот на управата надлежен за работите 
на сообраќајот на народниот одбор на општината 
за патиштата од IV ред. 

Член 29 
Одобренијата предвидени со овој закон, орга-

ните од претходниот член ги издаваат во соглас-
ност со органот надлежен за безбедноста на со-
обраќајот, по претходно мислење од претпријатието 
што управува со јавниот пат за кој се издава одо-
брението. 

3. Евиденција за сообраќајот на јавните па-
тишта 

Член; 30 
Претпријатијата за патишта се должн,и да водат 

евиденција за сообраќајот на мрежата од јавни 
патишта за која се оснивани. 

Републичкиот орган на управата надлежен за-
работите на сообраќајот ќ е донесе поблиски про-
писи за евидентирањето на сообраќајот на јавните 
патишта. 

II ПАТИШТА ШТО НЕМААТ СВОЈСТВО НА 
ЈАВЕН ПАТ 

1. Заеднички одредби 

Член 31 
Патишта што немаат својство на јавен пат се 

' патишта и сообраќајници што не се категоризирани 
како јавни патишта според Основниот закон (ули-
ци, селски, земјоделски, шумски патишта и др.). 

Во патиштата што немаат својство на јавен пат 
(некатегоризиран^ патишта) во смисла на овој за -
кон не спаѓаат патиштата што се водат како основ-
на средства на стопанските организации. 

Член 32 
Во случај на укинување на некатегоризиран 

пат поради негово заземање за општо општествени 
потреби претходно ќ е се изгради нов односно ќ е 
се оспособат постојните патишта или сообраќај ̂  
ниците за сообраќајот за ко ј служел патот што се 
укинува доколку целите за кои be користел ^ к а -
тегоризираниот пат не се престанале. 

Изградувањето односно оспособувањето на па-
тиштата или сообраќајниците го врши оној што го 
завзел некатегоризираниот пат. 

Член 33 
Забрането е привремено или постојано заземање 

на некатегоризиран: пат, изведување на какви и да 
било работи на патот што не се во врска со одржу-
вањето или реконструкцијата на патот, истурање, 
оставање или ф р л а њ е на патот на какви и да било 
предмети или материјали, или вршење на слични 
дејствија со кои би можел да се оштета патот или 
објектите на него или да се попречува или загро-
зува сообраќајот. 

Член 34 
Со некатегоризираните патишта управува орга-

нот што ќе го' определи народниот одбор на општи-
ната. 

Народниот одбор на општината го определува 
начинот на одржувањето, органот односно органи-
зацијата што ќе го одржуваат некатегоризираниот 
пат и надзорниот орган. 

Член 35 
Поблиски услови за сообраќајот на некатегори-

зиран пат како и мерки за неговата заштита про-
пишува органот што управува со патот. 

Член 36 
Поблиски прописи за некатегоризиран^^ па-

тишта донесуваат Народните одбори на општините. 

2. У л и ц и 

Член 37 
Улици во населени места во смисла на овој 

закон се улици за транзитен и улици за внатрешен 
сообраќај. 

Улици за транзитен сообраќај се улици што по-
врзуваат д,ва или повеќе јавни патишта. 

Улици за внатрешен сообраќај се сите останати 
улици во населеното место. 

Член 38 
Улиците, нивната функција , широчина и намена 

(коловоз, тротоари, зелени површини и др.) се опре-
делуваат со урбанистичкиот план на населеното' 
место односно со одлуката што го заменува тој 
план. 

Улиците за транзитен сообраќај се градат од-
носно реконструираат со широчината на коловозот 
на јавните патишта на кои се надоврзуваат. Докол-
ку јавниот пат има посебна велосипедска патека, 
таква патека , мора да има и улицата за транзитен 
сообраќај. 

Улиците за внатрешен сообраќај наменети за 
сообраќај на моторни возила се градат односно ре-
конструираат со Најмала широчина на коловозот од 
5 метра за двосмерен сообраќај, 3 метра за едно-
смерен сообраќај. 

III К А З Н Е Н И ОДРЕДБИ 

Член 39 
Со парична казна од 20.000 до 300.000 динари 

ќе се казни за прекршок правното лице кое: 
1. без одобрение на надлежниот орган поставу-

ва уреди односно постројки преку јавен пат, од-
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носно уредите и постројките не ги постави во рокот 
определен со одобрението (член 14); 

2и без одобрение на надлежниот' орган подига во 
заштитниот појас зграда или1 друг објект што во тој 
појас не може да се подига без такво о.добрение 
(член 15); 

3. покрај јавен пат остава градежен материјал, 
отпадоци или други предмети поблиску од растојан-
и е т о определено со став 1 на член 19 од овој 
закон; 

4. покрај јавен пат постави ограда поблиску 
од растојанието определено со став 1 на член 20 
од овој закон или ако со поставената ограда ја 
попречува прегледноста на јавниот пат (член 20); 

5. без одобрение на надлежниот орган гради или 
реконструира пристап на јавен пат (член 21); 

6. спречува истечување на атмосферските води 
од јавен пат или го менува природниот ток на во-
дите на начин што со нивниот нов ток го загрозува 
јавниот пат или објект на него (член 23); 

7. без одобрение на претпријатието за патишта 
постави натпис или друг знак на јавен пат или во 
заштитниот појас (член 24); 

8. по патен појас врши пасење на стока или ко-
сење на трева, оштетува односно сече патни дрвја, 
оштетува односно однесува материјали наменети 
за одржување на јавен пат (член 25); 

9. по косините на јавен пат спушта дрвја или 
други материјали (член 26 т. 1); 

10. на јавен пат врши кочење на запрежно 
возило со врзување на тркалата или влече било 
какви предмети по јавен пат (чл. 26 т. 2); 

11. на јавен пат нанесува било какви нечисто-
тии (член 26 т. 3); 

12. врши свртување на машините и другите уре-
ди на јавен пат при обработување на земјата (член 
26 т. 4); и 

13. од јавниот пат не го отстрани расипеното 
возило односно растурениот товар или предмети 
(член 27). 

За дејание од став 1 на овој член ќ е се казни 
и одговорното лице со парична казна од 1.000 до 
20.000 динари. 

Член 40 
Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќ е 

се казни за прекршок граѓанин што ќе изврши не-
кое од деј ани јата од член 30 на овој закон. 

Член 41 
Со паричка казна од 20.000 до 300.000 динари ќе 

се казни за прекршок правно лице што привреме-
но или постојано зазема некатегоризиран пат, из -
ведува било какви работи на некатегоризиран пат 
што не се во врска со одржувањето или реконструк-
цијата на патот, истура, остава или ф р л а на патот 
какви и да било предмети и материјали, или врши 
слични дејствија со кои можел да се оштети патот 
или објектите на патот или го попречува или за -
грозува сообраќајот на патот (член 33). 

За деј ание од претходниот став ќе се казни и 
одговорното лице со парична казна од 1000 до 20.000 
динари. 

Член 42 
Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин што ќе изврши 
некое од де јанијата од член 41 на овој закон. 

Член 43 
Наплатените парични казни за прекршоците од 

член 39 и 40 на овој закон се уплатуваат во корист 
на политичко-територијадната единица што го осно-
вала претпријатието за патишта чие основно сред-
ство е јавниот пат на кое е извршен прекршок за 
ко ј е изречена паричната казна. 

Средствата остварени според претходниот став 
(ќе се користат за одржување, реконструкција и 
изградба на јавните патишта. 

IV ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
Член 44 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
претпријатијата за патишта се применуваат и на 
сите други стопански организации^ установи и ор-
гани кои се грижат за одржување на јавните па-
тишта според Законот за претпријатијата за па-
тишта. 

Член 45 
Постојните јавни патишта, до нивната рекон-

струкција односно половна изградба, ја задржуваат 
широчината на земјишниот појас (патен појас) како 
е внесена во катастарските книги за јавните па-
тишта. 

Член 46 
Местото на разграничување на јавните патишта 

со улиците како и деловите на јавните, патишта што 
минуваат низ населеното место, ќ е ги утврдат и 
означат претпријатијата за патишта и органите на 
управата надлежни за комунални работи на народ-
ните одбори на општините во рок од 6 месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 47 
Со влегувањето во сила на овој закон престану-

ва да в а ж и Законот за јавните патишта („Службен 
весник на Народна Република Македонија" бр. 
19/55 и 11/57), доколку одделни негови одредби; не 
престанале да важат порано според соодветните со-
јузни закони. 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него-

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

55. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 

ВО РУДАРСТВОТО 
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 Ре-
публичкиот фонд за истражувачки работи во ру-
дарството, што Народното собрание на Народна 
Република Македонија го усвои на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 6 март 1963 го-
дина и на седницата на Соборот на производите-
лите, одржана на 6 март 1963 година. 

V бр. 6 
6 март 1963 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. ) Александар Грличков, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУ-

ВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

Член 1 
Се основа Републички фонд за истражувачки 

работи во рударството (во натамошниот текст: 
Фонд). 

Член 2 
Средствата на Фондот се образуваат од дота-

ција на Републичкиот буџет, заеми и кредити,, от-
плати на заемите дадени од Фондот со обврска на 
враќање, интересот на средствата внесени к а ј Бан -
ката, средствата остварени од продажбата на ми-
нералните суровини извадени при истражувачките 
работи што фондот ги финансира по одбивање на 
трошоците за нивното продавање и други приходи. 

Член 3 
Средствата на Фондот служат првенствено за 

финансирање на геолошки, рударски, технолошки 
и научно истражувачки работи во рударството, 
како и за изработување на геолошка карта, според 
програмата за истражувачките работи во рудар-
ството. 

Програмата од претходниот став ја донесува 
Управниот одбор на Фондот, а ја одобрува Из-
вршниот совет. 

Член 4 
Средствата на Фондот можат да ги користат 

политичко-територијадните единици, стопански ор-
ганизации и установи. 

Член 5 
Средствата добиени од Фондот можат да се 

користат само за намената за која се дадени. 
Фондот може да го прекине натамошното ис-

платување на средствата односно да бара вра-
ќање на веќе доделените средства, ако тие се ко-
ристат сцротивно на намените за кои се дадени. 

Член 6 
Фондот ги доделува средствата на корисниците 

во вид на заем или без обврска на враќање. 
Условите и критериумите од претходниот став 

се одредуваат со програмата за финансирање спо-
ред одредбите на овој закон. 

Член 7 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 8 
Фондот има Правила со кои поблиску се одре-

дува организацијата и начинот на работењето на 
Фондот. 

Член 9 
Со Фондот управува Управен одбор. 
Претседателот и членовите на Управниот одбор 

ги именува Извршниот совет на две години. 

Член 10 
Управниот одбор ги врши особено овие работи: 
— донесува програма за користење средствата 

на Фондот; 
— врши изменување и дополнување во Пра-

вилата на Фондот со потврда на Извршниот совет; 
— донесува финансиски план и завршна смет-

ка на Фондот; 
— одлучува за давање на средства од Фон-

дот; и 

— го следи извршувањето на работите што се 
финансираат од Фондот. 

Член 11 
Фондот има резерва. Височината на вкупната 

резерва, годишните вложувања во резервата и 
рокот до кој ќ е се достигне утврдената височина 
на резервата, ги одредува основачот по предлог 
од Управниот одбор на Фондот. 

Член 12 
Одредбите на Законот за буџетите и финанси-

рањето на самостојните установи („Службен лист 
на Ф Н Р Ј " бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62 и 53/62) се 
применуваат и на овој Фонд, доколку со овој за -
кон не е поинаку одредено. 

Член 13 
Административните работи и финансиско-ма-

тери ја дното работење на Фондот ги врши Секре-
таријатот за индустрија на Извршниот совет. 

Член 14 
Со влегувањето во сила на овој закон, пре-

станува да в а ж и Уредбата за Републичкиот фонд 
за истражувачки работи („Службен весник н^ 
НРМ" бр. 32/58 г.). Средствата, правата и обврските 
на укинатиот фонд се пренесуваат на овој Фонд. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во ,,Службен весник на На-
родна РепубЈШка Македонија". 

56. 
На основа член 34 и 35 од Законот за кредит-

ните и другите банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 10/61) и Одлуката за условите под 
кои ќ е се даваат кредити од средствата на Репуб-
личкиот инвестиционен фонд наменети за шумар-
ството („Службен весник на НРМ", бр. 7/63), Сто-
панската банка на H P Македонија распишува 

VIII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 
1963 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ШУМСКИ КО-
МУНИКАЦИИ, ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПЛАНТАЖИ 
ОД ТОПОЛИ И БРЗОРАСНИ ЧЕТИНАРИ, ЗА РЕ-

ГЕНЕРАЦИЈА И КОНВЕРЗИЈА НА ШУМИ 

I. Стопанската банка4 на H P Македонија во 1963 
год. ќ е одобрува кредити од средствата на Репу-
бличкиот инвестиционен фонд и тоа: 

1. за изградба на шумски комуникации, 
2. за подигање на плантажи од топол и, 
3. за подигање на плантажи од брзорасни пе-

тина ри, 
4. за регенерација и конверзија на шуми. 
И. Право на учество во овој конкурс имаат 

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

III. Кредитобарателите се должни со сопствени 
средства или средства што ќ е им обезбедат поли-
тичко-територи јадните единици да учествуваат во 
трошоците на инвестицијата со на јмалку: 

— 10% од пресметковната вредност на инве-
стицијата за изградба на шумски комуникации, 
регенерација и конверзија на шуми, и. 
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— 5% од претсметкшната вредност за поди-
гање на плантажи од топол и и брзорасни чети-
нари. 

Кредитобара телите се должни да обезбедат га-
рантен износ во висина 5% од износот на кре-
дитот' 

IV. Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг, и тоа: 

— од 25 години за изградба на шумски кому-
никации; 

— од 13 години за подигање на плантажи од 
тополи; 

— од 40 години за подигање на плантажи од 
брзорасни четинари; 

— од 40 години за регенерација и конверзија 
до шумите. 

Отплатата на кредитот ќ е започнува: 
— за шумски комуникации по искористувањето 

на кредитот; , 
— за плантажи од тополи 12 години по заса-

дувањето на фиданките; 
— за плантажи од брзорасни четинар^ 25 го-

дини по засадувањето на фиданките; и 
— за регенерација и конверзија на шуми 15 го-

дини по извршувањето на работите. 
V. Најниска годишна интересна норма што 

може да се понуди е: 
— 3% за шумски комуникации, и 
— 7% за другите намени. 
VI. Првенство за добивање на кредит по овој 

конкурс имаат кредитобарателите што ќе понудат: 
— поголемо сопствено учество во инвестици-

јава, ; 
— покус рок за отплата на кредитот, и 
— повисока интересна норма. 
Инвеститорите од стопански неразвиените под-

рачја, доколку еднакво со другите ги задоволуваат 
условите од претходниот став, ќ е имаат првенство 
при добивањето на кредитот. 

VII. Барањето за инвестиционен кредит се под-
несува на посебни обрасци (обр. П Б бр. 341) што 
можат да се добијат во комуналните банки. 

Кон барањето за кредит кредитобарателот под-
несува: 

1. Инвестициона програма изработена според 
член 11 од Основниот закон за изградба на инве-
стиционите објекти („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр-
45/61) и решение за донесување на инвестиционата 
програма. 

Инвестиционата програма и решението, доне-
сено во смисла на чл. 12 од Основниот закон за 
изградба на инвестиционите објекти, треба да би-
дат поврзани во една целина и запечатени со пе-
чатот на органот што ја донел инвестиционата про-
грама. 

За инвестициони објекти односно инвестициони 
работи чија претсметковна вредност не го надми-
нува износот од 50 мил. дин. се поднесува упро-
стен елаборат изработен според Законот за изград-
ба на инвестициони објекти (,,Службен весник на 
BDPM", бр. 33/62) и Одлуката за определување об-
ј е к т односно работи за изградба според нивната 
сродност („Службен весник на HFM", бр. 9/62). 

2. Спецификација на опремата, со означување 
на главните карактеристики и цената на секоја 
позиција, како и транспортните трошоци на опре-
мата. 

3. Спецификација на другите трошоци (кадар, 
проектирање, истражни работи, надзор и сл.), со 
образложение за секоја ставка -

4. Скица на земјиштето во размер 1 :10.000 
до 1 :25.000. 

5. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на 5% гарантен износ, како и на средства 
за учество во трошоците на инвестицијата. Дока-
зот да беде заверен од страна на Банката к а ј која 
се водат тие средства, со тоа дека банката е со-
гласна да изврши блокирање на постојните сред-
ства и на приливот на средствата до висината на 
потребните средства за учество и гарантен износ. 

6. Потврда за кредитната способност на кре-
датобарателот издадена од страна на банката к а ј 
кода кредитобарателот има текушта односно жиро 
сметка, о в а а потврда не може да биде постара од 
10 дена од денот за поднесување на барањето. 

7. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитобара-
телот. 

8- Извод од записникот за одржаната седница 
на Работничкиот совет, односно задружниот совет 
или највисокиот орган на управување на која е 
одлучено стопанската организација односно уста-
новата да се задолжи. 

Vi l i . банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција. 

IX. Барањето за инвестиционен кредит со сите 
прилози се поднесува во два примероци до терито-
ријално надлежната комунална банка. 

X. Барањата што ќ е бидат поднесени во рок 
од еден месец по објавувањето на овој конкурс во 
„Службен весник на НРМ" ќ е се сметаат како под-
несени барања во првиот рок. 

Барањата поднесени по истекот на првиот рок 
ќе бидат разгледувани сукцесивно во текот на 1963 
година во рамките на расположивите средства. 

XI. Поднесените барања за кредит во 1962 го-
дина по 1-от конкурс („Службен весник на НРМ". 
бр. 17/62) доколку одговараат на поставените усло-
ви со овој конкурс, заедно со барањата што ќе би-
дат поднесени во првиот рок на овој конкурс ќе се 
сметаат како поднесени барања во првиот рок и 
ќ е се разгледуваат и одобруваат по условите на 
овој конкурс. 

XII. Б о сб друго за овој конкурс важат одред-
бите од Законот за банките и Законот за кредит-
ните и други банкарски рабрти („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 10/61), Одлуката за условите под кои 
ќ е се даваат кредити од средствата на Републич-
киот инвестиционен фонд н а м е н е т за шумарството 
(„Службен весник на НРМ", бр- 7/63), како и дру-
гите постојни прописи. 

Бр. 1/2-271 
1 март 1963 година 

Скопје 
СТОПАНСКА Б А Н К А 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Д. Шеќерински, с. р. Мориц Романо, с. р. 
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На основа точка 2 од Одлуката за условите 
под кои ќ е се одобруваат кредити од Републичкиот 
инвестиционен фонд за шумарството во 1863 го-
дина („Службен весник на НРМ", бр. 7/63), Одборот 
за општи стопански работи на Извршниот совет на 
НРМ е согласен со VIII конкурс за давање кре-
дити од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд во 1963 година за изградба на шумски ко-
муникации, за подигање на плантажи од тополи 
и брзорасни четинари, за регенерација и конвер-
зија на шуми. 

Бр. 04-611/1 
7' март 1963 година 

Скопје , 
Претседател 

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

57. 
На основа член 35 став 1 од Законот за кре-

дитните и други банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/61) и точка 4 од Одлуката за 
условите и начинот.под кои ќ е се одобруваат кре-
дити од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд наменети за градежништво („Службен вес-
ник на НРМ", бр. 7/63) во согласност со Одборот 
за општи стопански работи на Извршниот совет, 
Стопанската банка на Народна Република Маке-
донија распишува 

IX К О Н К У Р С 

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА ГРАДЕЖНИ-

ШТВОТО ВО 1963 ГОДИНА 

I. Сто-панската банка на H P Македонија, Скоп-
је, според овој конкурс од средствата на Републич-
киот инвестиционен фонд ќ е дава кредити: 

— за набавка и докомплетира!!^ на производ-
но" градежната механизација ' (без превозни сред-
ства). 

— за учество во кредитите од Општиот инве-
стиционен фонд за унапредување развитокот на 
недоволно развиените подрачја наменети за гра-
дежништвото. 

И. Корисници на кредитите за целите од прет-
ходната точка можат да бидат стопанските орга-
низации од областа на градежната оператива. 

III. Кредитобарачите се должни со сопствени 
средства, или средства што ќ е им обезбедат поли-
тичко-територијалните единици да учествуваат во 
трошоците на инвестицијата со на јмалку 30% од 
пресметковната вредност на инвестицијата. 

IV. Најниската годишна интересна норма што 
може да се понуди е 7%. 

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

VI. 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 трошоците 
на инвестицијата, 

— интересната норма и рокот на враќањето на 
кредитот што го нуди кредитобарачот, 

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

VII. Првенство за добивање на кредити имаат 
кредитобарачите кои што: 

— имаат поголем производен задаток, 
— постигнуваат поголем рентабилитет со инве-

стиционото вложување, 
— понудат поголемо сопствено учество, 
— понудат пократок рок на враќање на кре-

дитот, 
— нудат повисока интересна норма, 
— постојната механизација ја користат вр по-

голем степен. 
VIII. Барањето на инвестиционен кредит се 

поднесува на обрасци издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗП и ЗПГ) кои можат да се 
добијат во Стопанската банка на H P Македонија 
— Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1. Инвестициона програма што се составува 
според чл. 11 од Основниот закон за изградба на 
(инвестициони објекти („Службен лист на ФНРЈ- , 
бр. 45/61) и решение за донесување на инвести-
циона програма. Инвестиционата програма и ре-
шението донесено во смисла на чл. 12 од спомена-
тиот Закон треба да бидат поврзани во една це-
лина и запечатени со печат на органот што ја 
донел инвестиционата програма. 

2. За инвестициони објекти односно инвести-
циони работи, ЧИЈ а пресметковна вредност не го 
надминува износот од 50,0 мил. дан. упростен. ела-
борат составен според Законот за изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на НРМ", 
бр. Зд/bZ) ш Одлуката за определување на објекти 
односно раооти за изградба според нивната вред-
ност („Службен весник на НРМ", бр. 

3. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на 5% гарантен износ како и за средствата 
за учество во трошоците на инвестицијата, д о к а -
зот да биде заверен од, страна на Банката к а ј која 
се водат тие средства со тоа дека Банката е со-
гласна да изврши блокирање на постојните сред-
ства 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 к а ј 
која кредитобарачот има текушта односно жиро 
сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 
10 дена до денот на поднесување на барањето. 

5. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитобара-
чот, со потврда за промените што настанале од 
регистрацијата до поднесувањето на барањето. По-
тврдата не може да биде постара од 60 дена до 
денот на поднесувањето на барањето. 

6. Извод од записникот од одржана седница на 
работничкиот совет на која е одлучено претприја-
тието да се задолжи. 

7. Завршна сметка на стопанската организа-
ција за последните 2 години (обр. бр. 1, 12, 14 и 15), 
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месечен бруто биланс за последниот месец преди 
поднесувањето барањето за кредит и периодична 
претсметка за последниот пресметковен период. 

IX. Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција на политичко-територи-
ј алката единица. 

X. Барањето за инвестиционен кредит и инве-
стиционата програма со сите прилози се поднесува 
во 2 (два) примероци до Стопанската банка на На-
родна Република Македонија — Скопје. 

XI. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за кредит под 20,0 мил. динари п р е с м е т -
ковна вредност. 

XII. Од средствата на кредитот одобрен според 
овој конкурс не може да се набавува механиза-
ција која веќе е била во употреба. 

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

Барањата поднесени по истекот на првиот рок 
ќе бидат разгледувани сукцесивно во текот на го-
дината во рамките на расположивите средства, 

XIV. Бо се друго за овој конкурс важат од-
редбите од Законот за кредитните и други банкар-
ски работи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/61) и 
Одлуката за условите под кои ќ е се даваат кре-
дити од средствата на Републичкиот инвестицио-
нен фонд наменети за градежништвото, како и 
другите постојни прописи. 

Бр. 43 
1 март 1У63 година 

Скопје 
СТОПАНСКА Б А Н К А 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Д. Шекерински, с. р. Мириц романо, с. р. 

I На основа точка 4 од Одлуката на Извршниот 
совет, за условите под кои ќе се даваат инвести-
циони кредити од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд наменети за градежништвото 
број. 0tf-42tf/l од 16. II. 1963 год., Одборот за општи 
стопански работи на Извршниот совет е согласен 
со IX конкурс за давање' инвестициони кредити 
од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд во градежништвото во 1963 година. 

Бр. 04-612/1 
7 март 1963 година 

Скопје 
Претседател 

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

58. 
На основа член, 35 став 1 од Законот за кре-

дитните и другите' банкарски работи („Службен, 
лист на ФНРЈ" , бр. 10/61) и Одлуката зѕа намените 
и условите за давање кредит за градежништво од 
кредитот даден на H P Македонија од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд наменет за уна-
предување развитокот на недоволно развиените 
подрачја („Службен весник на НРМ" бр. 7/63) во 

согласност со Одборот за општи стопански работи 
на Извршниот совет, Стопанската банка на H P Ма-
кедонија распишува 

X К О Н К У Р С 

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ВО 
ГРАДЕЖНИШТВОТО ВО 1963 ГОД. ОД КРЕДИ-
ТОТ ДАДЕН НА HP МАКЕДОНИЈА ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД НАМЕНЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ РАЗВИ-

ТОКОТ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
ПОДРАЧЈА 

I. Стопанската банка на HP Македонија — 
Скопје, според овој конкурс од кредитот даден на 
HP Македонија од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд за унапредување развитокот на 
недоволно развиените подрачја ќе дава кредити: 

— за набавка и доксмплетирање на производ-
но-градежната механизација (без превозни сред-
ства). 

II. Корисници на кредитите за целите од прет-
ходната точка можат да бидат стопанските орга-
низации од областа на градежната оператива. 

III. Кредитобарачите се должни со сопствени 
средства или средствата што ќе им обезбедат по-
литичко-територијалните единици да учествуваат 
во трошоците на инвестицијата со најмалку 30% 
од -пресметковната вредност на инвестицијата. 

IV. Најниска годишна интересна норма што 
може да се понуди е 7 

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

VI. 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 трошоците 
на инвестицијата, 

— интересната норма и рокот на враќањето на 
кредитот што го нуди кредитобарачот, 

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

VII. Барањето за инвестиционен кредит се под-
несува на обрасците од Југословенската инвести-
циона банка (ЗП и ЗПГ) кои можат да се добијат 
во Стопанската банка на H P Македонија, Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува : 

1. Инвестициона програма составена според 
чл. 11 од Основниот закон за изградба на инве-
стициони објекти („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 
45/61 г.) и решение за донесување на инвестици-
оната програма. Инвестиционата програма и реше-
нието донесено во смисла на чл. 12 од спомена-
тиот Закон треба да бидат поврзани во една це-
лина и запечатени со печат на органот што ја до-
нел ^швестиционата програма! 

2. За инвестициони објекти односно инвести-
циони работи чија пресметковна вредност не го 
надминува износот од 50,0 мил. дин. упростен ела-
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борат составен според Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на НРМ", 
бр. 33/62 год.) и Одлуката за определување на 
објекти односно работи за изградба според нив-
ната вредност („Службен весник на НРМ", бр. 9/63) 

3. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на 5% гарантен износ, како и за средствата 
за учество во трошоците на инвестицијата. Дока-
зот да биде заверен од страна на Банката к а ј која 
се водат тие средства со тоа дека Банката е со-
гласна да изврши блокирање на постојните сред-
ства и на приливот на средствата до висината на 
потребните средства за учество и гарантен износ. 

4. Потврда за кредитна способност на креди-
тобарачот издадена од страна на Банката к а ј која 
кредитобарачот има текушта односно жиро сметка,. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
до денот на поднесување на барањето. 

5. Оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација, со потврда за проме-
ните што настанале од регистрацијата до поднесу-
вање на барањето. Потврдата не може да биде по^ 
стара од 60 дена до денот на поднесувањето на 
барањето. 

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

7. Завршната сметка на стопанската организа-
ција за последните 2 години (обр. бр. 1, 12, 14 и 15), 
месечен бруто биланс за последниот месец преди 
поднесување барањето за кредит и периодична 
пресметка за последниот пресметковен период. 

VfIL Првенство за добивање на кредити имаат 
кредитобаѓрачи кои што: 

— имаат поголем производен задаток, 
. — понудат поголемо сопствено учество, 
— понудат пократок рок на враќање на кре-

дитот, 
— нудат повисока интересна норма, 
— постојната механизација ја користат во по-

голема степен. 
IX. Банката може да го услови одобрувањето 

на кредит со гаранција на по л итичко-територи ј ад -
ната единица. 

X. Барањето за инвестиционен кредит и инве-
стиционата програма со сите прилози се поднесува 
во 2 (два) примероци во Стопанската банка на На-
родна Република Македонија — Скопје. 

XI. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за кредит под 20,0 мил. динари пресмет-
ковна вредност. 

XII. Од средствата на кредитот одобрен спо-
ред овој конкурс не може да се набавува механи-
зација кдаја веќе била во употреба. 

Х1Ш Барањата што ќе бидат поднесени во ро-
кот од еден месец по објавувањето на овој конкурс 
во „Службен весник на НРМ" ќе се сметаат како 
поднесени барања во првиот рок и ќе се разгле-
дуваат и одобруваат под условите на овој конкурс. 

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

XIV. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Законот за кредитните и другите банкар-
ски работи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/61),и 

Одлуката за намените и условите за давање кре-
дити за градежништво од кредитот даден на H P 
Македонија од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд наменет за унапредување развиток 
на недоволно развиените подрачја, како и другите 
постојни прописи. 

Бр. 44 
1 март 1963 година 

Скопје 
СТОПАНСКА Б А Н К А 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател-на УО, 
Д. Шекерински, с. р. Мориц Романо, с, р. 

На основа точка 1 од Одлуката на Извршниот 
совет за камените и условите за давање кредити 
за градежништво од кредитот даден на H P Маке-
донија од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд наменети за унапредување развитокот на 
недоволно развиените подрачја бр. 09-418/1 од 
16. II. 1963 год., Одборот за општи стопански работи 
на Извршниот совет е согласен со X конкурс за 
давање (инвестициони кредити во градежништвото 
од кредитот даден на H P Македонија од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд за унапредување 
развиток на недоволно развиените подрачја. 

Бр. 04-610/1 
7 март 1963 година 

Скопје 
Претседател 

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

59. 

На основа член 35 став 1 од Законот за кредит-
ните и другите банкарски работи (,/Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 10/61) и точката II од Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се даваат кредити 
од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за 
трговија, угостителство и туризам („Службен вес-
ник на НРМ", бр. 7/63) во согласност со Одборот 
за општи стопански работи на Извршниот совет, 
Стопанската банка на НРМ распишува 

XI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА ТРГОВИЈА. 
УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ ВО 1963 ГОДИНА 

I. Со овој конкурс се одредуваат поблиску 
условите за давање на кредити од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд за трговија, 
угостителство и туризам во 1963 година. 

II. Кредитите од предната точка ќ е се даваат: 
а) во трговијата 
— за довршување на започнатите објекти за 

чија изградба се одобрени кредити од средствата 
на овој фонд, и 

- - за изградба на современи продавници, скла-
диштен простор и набавка на современа опрема. 

б) во угостителството и туризмот 
— за учество во користење на средствата од 

кредитот од Општиот инвестиционен фонда вадее-
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нет за унапредување развитокот на недоволно раз-
виените подрачја, 

— за учество во користењето на дотацијата 
предвидена во Сојузниот буџет за 1963 година за 
инвестиции во туризмот, и 

— за набавка на опрема. 
III. Корисници на кредити за целите од прет-

ходната точка можат да бидат: 
— стопански организации во трговијата, уго-

стителството и туризмот, и 
— политичко-територи ја дните единици. 
IV. Кредитите од точка I не можат да бидат 

повисоки од 50% од пресметковната вредност на 
објектот односно на опремата. 

V. Сопственото учество во инвестицијата е за-
должително и тоа не може да биде помало од 50% 
од пресметковната вредност на инвестицијата. 

VI. Најниската интересна норма која треба да 
се понуди при поднесувањето на барањето е инте-
ресната норма што кредитобарачот ја плаќа на 
својот деловен фонд зголемена за 1 (еден). 

VII. РОКОТ за отплата на кредитот не може да 
биде подолг: 

— за изградба на нови објекти 25 години, 
— за ,опрема 10 години. 
VIII. Кредити за учество во користење на сред-

ствата од кредитот од Општиот инвестиционен 
фонд за унапредување развитокот на недоволно 
развие,ните подрачја и од дотацијата предвидена 
во Сојузниот буџет за инвестиции во туризмот ќе 
се даваат под истите услови под кои ќе се одобру-
ваат основните кредити. 

IX. Првенство во добивање на кредит по овој 
конкурс ќе имаат кредитобарачи кои понудиле: 

— поголемо сопствено учество, 
— пократок рок за враќање на кредитот, 
— повисока интересна норма и обезбедат по-

голема рентабилност со инвестиционото вложу-
вање. 

X. Барањето за инвестиционен кредит се под-
несува на обрасците издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат 
во Стопанската банка на НРМ — Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1. Инвестициона програма составена според чл. 
11 од Основниот закон за изградба на инвести-
циони објекти („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 45/61) 
и решение за донесувањето на инвестиционата про-
грама. Инвестиционата програма и решението до-
несено во смисла на чл. 12 од споменатиот Закон 
треба да бидат поврзани во една целина и запе-
чатени со печат на органот што ја донел инвести-
ционата програма и заверена од подносителот на 
барањето. 

2. За инвестициони објекти, односно инвести-
циони работи, чија пресметковна вредност не го 
надминува износот од 50,0 милиони динари - упро-
стен елаборатот составен според Законот за из-
градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на НРМ" бр. 33/62) и Одлуката за определување 
на објекти, односно работи за изградба според 
нивната вредност (,,Службен весник на НРМ" 
бр. 9/63). 

3. Согласност за лоцирање на објектот од над-
лежните комунални органи. 

4. Доказ за обезбедување средства за полага-
ње на 5% гарантен износ, како и средства за уче-
ство во трошоците на инвестицијата. Доказот да 
биде заверен од страна на Банката к а ј која се во-
дат тие средства, со тоа дека банката е согласна 
да изврши блокирање на постојните средства и 
приливот на средствата до висината на потребните 
средства за гарантен износ и учество. 

5. Потврда за кредитна способност на кредито-
барачот и з е д е н а од Банката к а ј која кредитоба-
рачот има текушта односно жиро сметка. Оваа по-
тврда не може да биде постара од 10 дена од денот 
на поднесувањето на барањето. 

6. Оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација — кредитобарачот, со 
потврда за промените што настанале од регистра-
цијата до поднесувањето на барањето. Потврдата 
не може да биде постара од 60 дена до денот на 
поднесувањето на барањето. 

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

8. Потврда од надлежното седиште на Народ-
ната банка за висината на интересната норма по 
која стопанската организација плаќа интерес на 
својот деловен фонд, 

9. Завршна сметка на стопанската 'организа-
ција за последните 2 години (Обр. бр. 1, 12, 14 т 15) 
месечен бруто биланс за последниот месец преди 
поднесувањето барањето за кредит и периодична 
претсметка за последниот пресметковен период 

XI. Банката може да го усвои одобрувањето 
на кредитот со гаранција на политичко-територи-
јалната единица. 

XII. Барањето за инвестициониот кредит и ин-
вестиционата програма со сите прилози се подне-
сува во два примерка во Стопанската банка на 
H P Македонија — Скопје. 

XIII . Барањето за кредит за оваа намена тре-
ба да ги содржи следните податоци: 

— целта за која се бара кредитот, 
— висина на кредитот, 
— износ на средствата кој кредитобарачот или 

неговиот гарант (емец) ги обезбедил во трошоците 
на инвестицијата, 

— интересна норма и рокот за враќање на кре-
дитот што го нуди кредитобарачот, 

— рокот за почетокот и рокот за завршетокот 
на објектот за кој се бара кредит и денот од кога 
започнува да тече враќањето на кредитот. 

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за кредит под 20,0 мил. динари п р е с м е т -
ковна вредност за изградба на нови објекти, од-
носно под 10,0 мил. динари за опрема. 

XV. Од средствата на кредитот не може да се 
набавува употребувана опрема. 

XVI. Барањата што ќе бидат поднесени во рок 
од еден месец по објавувањето на овој конкурс во 
,,Службен весник на НРМ" ќе се сметаат како 
поднесени барања во првиот рок и ќе се разгле-
дуваат и одобруваат по овој конкурс. 

Барањата поднесени по истекот на првиот рок 
ќе бидат разгледани сукцесивно во текот на годи-
ната во рамките на расположивите средства 
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XVII. Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите од Законот за кредитните и други банкар-
ски работи („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 10/61) и 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се да- ' 
ваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд 
наменети за трговијата, угостителството и туриз-
мот, како и другите постојни прописи. 

Бр. 45 
1 март 1963 година 

Скопје 
СТОПАНСКА Б А Н К А 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Д. Шеќерински, с. р. Мориц Романо, с. р. 

На основа точка И од Одлуката на Извршниот 
совет за условите и начинот под кои ќе се даваат 
Кредити од средствата на Републичкиот инвести-
ционен фонд наменети за трговијата, угостител-
ството и туризмот бр. 09-424/1 од 16. И. 1963 година 
Одборот за општи стопански работи на Извршниот 
совет е согласен со XI конкурс за давање инве-
стициони кредити од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд за трговија, угостителство и 
туризам во 1963 година. 

Бр. 04-617/1 
7 март 1963 година 

Скопје 
Претседател 

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

60. 
На основа член 35 став 1 од Законот за кре-

дитните и другите банкарски работи („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " бр. 10/61) и точката 3 од Одлуката 
за расподелба на средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд наменети за сообраќај и опре-
делување начинот и условите под кои се даваат 
кредити од, тие средства („Службен весник на 
НРМ", бр. 7/63) во согласност со Одборот за општи 
стопански работи на Извршниот совет, Стопанската 
банка на НРМ распишува 

XII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИ-

ЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПТТ 
СООБРАЌАЈ ВО 1963 ГОДИНА 

I Со овој конкурс се одредуваат поблиски ус-
лови за давање инвестициони кредити од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд за 
ПТТ сообраќај. 

II Кредитите од претходниот став ќе се даваат 
за изградба на поштенски згради. 

III Корисници на кредитите можат да бидат 
претпријатијата за ПТТ сообраќај. 

IV Кредитобарачите се должни со сопствени 
средства, или; средства што ќе им обезбедат поли-
тичкс-територијадните единици, да учествуваат во 
трошоците н;а инвестицијата со најмалку 20% од 
претсметковната вредност на инвестицијата. 

V Најниска годишна интересна норма што 
може да се понуди е 7%. 

VI Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 30 години. 

VII Барањето за кредит за оваа намена треба 
да ги содржи следните податоци: 

— целта за која се бара инвестиционен кредит, 
— висината на кредитот, 
— износ на средствата кои кредитобарачот или 

неговиот гарант (емец) учествува во трошоците на 
инвестицијата, 

— интересната норма и рокот за враќање на 
кредитот што го нуди кредитобарачот, 

— рокот за почетокот и рокот за завршетокот 
на објектот за кој се бара кредит и денот од кога 
започнува да тече отплатата на кредитот, 

VIII Барањето за инвестиционен кредит се под 
несува на обрасците издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добиј-ат 
во Стопанската банка на H P Македонија — Скопје. 

Кон барањето за кредит кредатобарачот под-
несува : 

1. Инвестициона програма составена според 
член 11 од Основниот закон за изградба на инве-
стициони објекти („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
45/(51) и решение за донесување на инвестиционата 
програма. Инвестиционата програма и решението 
донесено во смисла на чл. 12 од споменатиот закон 
треба да бид,ат поврзани во една целина и запе-
чатени со печат на органот што ја донел инвести-
ционата програма' 

2. З а инвестиционите објекти, односно инвести-
циони работи, чи ја п р е с м е т к о в н а вредност не го 
надминува износот од 50,0 мил. динари: 

— упростен елаборат составен според Законот 
за изградба на инвестициони објекти (,.,Службен 
весник на НРМ" бр. 33/62) и Одлуката за опреде-
лув,ање објекти односно, работи за изградба според 
нивната вредност („Службен: весник на НРМ", 
бр. 9/63). 

3. Согласност за лоцирање на објектот од над-
лежните комунални органи. 

4. Доказ за обезбедување средства за пола-
гање на 5% гарантен износ како и за средствата 
за учество во трошоците на инвестицијата. Дока-
зот да биде заверен од страна на Банката к а ј која 
се водат тие средства со тоа дека Банката е со-
гласна да изврши блокирање на постојните сред-
ства и на приливот на средствата до висината на 
потребните средства за гарантен износ и учество. 

5. Потврда за кредитна способност на креди-
тсбарачот изд,адена од страна на Банката к а ј која 
кредитобарачот има текушта односно жиро сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара до 10 дена 
до денот на поднесување на барањето ф 

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

7. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — хредоговарач, 
со потврда за промените што настанале од реги-
страцијата до поднесувањето на барањето. Потвр-
дата не може да биде постара од 60 дена до денот 
на поднесувањето ш барањето. v 
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8. Завршна сметка на стопанската организа-
ција за последните 2 години (Обр. бр. 1, 12, 14 и 15) 
месечен бруто биланс за последниот месец преди 
поднесувањето барањето за кредит и периодична 
претсметка за последниот претсметковен период. 

IX. Првенство во добивање на кредит по овој 
конкурс ќе имаат кредитобарачи кои што: 

— понудат поголемо сопствено учество, 
— понудат пократок рок за враќање на кре-

дитот, 
— понудат повисока интересна норма од пред-

видената со овој конкурс. 
X. Банката може да го услови одобрувањето 

на кредитот со гаранција на политичко-територи-
јалната единица. 

XI- Барањето за инвестиционен кредит и ин-
вестиционата програма со сите прилози се подне-
сува во два (2) примероци во Стопанската банка 
на Народна Република Македонија - Скопје. 

XI I Барањата кито ќе бидат поднесени во рок 
од еден месец од објавувањето на конкурсот ќ е се 
сметаат како поднесени барања во првиот рок и 
ќе се разгледуваа!" и одобруваат по овој конкурс. 

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

XIII Во се друго за овој конкурс в а ж а т одред-
бите од Законот за кредитните и другите банкар-
ски работи (,,Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/61), и 
Одлуката за расподелба на средствата од Р И Ф 
наменети за ПТТ сообраќај и определување усло-
вите под кои се даваат кредити од овие средства, 
како и друште постојни прописи. 

Бр. 46 
1 март 1963 година 

Скопје 
СТОПАНСКА Б А Н К А 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Д Шеќерински, с. р. Мориц Романо, с. р. 

На основа точка 3 од Одлуката на Извршниот 
совет за распоредот на средствата од Републичкиот 
инвестиционен фонд наменети за ПТТ сообраќај 
и определување условите под кои ќе се даваат 
кредити од тие средства бр. 09-417/1 од 16. И. 1963 
година, Одборот за општи стопански работи на 
Извршниот совет е согласен со XII конкурс за да-
вање инвестициони кредити од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд за ПТТ сообраќај 
во 1963 година. 

Бр. 04-616/1 
7 март 1963 година 

Скопје 
Претседател 

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

61. 
На основа член 35 став 1 од Законот за кре-

дитните и другите банкарски работи („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 10/61) и точката 3 од Одлуката 
за условите под кои ќе се даваат кредити за уче-
ство од средствата на Републичкиот инвестиционен 

фонд наменети за занаетчиството (,,Службен вес-
ник на НРМ" бр. 7/63) во согласност со Одборот 
за општи стопански работи на Извршниот совет, 
Стопанската банка на НРМ распишува 

XIII К О Н К У Р С 

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ЗА 
УЧЕСТВО ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА ЗАНАЕТЧИСТВОТО ВО 1963 ГОДИНА 

I. Со овој конкурс се одредуваат поблиски ус-
лови за давање инвестициони кредити за учество 
од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за занаетчиството. 

Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за (инвестиции во занаетчиството во 1963 го-
дина ќ е се користат за одобрување кредити за 
учество во инвестициите што се финансираат од 
средствата на народните одбори и стопанските ор-
ганизации. 

И. Кредитите од претходната точка ќ е се да-
ваат за изградба и реконструкции на капацитетите 
за технички услуги и лични услуги во домаќин-
ството и за гдадежно-занаетчиските услуги. 

III. Корисници на кредитот за целите од прет-
ходната точка првенствено можат дк бидат сто-
пански организации од занаетчиски дејности што 
впшат услуги во домаќинството и градежното ус-
лужно занаетчиство. 

IV. Кредитите од точка I не мозќат да бидат 
повисоки од 50% од пресметковната , вредност на 
објектот и можат да се одобруваат само до виси-
ната на расположивите средства. 

V. Кредитобарачите се должни да обезбедат 
средства за основниот кредит од сопствени извори 
или локални фондови што ќ е докажат со подне-
сување на соодветна документација од Комунална 
банка, односно надлежната банка каде што се во-
дат средствата на кредитобарачите. 

Висината на основниот кредит не може да биде 
пониска од 50% од пресметковната вредност на 
инвестицијата. 

VI. Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 10 години. 

Најниска годишна интересна норма што може 
да се понуди е 4%. 

VII. Барањето за кредит за учество за оваа 
намена треба да ги содржи следните податоци: 

— целта за која се бара кредитот за учество, 
— висина на кредитот за учество, 
— износ на средствата кои кредитобарачот или 

неговиот гарант (емец) ги обезбедил во трошоците 
на инвестицијата (основен, кредит), 

— интересна норма и рокот за враќањето на 
кредитот што го нуди кредитобарачот, 

— време за почетокот и рокот за завршетокот 
на инвестицијата за која се бара кредит за уче-
ство и денот од кога започнува да тече враќањето 
на кредитот за учество. 

VIII. Барањето за кредит за учество се под-
несува за обрасци издадени сад Југословенската 
инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат 
во Стопанската банка на НРМ — Скопје. 
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Кон барањето за кредит за учество кредитен, 
барачот поднесува: 

1. Инвестициона програма составена според чл. 
11 од Основниот закон за изградба на инвестици-
они објекти („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 45/61) 
и решение за донесување на инвестиционата про-
грама. Инвестиционата програма и решението до-
несено во смисла на чл. 12 од споменатиот закон 
треба да бидат поврзани во една целина и запе-
чатени со печат на органот што ја донел инвести-
ционата програма. 

2. За инвестициони објекти, односно инвести-
циони работи, чија пресметковна вредност не го 
надминува износот од 50,0 мил. дин. — упростен 
елаборат составен според Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на НРМ" 
бр, 33/62) и Одлуката за определување на објекти 
односно работи за изградба според нивната вред-
ност („Службен весник на НРМ" бр. 9/63). 

3. Согласност за лоцирање на објектот од над-
лежните комунални органи. 

4. Решение на основа кое се обезбедени сред-
ства за основниот кредит на стопанската органи-
зација, односно потврда за сопствените средства 
издадена од страна на надлежното седиште на На-
родната банка. 

5. Доказ за обезбедување средства за полагање 
на 5% гарантен износ како и средства за учество 
во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде 
заверен од страна на Банката к а ј која се водат тие 
средства, со тоа дека Банката е согласна да извр-
ши блокирање на постојните средства и на при-
ливот на средствата до висината на потребните 
средства за учество и гарантен износ. 

6. Потврда за кредитна способност на креди-
тобарачбт издадена од Банката к а ј која креди-
тобарачот има текушта сметка, односно ж и р о смет-
ка. Оваа потврда не мотќе да биде постара сид 
10 дена до денот на поднесувањето на барањето. 

7. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитобарач, 
со потврда за промените што настанале од реги-
страцијата до поднесувањето на барањето. Потврда 
та не може да биде постара од 60 дена до денот 
на поднесувањето на барањето. 

8. Извод ед записникот на одржаната седница 
на ' работничкиот совет на која е одлучено прет-
пријатието да се задолжи, 

9. Завршна сметка н^ стопанската организа-
ција за последните 2 години (Обр. бр. 1, 12, 14 и 15), 

. месечен бруто биланс за последниот. месец преди 
поднесувањето барањето за кредит и периодична 
претсметка за последниот пресметковен период. 

IX. Првенство во добивање на кредит по овој 
конкурс! ќ е имаат кредитобарачи од занаетчиските 
,дејности што вршат услуги во домаќинството и 
градежно услужно занаетчиство и кои што: 

— бараат кредит за учество во понизок про-
ц е п оД процентот предвиден во точка 4 од овој 
конкурс, 

— понудат пократок рок за враќање на кре-
дитот за учество, 

— понудат повисока интересна норма од пред-
видената со овој конкурс. 

X. Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција на политичко-територи-
јалната единица.' 

XI. Барањето за инвестиционен кредит за 
учество и инвестициона програма со сите прилози 
се поднесува во 2 (два) примероци до Стопанската 
банка на Народна Република Македонија — Ско-
пје. 

XII. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за кредит за учество под 5,0 мил. динари 
пресметковна вредност. 

XIII. Од средствата на кредитот за учество 
не може да се набавува употребувана опрема. 

XIV. Барањата што ќ е бидат поднесени во 
рок од 1 месец по објавувањето на конкурсот ќе 
се сметаат како поднесени барања во првиот рок 
и ќ е се разгледуваат и одобруваат по овој кон-
курс. 

Барањата поднесени по истекот на првиот рок 
ќ е бидат разгледувани сукцесивно во текот на го-
дината во рамките на расположивите средства. 

XV. Во се друго за овој конкурс в а ж а т одред-
бите од Законот за кредитните и л а г и т е банкар-
ска работи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/61) 
и Одлуката за условите под кои ќе се даваат кре-
дити за учество од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд наменети за занаетчиството, 
како и другите постојни прописи. 

БР. 49 
1 март 1963 година 

Скопје 

СТОПАНСКА Б А Н К А 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Генерален директор, Претседател на УО, 
Д. Шеќерински, с. р. Мориц Романо, с. р. 

На основа точка 3 ода Одлуката на Извршниот 
совет, за условите под кои ќе се даваат кредити 
за учество од средствата на Р И Ф наменети за 
занаетчиството бр. 09-429/1 од 16. II. 1963 година, 
Одборот за општи стопански работи на Изврш-
ниот совет е согласен со XII I конкурс за давање 
инвестициони кредити за учество од средствата 
на Републичкиот инвестиционен фонд во занает-
чиството во 1963 година. 

Бр. 04-615/1 
7 март 1963 година 

Скопје 

Претседател 
на Одборот за општи стопански работи, 

Асен Симитчиев, с. р. 

62. 

На основа член 35 став 1 од Законот за кре-
дитните и другите банкарски работи („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " бр. 10/61) и точката 2 од Одлуката 
за намената и условите за давање кредити за уго-
стителството и туризмот од кредитот даден на H P 
Македонија од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд наменети за унапредување на недо-
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волно развиените подрачја („Службен Бесник на 
НРМ" бр. 7/63), Управниот одбор на Стопанската 
банка на H P Македонија донесува 

З А К Л У Ч О К 
З А У С Л О В И Т Е П О Д К О И С Т О П А Н С К А Т А 
Б А Н К А Н А Н Р М П О П А Т Н А Н Е П О С Р Е Д Н А 
С П О Г О Д Б А Ќ Е Д А В А И Н В Е С Т И Ц И О Н И К Р Е -
Д И Т И В О У Г О С Т И Т Е Л С Т В О Т О И Т У Р И З М О Т 
В О 1963 Г . О Д К Р Е Д И Т О Т Д А Д Е Н Н А H P М А -
К Е Д О Н И Ј А О Д С Р Е Д С Т В А Т А Н А О П Ш Т И О Т 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Е Н Ф О Н Д З А У Н А П Р Е Д У В А Њ Е 
Р А З В И Т О К О Т Н А Н Е Д О В О Л Н О Р А З В И Е Н И Т Е 

П О Д Р А Ч Ј А 

I. Стопанската банка на H P Македонија -
Скопје според овој заклучок од кредитот даден 
на H P Македонија од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд за унапредување развитокот 
на недоволно развиените подрачја ќе дава кре-
дити: 

— за довршување и проширување на сместу-
вачки капацитети што придонесуваат за унапре-
дување на странскиот туризам. , 

И. Корисници на кредитот за целите од прет-
ходната точка можат да бидат: 

— стопански организации во угостителството 
и туризмот, и 

— политичко-територијални единици. 
III. Кредитобарачите се должни со сопствени 

средства или средствата што ќ е им обезбедат по-
литичко-територијадните единици да учествуваат 
во трошоците на инвестицијата со на јмалку 30% од 
пресметковната вредност. 

IV. Најниската интересна норма што може 
да се понуди е интересната норма што кредитоба-
рачот ја плаќа на својот деловен фонд зголемена 
за 1 (еден). 

V. РОКОТ за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 25 години. 

VI. Барањето за кредит за оваа намена треба 
да ги "содржи следните податоци: 

— целта за која се бара кредитот, 
— висина на кредитот, 
— износ на средствата кои кредитобарачот или 

неговиот гарант (емец) ги обезбедил во трошоците 
на инвестицијата, , 

— интересна норма и рокот за враќање на 
кредитот што го нуди кредитобарачот, 

— рокот за почетокот и рокот за завршетокот 
на објектот за кој се бара кредит и денот од кога 
започнува да тече враќањето на кредитот. 

VII. Барањето за инвестиционен кредит се 
поднесува на обрасците издадени од - Југословен-
ската инвестициона банка (ЗП) кои можат да се 
добијат во Стопанската банка на H P Македонија -
Скопје. 

Кеш барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1. Инвестициона п р о г р а м составена според чл. 
11 од Основниот закон за изградба на инвестици-
они објекти („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 45/61) 
и решение за донесувањето на инвестициона про-
грама. Инвестиционата програма и решението до-
несено во смисла на чл. 12 од споменатиот закон, 

треба да бидат поврзани во една целина и запеча-
тени со печат на органот што ја донел инвести-
ционата програма. 

2. За инвестиционите објекти, односно инвести-
циони работи, чија пресметковна вредност не го 
надминува износот од 50,0 мил. динари — упро-
стен елаборат составен според Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ" 
бр. 33/62) и Одлуката на определување на објекти, 
односно работи за изградба според нивната вред-
ност („Службен весник на НРМ" бр. 9/63). 

3. Согласност за лоцирање на објектот Од над-
лежните комунални органи. 

4. Доказ за обезбедување средства 34 пола-
гање на 5% гарантен (износ, како и средства за 
учество во трошоците на инвестицијата. Доказот 
да биде заверен од страна на Банката к а ј која се 
водат тие средства, со тоа дека Банката е Согласна 
да изврши блокирање н а : постојните срфуства и 
приливот на средствата до висината на потребните 
средства за учество и гарантен износ. 

5. Потврда за кредитната способност на кре-
дитобарачот издадена од Б а н к а т а - к а ј која креди-
тобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа 
потврда не може да биде постара од 10 дена до 
денот на поднесувањето на барањето. 

6. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитобара-
чот, со потврда за промените што настанале од 
регистрацијата до поднесувањето на барањето. 
Потврдата не може да биде постара од 60 дена до 
денот на поднесувањето на барањето. 

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

8. П о т в р д од надлежното седиште на Народ-
ната -банка за висината на интересната норма по 
која стопанската организација плаќа интерес на 
својот деловен фонд. 

9. Завршна сметка на стопанската организа-
ција за последните 2 години (Обр. бр. 1, 12, 14 и 
15), месечен бруто биланс за последниот месец 
преди поднесување барањето за кредит, и перио-
дична пресметка за последниот пресметковен пе-
риод. 

VIII. Првенство во добивање на кредит по овој 
конкурс ќе имаат кредитобарачи кои понудиле: 

— поголемо сопствено учество, 
— пократок рок за отплата на кредитот, 
— повисока интересна норма. ' 
IX. Банката може да го услови одобрувањето 

на кредитот со гаранција на политичко-терито-
ријадната единица. 

X. Барањето за инвестиционен кредит и ин-
вестиционата програма со сите прилози се под-
несува во два (2) примероци во Стопанската банка 
на Народна Република Македонија — Скопје. 

XI. Од средствата на кредитот не може да се 
набавува употребувана опрема. 

XII. Во сб друго за овој заклучок важат од-
редбите од Законот за кредитните и други бан-
карски работи („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 10/61) 
и Одлуката за намената и условите за давање 
кредити за угостителството и туризмот од креди-
тот даден на H P Македонија од средствата на 
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Општиот инвестиционен фонд, наменети за уна-
предување развитокот на недоволно развиените 
подрачја. 

XIII. Овој заклучок влегува во аила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 47 
1 март 1963 година 

Скопје 
СТОПАНСКА Б А Н К А 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Д. Шеќерински, с. р. Мориц Романо, с. р. 

63. 
На основа член 35 ст. 1 од Законот за кредит-

ните и другите банкарски работи („Службен лист 
на Ф Н Р Ј " бр. 10/61) и Одлуката за распоредот на 
средствата од Републичкиот инвестиционен фонд 
наменет^ за сообраќај и определување начинот и 
условите под кои се даваат кредити од тие сред-
ства („Службен весник на НРМ" бр. 7/63), Управ-
ниот одбор на Стопанската банка на H P Македо-
нија донесува 

З А К Л У Ч О К 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СТОПАНСКАТА 
БАНКА НА НРМ ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА 
СПОГОДБА ЌЕ ДАВА КРЕДИТИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИО-

НЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА СООБРАКАЈ 
ВО 1963 ГОДИНА 

I. Стопанската банка на H P Македонија ќе 
одобрува по пат на непосредна спогодба кредити 
од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд во сообраќајот. 

II. кредитите од претходната точка ќе се 
даваат: 

а) за јавни патишта 
— за реконструкција и модернизација на патот 

Градско - Прилеп, 
— з^ реконструкција и модернизација на патот 

Удово — Валандово, 
— за набавка на механизација за одржување 

на јавните (патишта. 
б) во ПТТ сообраќај 
— за изградба на спојни врски на ПТТ соо-

браќај . 
III. Корисници на кредитот за целите од прет-

ходната точка можат да бидат: 
— за реконструкција и модернизација на јав-

ните пасишта — Републичкиот фонд за патишта; 
— за набавка на механизација за одржување 

на јавни патишта; 
— прегори ј ати јата за патишта и политичко -

територијалните единици; 
— зк изградба на спојни врски за ПТТ соо-

браќај - претпријатија за ПТТ сообраќај. 
IV. Сопственото учество во инвестицијата е за-

должително и тоа не може да биде помало од: 
10% за кредитите за изградба на спојни врски 

за ПТТ сообраќај. 
Кредитите за реконструкција и модернизација 

да јавните патишта и за набавка на механизација 

за одржување на јавните патишта ќе се даваат 
без сопствено учество. 

V Најниска годишна интересна норма која 
треба да се понуди при поднесувањето на бара-
њето не може да биде пониско од : 

— 1% за кредитите за реконструкција и мо-
дернизација на јавните патишта, 

— 2% за кредитите за набавка на механиза-
ција за одржување на јавните патишта, 

— 7% за кредитите за изградба на спојни врс-
ки за ПТТ сообраќај. 

VI РОКОТ за враќање на кредитите не може 
да 'биде подолг од: 

— 50 години за кредитите за реконструкција 
и модернизација за јавните патишта, 

— 10 години за кредитите за набавка на ме-
ханизација за одржување на јавните патишта, 

— 20 години за изградба на спојни врски за 
ПТТ сообраќај. , 

VII. Барањето за инвестициони кредити за 
предните намени треба да ги содржи следните по-
датоци: 

— целта за која се бара инвестициониот кре-
дит, 

—-висината на кредитот, 
— Износот на средствата со кои кредитобара-

чот или неговиот гарант учествува во трошоците 
на инвестицијата, 

— интересна норма и рокот за враќање на кре-
дитот што го нуди кредитобарачот, 

— рокот за почетокот и рокот за завршетокот 
на објектот за кој се бара кредит и денот од кога 
започнува ,пја тече отплатата на кредитот. 

VIII Барањето за инвестициони кредити се 
поднесува на обрасците издадени од Југословен-
ската инвестициона банка (ЗП) кои можат да се 
добијат од Стопанската банка на НРМ — Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1. Инвестициона програма составена според 
член 11 од Основниот закон за изградба на инве-
стициони објекти („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 
45/61) и решение за донесување на инвестиционата 
програма. Инвестиционата програма си решението 
донесено во смисла на чл. 12 од опоменатиот за -
кон треба да бидат поврзани во една целина и за-
печатени со печат на органот што ја донел инве-
стиционата програма. 

2. За инвестициони објекти, односно инвести-
циони работи, чија пресметковна вредност не го 
надминува износот од 50,0 мил. динари — упростен 
елаборат составен според Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на Н Р М ; 

бр. 33/62) и Одлуката за определување на објекти 
односно работи за изградба според нивната вред-
ност („Службен весник на НРМ" бр. 9/63). 

3. Доказот за обезбедување на средства за по-
лагање на 5% гарантен износ, како и средства за 
учество во трошоците на Инвестицијата. Доказот 
да биде заверен од страна на банката каде што 
се водат тие средства, со тоа дека банката е со-
гласна да изврши блокирање на постојните сред-
ства и на приливот на средствата до висината на 
потребните средства за гарантен износ и учество' 



27 март 1963 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 11 - Стр. 173 

4. Потврда за кредитна способност на креди-
тобарачот од банката к а ј која кредитобарачот има 
текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не 
може да биде постара од 10 дена до денот на под-
несувањето на барањето. 

5. Оверен препис од решението за регистраци-
ја на стопанската организација, со потврда за 
промените што настанале од регистрацијата до 
поднесувањето на барањето. Потврдата не може 
да биде постара од 60 дена до денот на поднесу-
вањето на барањето. 

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

7. Завршна сметка на стопанската организа-
ција за последните 2 години (обр. бр. 1, 12, 14 и 15), 
месечен бруто биланс за последниот месец преди 
поднесувањето барањето за кредит и периодична 
претсметка за последниот претсметковен период. 

IX Првенство' во добивање на кредити имаат 
оние кредитобарачи кои што понудат: 

— поголемо сопствено учество, 
— пократок рок за враќање на кредитот и 
— повисока интересна норма. 
Х- Кредитите за изградба на спојни врски мо-

жат да се користат и како кредити за учество за 
давање кредити од Општиот инвестиционен фонд 
наменети за изградба на спојни врски, под усло-
вите што ќе бидат определени за користење кре-
дити од Општиот инвестиционен фонд. 

XI Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција на политичко"територи-
јалната единица. 

XII Барањето за инвестиционен кредит и ин-
вестиционата програма со сите прилози се подне-
сува во 2 (два) примероци во Стопанската банка на 
Народна Република Македонија — Скопје. 

XIII Од средствата на кредитот не може да се 
набавува употребена опрема. 

XIV Во се друго за овој заклучок в а ж а т од-
редбите од Законот за кредитните и другите бан-
карски работи („Сл. лист на Ф Н Р Ј " бр. 10/61) и 
Одлуката за распоредот на средствата од Репу-
бличкиот инвестиционен фонд наменети за сообра-
ќ а ј и определување начинот и условите под кои 
се даваат кредити од тие средства. 

XV Овој заклучок влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 48 
1 март 1963 година 

Скопје 
СТОПАНСКА Б А Н К А 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, , Претседател на УО, 
Д. Шеќерински, с. р. Мориц Романо, с. р. 

О i А а с е н д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-628 од 12 февруари 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-

ното име на Ѓоргиевски Ацко, роден на ден: 1 
јули 1934 година во село Вел-мевци, Охридска око-
лија, од родители: татко Ѓоргиевски Јордан и 
ма јка Блиска Ѓоргиевска, така што во иднина ф а -
ми ли јарното име ќ е му гласи Бегоски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (85) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-143/1 о д ' 7 февруари 
1963 година, ја одобри (промената на роденото име 
на Балтоска Елена, родена на 10 јули 1955 година 
во Охрид, од татко Балтоски Б о ж и н и мајка 
Балтоска Велика, така што во иднина роденото 
име ќ е и гласи Ленка. 

Оваа проме-на в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (86) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-919/1 од 17' јануари 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Алексиески Исак, роден на 1 август 1930 го-
дина во село Мешеишта, Охридска околија, од 
татко Алексиееки Илија и ма јка Фросина, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Сисоја, 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (87) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-3144/1 од 9 февруари 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Керим Пајазит, роден на 22 ма ј 1929 година во 
село Црни Врх, Скопска околија, од татко Рамиз 
и мајка Назмије, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Ќерим. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (88) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-22599/1 од 24 декем-
ври 1962 година, ја одобри промената на роденото 
име на Љубиќ Верица, родена на 14 декември 
1948 година во Горче Петров, од татко Љубиќ Ни-
кола и мајка Даринка, така што во иднина роде-
ното име ќ е ќ гласи Катица. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (89) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-161/1 од 7 февруари 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Гавоталиев Ристивој, роден на ден 8 февруари 
1940 година во Богданци, Титоввелешка околија, 
од татко Граматиков Мито и мајка Граматикова 
Лисава, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Граматиков Ристо. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (90) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-22690 од 24 декември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Груевска Полексена, родена на ден 23 ма ј 1959 
година во с. Маловишта, Битолска околија, од 
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мајка Лина Вера, така што во иднина роденото 
име ќе и гласи Сузана. i 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (91) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-852/1-1963 година, ја 
одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име на Сто-
јанов Костадин, роден на 13 ма ј 1934 година во с. 
Петрово, Титоввелешка околија, од татко Митров 
Апостол и мајка Митрова Сава, така што во ид-
нина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Митров. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (92) 

Државниот -секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 02-20962/1-62 од 19 но-
ември 1962 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Рамадани Невзат, роден на ден 4 ав -
густ 1938 година во село Камењане, Тетовска око-
лија, од татко Зулбеар и ма јка Гулнас, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Евзал. 

- Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (93) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-3246/1 од 23 февруари 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Фенев Адам, роден на 1 октомври 1935 година 
во село Чифлик, Штипска околија, од татко Ва.не 
и ма јка Рајна, така што во иднина роденото име 
ќ е му гласи Андон. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (94) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-42/1 од 7 февруари 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Костандину Христо, роден на ден 21 
ноември 1907 година во Битола, од родители: татко 
Костандину Александар и мајка Костандину Кос-
тандинка, така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име 
ќе му гласи Нацка. 

Онаа промена в а ж и од Д1енот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". , (95) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-3959 од 23 февруари 
1963 година ја одобри промената на личното име 
на Чукалков Василије, роден на ден 29 ноември 
1927 година во Битола, од родители: Чукалков 
Михајло и ма јка Чукалкова Славка, така што во 
иднина личното име ќ е му гласи Вангелов Васко. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (96) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-3954/1 од 23 февруари 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Селман Нихад, роден на ден 10 март 
1941 година во град Скопје, од татко Осман и 
мајка Рабие, така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ 
име ќ е му гласи Гинај. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (97) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2428/1 од 8 февруари 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Саздов Воислав, роден на ден 13 октомври 1919 
година во село Новачани, Титоввелешка околија, 
од татко Богдан и ма јка Таска, така што во ид-
нина личното име ќ е му гласи Прелогов Борис. 

Промената на фамилијарнзото име се протег-
нува и на малолетните му деца: Саздова Талија , 
родена на 23 септември 1946 година; Саздов Ни-
кола, роден на ден 16 септември 1948 година; Саз-
дова Василка, родена на ден 8 јануари 1951 го-
дина и Саздова Соња, родена на ден 20 јули 1953 
година, сите родени во село Новачани, Титовве-
лешка околија. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (98) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2422/1 од 12 февру-
ари 1963 година, ја одобри промената на фами-
лиЈарното име на Саздова Роса, родена на ден 15 
март 1922 година во с. Бузалково, Титоввелешка 
околија, од татко Јован и м а ј к а Анѓа, така што 
во иднина фамилијарното име ќе и гласи Прело-
гова. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (99) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-3428/1 од 26-11-1963 
година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Данев Ристо, роден на ден 22 декември 1936 
година во Струмица, од татко Горѓе и ма јка Лика, 
така што во иднина фамилијавното име ќе му 
гласи Колев. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (100) 

Државниот секретари ја за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4883/1 од 7 март 1963 
година, ја одобри промената на личното име на 
Р1вановски Иван, роден на 1 јануари 1935 година 
во село Горно Елевци, Охридска околија, од татко 
Кузман и ма јка Славка, така што во иднина лич-
ното име ќ е му гласи Куновски Ванчо. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (116) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението бр. 03-17663 од 

31-ХП-1962 година, донесено од Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Кале — Скопје, е запишана во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 9 
под реден бр. 14, установата под назив: „Дом на 
трговија" — дом на стопанствениците во Скопје, 
ул. ,,99 бис". t 

Домот исклучиво служи за унапредување на 
трговијата и другите стопански гранки на Скопска 
околија, за зголемување на продуктивноста на 



27 март 1963 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

трудот, за примена на современи постапки, за 
унапредување организацијата и условите за ра -
бота, за унапредување на самоуправувањето во 
трговските претпријатија и другите стопански ор-
ганизации, за заедничко проучување, истражу-
вање и развивање на врски со слични организации 
во земјата и странство, предавања, семинари, при-
кажување на стручни филмови и стручни чи-
тални, а кои ќ е се одржуваат во просториите на 
Домот. 

Установата е формирана како установа со са-
мостојно финансирање со одлуката на Околиската 
трговска комора, Скопје, бр. 01-979/3 од 22-XI-1962 
година. 

Со установата управува управен одбор и не-
говите органи. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Околиската трговска комора во Ско-
пје. 

Установата ќе ј а потпишува сметководителот 
Васка Лузевска. 

Бр. 03-17663/62 од Народниот одбор на опш-
тината Кале — Скопје. (213) 

Народниот одбор на општината Охрид — Од-
деление за општествени служби — Охрид, со-
гласно со решението бр. 05-4134/1-62 од 14-Ш-1963 
год,, ја запиша во регистарот на здравствените 
установи на страна 2 под реден бр. 2 установата 
под назив: Народна аптека „Здравје" — Охрид. 
Предмет на работењето на установата е: 

—: да набавува, изработува, чува, испитува и 
продава лекови и други средства за лекување и 
чување на здравјето на населението; 

— да ги снабдува со лекови здравствените и 
другите установи на кои им се нужни лекови; 

— да врши биохемиско-клинички, токсиколо-
шки и броматолошки испитувања; 

— да набавува, да изработува и да става во 
промет средства за лична и општа хигиена на 
населението. 

Установата е основана од Народниот одбор 
на Охридска околија — Охрид, со решението бр. 
5320 од 12-П-1954 година. , 

Со установата управуваат совет и управен 
одбор. 

Орган надлежен за работите и задачите на, 
установата е Одделението за општествени служби 
на Народниот одбор на општината Охрид. 

Установата ќ е ја застапува и потпишува упра-
вителот м-р Малески Васил. 

Од Народниот одбор на општината Охрид. 
(292) 

Во регистарот на здравствените установи при 
НО на општината Македонски Брод на страна 2, 
ред. бр. 2 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на здравствените установи Аптеката во 
Македонски Брод, бидејќи со решението на На-
родниот одбор на општината Македонски Брод бр. 
02-3137/1 од 31-VIII-1962 година е припоена кон 
Здравствената станица — М. Брод. (286) 

Бр. И - Стр. 175 , 

КОНКУРСИ 
На основа чл. 33 а во врска со чл. 36 од Зако-

нот за јавните службеници, Управниот одбор на 
Републичкиот центар за стручно образование на 
кадрите во градежништвото на НРМ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работно место во Центарот: 
1. ИНСТРУКТОР — со завршено високо, в и т е 

или средно техничко образование од градежната 
струка. i 

Кандидатите треба да имаат на јмалку триго-
дишна практика во градежништвото. 

Молбите со потребни документи по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници и податоци за 
движењето во службата, се поднесуваат до Репуб-
личкиот центар за стручно образование на кадри-
те во градежништвото на НРМ. 

Личен доход по Правилникот за лични доходи 
на Републичкиот центар. i 

Конкурсот ќе трае 15 дена од неговото обја-
вување, а во случај на непријавување на соодветни 
кандидати останува отворен до пополнување на 
работното место. (330) 

Комисијата за службенички работи на Н О 
на општината Кратово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните упразнети работни места: 
1. Управител на Ветеринарната станица во 

Кратово, 
2. Референт по народно здравје и санитарна 

инспекција во Отсекот за општествени служби. 
У С Л О В И : 

Под точка 1 — ветеринарен факултет. 
Под точка 2 — медицински факултет. 
Молбите со кратка биографија, како и доку-

ментите по чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници да се достават до Народниот одбор на општи-
ната Кратово — Комисија за службенички работи. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положај на плата по Одлуката за положајните 
плати на Општината. 

Кандидатите што се наоѓаат моментално на 
друга работа треба да достават, покрај останатите 
документи, и потврда од органот каде што се на 
работа дека имаат право да конкурираат на горе 
посочените работни места. 

Овој конкурс трае до пополнување на работ-
ните места. i (315) 

На основа член 21 и 33 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи 
на Народниот одфор на општината Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
— Судија за прекршоци 
— Ветеринарен лекар, управител на Ветери-

нарната станица во Крива Паланка 
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У С Л О В И : 

Под точката 1) завршена виша управна школа 
и 3 години управна практика или средна стручна 
спрема со 8 години управна практика; 

Под точката 2) ветеринарен факултет со 3 го-
дини практика во ветеринарство. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положајна плата по Одлуката за положа ј -
ните плати на службениците на Народниот одбор 
на општината и службениците на Ветеринарната 
станица во К р м а Паланка. 

Молбите со документите по член 31 од Законот 
за јавните службеници, како и документите за 
школска спрема и години на служба, се доставу-
ваат до Народниот одбор на општината Крива Па-
ланка — Комисија за службенички работи, во рок 
од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (314) 

Управниот одбор на Општата болница — Штип 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за еден лекар по специјалноста неврепеихи-
јатрија 

У с л о в и : 

1. исполнување на условите од чл. 31 од Зако-
нот за јавните службеници; 

2. положен стручен испит; 
3. знаење на еден странски јазик (француски, 

англиски, германски, руски и италијански) во сте-
пен да можат да ја следат странската литература; 

4. работен стаж на јмалку три години како 
лекар; и 

5. кратка биографија и податоци за досегаш-
ниот работен однос. 

Плата според Правилникот за расподелба на 
личниот доход на Општата болница — Штип. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. "" (317) 

Конкурсната комисија на Врховниот суд на 
HP Македонија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место УПРА-

ВИТЕЛ на судската писарница со највисоко звање 
референт II врста. 

Кандидатот треба да има стручна спрема за 
службеник од П или , Ш врста и да ги исполнува 
условите од чл. Z1 од Законот за јавните службе-
ници. 

Конкурсот е отворен до пополнување на ра -
ботното место. 

Молбите се предаваат во Секретаријатот на 
судот. (329) 

СОДРЖИНА 

Страна 
53. Указ за прогласување на Законот за уре-

дување и користење на градското земјиште 153 
Закон за уредување и користење на град-
ското земјиште .— — — - — — — 153 

54. Указ за прогласување на Законот за па-
тиштата — — — — — — — — — 157 
Закон за патиштата — — — — — — 157 

55. Указ за прогласување На Законот за Р е -
публичкиот ф о н д за истражувачки - р а -
боти во рударството — — — — — .— 161 
Закон за Републичкиот фонд за истражу-
вачки работи во рударството — —1 — 162 

56. VIII конкурс за давање кредити' од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд во 1963 година за изградба на шум-
ски комуникации, за подигање на план-
тажи од тополи и брзорасни четинари, за 
регенерација и конверзија на шуми — — 162 

57. IX конкурс за давање инвестициони кре-
дити од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд наменети за градежниш-
твото во 1963 година — — — — — — 164 

58. X конкурс за давање инвестициони кре-
дити во градежништвото во 1963 год. од 
кредитот даден на H P Македонија од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд 
наменет за унапредување развитокот на 
недоволно развиените подрачја — — — 165 

59. XI конкурс за давање инвестициони кре-
дити од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд наменети за трговија, 
угостителство и туризам во 1963 год. — —- 166 

60. XI I конкурс за давање инвестициони кре -
дити од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд за потребите на ПТТ со-
обраќај во 1963 година - - - - - 168 

61. XI I I конкурс за давање инвестициони кре-
дити за учество од средствата на Репуб^ 
личкиот инвестиционен фонд за потребите 
на занаетчиството во 1963 година - — 169 

62. Заклучок за условите под кои Стопанската 
банка на НРМ по пат на непосредна спо-
годба ќ е дава инвестициони кредити во 
угостителството и туризмот во 1963 год. 
од кредитот даден на H P Македонија од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд 
за I унапредување развитокот на недоволно 

Г развиените подрачја — — — — — —1 171 

63.^ Заклучок за условите под кои Стопанска-
та банка на НРМ по пат на непосредна спо-
годба ќе дава кредити од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд наме-
нет за сообраќај во 1963 година — — — 172 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско^ издавачко претпријатие, Скопје, ул, „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах. 61. Тел. 19-Ѕ6. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број Ш—11/1-Ш 

при Народната банка - Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (2238) — Скопје 


