
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 

^ С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
^ Ѕ В Р Р НА Н А Р О Д Н А РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Петок, 27 февруари 1959 
С к о п ј е 

Број 6 Година XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 20 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

30. 
На основа член 5 и 21 од Уредбата за зае-

мите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56), и тон. Ш од Одлуката за условите и начи-
нот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот 
инвестиционен фонд (^Службен весник на НРМ", 
бр. 3/59), а по прибавената согласност од Изврш-
ниот совет, Југословенската земјоделска банка — 
Филијала Скопје распишува 

I К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ОД СРЕДСТВАТА 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
О ФОНД ВО 1959 ГОДИНА 

I. На 1-от конкурс ќе с!е даваат заеми од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд: 

— за набавка на тешки и средни трактори со 
приклучни машини; 

— за подигање на овошни, лозови и други дол-
гогодишни насади; 

— за набавка на приплоден добиток; 
— за производни објекти во земјоделските сто-

панства, како и реконструкции и проширувања; 
— за агротехнички и хидрот ехнички мелиора-

ции; 
— други инвестиции во селското стопанство. 
II. На овој конкурс можат да учествуваат: зем-

јоделските стопански организации, земјоделските 
установи со самостојно финансирање, водните зае,д-
ници и политичко-територијалните единици. 

Ш. Барања за заем за долгогодишни насади не 
можат да се поднесуваат за помала површина од 
1(0 ха, по исклучок можат да се поднесуваат бара-
ња за заеми за помала површина ако насадот прет-
ставува продолжување на веќе подигнат насад. 

Барања за заем за лозови насади, можат да се 
поднесуваат само за шпалирска конструкција и пр-
венство при одобрувањето на заем ќе им се дава 
на оние заемобарачи што ќе ги исполнат следниве 
услови: 

а) да обезбедат поголем принос по единица ха, 
б) да им се помали трошоците по единица про-

извод на 1 кгр. грозје. 
За другите намени барања за заем не можат да 

се поднесуваат на помала вредност од еден милион 
динари, со исклучок на барања на набавка на 
пчелни друштва. 

Во барањата за заем за подигање на овошни 
насади треба да се предвидени и средства за на-
бавка на соответен број пчелни друштва. 

IV. Заемите ќе се одобруваат до висината на 
пресметковниот износ предвиден со инвестициона-
та програма, под услов од средствата на заемот и 
средствата со кои заемобарачот учествува во тро-
шоците на инвестицијата да се обезбедува полно 
довршување, односно набавка на инвестициониот 
објект за кој се ба,ра заемот. 

Одобрените заеми можат да се користат само 
за целите за коишто се одобрени. 

V. Барањата за заем мора да ги содржат след-
ниве податоци: 

— целта за која се бара заемот; 
— висината на заемот; 
— износот на средствата со кои заемобарачот 

или неговиот гарант учествува во трошоците на 
инвестици ј ата; 

— интересната стопа и рокот за отплата на зае-
мот што ги нуди заемобарачот; 

— ракот за почетокот и рокот за завршетокот 
на работите, како и ден од кога започнува да тече 
рокот за отплатување на заемот; 

— потврда за кредитна способност на заемоба-
рачот издадена од Банката ка ј која заемобарачот 
има текушта односно жиро сметка. 

Барањата се поднесуваат на одделни обрасци 
што можат да се добијат во Банката и Задружната 
штедилница. 

VI. Заемобарачот е должен со барањето за заем 
да поднесе инвестиционен елаборат со кој покрај 
другото се докажува: 

а) дека со средствата од заемот и средствата со 
кои заемобарачот учествува во трошоците на инве-
стицијата се осигурува полно довршување на инве-
стициониот објект за кој се бара заемот; 

б) дека од приходите што се предвидуваат да 
се постигнат по завршувањето на инвестицијата 
може да се врати заемот и плати интересот. 

Заемобарачот поднесува доказ за тоа: 
а) дека се обезбедени најмалку 5% средства за 

учество во трошоците на инвестицијата и 5% сред^ 
ст!ва за гарантен износ; 

б) заемобарачот е должен: за заемот да обезбеди 
гаранција од општината за заем до 50,0 мил. дин. 
односно супер гаранција од околискиот народен од-
бор за заем преку 50,0 мил. дин. Земјоделската бан-
ка може да ги услови заемите до 50,0 мил. дин, и 
со супер гаранција од народниот одбор на околијата. 

VII. Инвестициониот елаборат што се поднесува 
со барањето1 за заем треба да биде изработен по по-
стојните прописи и да содржи: 
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1. Инвестициона програма изработена според 
одредбите од Уредбата за изработка и одобрување 
на инвестициона програма (,/Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 5/54 и 36/55), а за долгогодишните на-
езда и според одредбите од Правилникот за еле-
ментите што треба да ги содржи елаборатот за по-
дигање на овошни насади поголеми од 0,5 ха и Пра-
вилникот за елементите што треба да ги содржи 
елаборатот за подигање на лозја поголеми од 0,5 ха 
(,,Службен весник на НРМ", бр. 13/55), мислење и 
предлог на Ревизионата комисија и решение на 
надлежниот орган за одобрување на инвестициона-
та програма според ,одредбите на Одлуката за опре-
делување објекти и работи чии инвестициони про-
грами ќе ги одобрува Одборот за стопа,нство на 
Извршниот совет („Службен весник на НРМ", бр. 
23/58 год,), СО' означување вредноста и капацитетот 
на инвестициониот објект, чија изградба односно 
набавка се одобрува во инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот на Ревизионата комисија, како и решението 
за одобрување на програмата мораат да бидат по-
врзани во целина и запечатени со печат на органот 
што го издал одобрението; 

2. Список на сите градежни објекти со означу-
вање на вкупната вредност за секој објект; 

3. Ревидиран главен или идеен проект за секој 
градежен објект, изработен според одредбите од 
Уредбата за градежното проектирање („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 32/58 г.). 

Во идејните проекти за инсталатерските работел 
(водовод, канализација, осветление и сл.) доволно 
е да се поднесе диспозициона скица. 

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

Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на единичните 
цени од 1957 год,; 

4. Спецификација на опремата, со означувањето 
на главните карактеристики, како и цената за се-
која позиција на опремата, одвоено за увозна и 
домашна опрема. Спецификацијата мора да ги со-
држи и трошоците на монтажните работи и тран-
спортот; 
' 5. Спецификација на другите трошоци (проекти-
рање, истражни работи, трошоци на инвеститорот, 
оштети, кадрови и сл.). 

VIII. По исклучок од одредбите на претходната 
точка, заемобарачот може да поднесе со барањето 
за заем уцростен инвестиционен е,лаборат по' од-
редбите од Наредбата за документацијата што се 
поднесува место инвестиционен елаборат кон бара-
њата за заем за инвестиции во селското стопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 28/57 г), и тоа: 

— за мелиорациони објекти и производни об-
јекти чија поединечна вредност, заедно со опрема-
та што им припаѓа не го преминува износот од три 
милиони динари; 

— за приплоден добиток во вкупна вредност од 
три милиони динари и поголема (точка ЈПа од На-
редбата за измена и дополнение на Наредбата за 
документациј ата што се поднесува наместо Инве-
стиционен елаборат кон барањата за заем за ин-
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вестиции во селското стопанство — „Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 16/58 год.); 

— за агромелиорации, зоотехнички мелиорации 
и ме л парирање на пасишта без обѕир на висината 
рѓа инвестицијата (по Наредбата за документација!а 
што може да се поднесува наместо' инвестициониот 
елаборат за агромелиорации — „Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 14/58 год.). 

IX. Првенство' во добивањето на заеми ќе имаат 
заемобарачите кои во најголема мерка ги исполну -
ваат следниве услови: 

— кои со помалку вложени средства во инве-
стицијата обезбедуваат поголем рентабилитет; 

— кои со инвестицијата придонесуваат за не-
посредно решавање снабдувањето на градовите. 

Барањата на заемобарачите од стопанско нераз-
виените општини, доколку еднакво со другите ба-
рања го задоволуваат критериумот за рентабилно 
тетот имаат првенство во добивањето на заеми. 

X. Најниска годишна интересна стопа која тре-
ба да се понуди при поднесувањето на барањата 
е 2%. 

Понудените рокови за отплатување на, заемите 
не можат да бидат подолги од: 

— за набавка на трактори 10 год. 
— за подигање овошни, лозови и други 

долгогодишни насади 20 год. 
'— за изградба на објекти за преработ-

ка и доработка на селскостопански 
производи 25 год. 

— за изградба на стопански објекти 20 год. 
— за агротехнички и хидротехнички 

мелиорации 10 го и. 
— за ситни мелиорации 10 год. 
Роковите за отпочнување отплатата за заемите 

од претходниот став ги определува Одборот за 
кредити. 

XI. Барањата за инвестиционен заем со сите 
прилози се поднесуваат во два примерка до над -
лежната Задружна штедилница или Филијалата ча 
Југословенската земјоделска банка — Скопје. 

XII. Барањата за заем што ќе бедат поднесени 
во рок од еден месец од објавувањето' на конкурсот, 
Банката веднаш ќе ги земе во разгледување и до-
колку ги исполнуваат условите од конкурсот ќе 
бид,ат одобрени во рамките на расооложивите сред-
ства. 

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

XIII. Барањата за заем поднесени по распиша-
ните конкурси во текот на 1958 год,, како и по до-
полненијата на конкурсите распишани врз основа 
на решението за овластување на Југословенската 
земјоделска банка — Филијала за НР Македонија 
за продолжување на конкурсите од 1958 и за 1959 
година, доколку не се одобрени ќе се разгледуваат 
и одобруваат на овој конкурс, со тоа тие претходно 
да се усогласат од страна на заемобарачите според 
поставените услови во овој конкурс. 

Во се друго за овој конкурс важат одредбите на 
Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), Одлуката за условите и 
начинот под кои ќе се даваат заеми од Републич-
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киот инвестиционен фонд („Службен: весник на 
НРМ" бр. 3/59) и другите прописи што се однесу-
ваат на заемите за инвестиции. 

Број 50 
17 јануари 1959 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА 
ФИЛИЈАЛА - СКОПЈЕ 

, Претседател 
Директор, на Одборот за кредити, 

Ристо Бужаровски, с. р. Благоја Попов, с. р. 

31. 
На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите 

за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 
год,) и точките од I до XVI од Одлуката за усло-
вите и начинот под кои ќе се даваат заеми за ин-
вестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во 
1959 година (г„Службен весник на НРМ" бр. 3/59 г.), 
а по прибавената согласност од Извршниот совет 
на НРМ, Југословенската инвестициона банка — 
Централа за НР Македонија распишува 

XIX К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ФОНД ЗА НОВИ ОБЈЕКТИ, РЕКОН-
СТРУКЦИЈА И РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ВО ОБ-
ЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО 

I. По овој конк,урс се даваат инвестициони за-
еми од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за унапред,ување на индустриското производ-
ство преку новоградба, реконструкција и рациона-
лизација на постојните индустриски и рударски 
објекти. 

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

а) стопански организации и нивните заедници 
од областа на индустријата и рударството, и 

б) политичко територијалните единици (околии 
и општини). 

Ш. Заемите според овој конкурс се даваат под 
услов со бараниот заем и со другите расположиви 
средства на корисникот на заемот да се обезбедува 
потполна изградба на новиот објект, на реконструк-
цијата односно рационализацијата. 

IV. Корисниците на заемот се должни да обез-
бедат минимално учество во трошоците на инве-
стициите во износ од 5% од пресметковната вред-
ност на инвестицијата. 

V. ћајниска годишна интересна норма што мо-
же да се понуди е: 

а) за електростопанството и градежната ин-
дустрија 2%, 

б) за металската, прехра,нбената, графичката и 
хемиската индустрија 3%, 

в) за другите гранки 4%. 
Интересната норма може да се понуди и во по-

ловина односно' четвртина од процентот на нормата. 
VI. Понудениот рок за отплатување на заемот 

не може да биде подолг од: 

а) за нови објекти 25 години, 
б) за реконструкција и рационализација 10 год. 
VII. Барањето за инвестиционен заем треба да 

содржи податоци пропишани во чл. 16, 17 и 18 од 
Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), а се поднесува на образе-
цот од Југословенската инвестициона банка, што 
може да се добие кај нејзините филијали, и тоа: 

1. целта за која се бара заемот, 
2. висината на заемот, 
3. износот на средствата со-, кој заемобарачот 

или неговиот гарант учествуваат во трошоците на 
инвестициј ата, 

4. интересната норма и рокот на враќањето на 
заемот што ги н,уди заемобарачот, 

5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот 
на работите, како и денот кога започнува да тече 
отплатувањето' на заемот. 

VIII. Кон барањето за заем заемобарачот под,-
несува: 

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз база-
та на пазарните цени во времето на поднесувањето 
на барањето, кој треба да содржи: 

а) Инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма и за полагање депозит за обезбе-
дување исплатата на инвестиционите работи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/54, 13/55, 36/55, 
54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ре-
в измената комисија и решение од надлежниот ор-
ган: за одобрување на инвестиционата програма 
(„Службен весник на НРМ" бр. 23/58 год.), со на-
значување на вредноста и капацитетот на објектот 
чија изградба или набавка се одобрува со инвести-
ционата програма. 

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

б) Идеен проект за секој градежен објект со 
елементи на инсталатерските работи (водовод, ка-
нализација, осветление и сл.), составен според од-
редбите на Уредбата за градежното проектирање 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 32/58 год.) со реше-
ние од ревизионата комисија за одобрение на идеј-
ниот проект и со предмер и претсметка. 

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

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

Груб предмер и претсметка изработен: врз база 
на груб предмер^ нема да биде земен предвид. 

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

в) Спецификација на опремата со назначување 
на главните карактеристики, ка,ко и цената за се-
која позиција на опремата (одвоено за увозната, а 
одвоено за домашната) и трошоците за монтажните 
работи. 
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2. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање гарантен износ и за учество во трошоците на 
инвестициите што се финансираат од заемот. 

3. Потврда за кредитната способност на заемов 
барачот издадена од страна на банката ка ј која зае-
мобарачот има текушта односно' жиро сметка. Оваа 
потврда не може да биде постара од 10 дена од под-
несувањето на барањето. 

4. Гаранција од општинскиот народен одбор за 
заем до 50 милиони динари односно супергаранција 
од околискиот народен одбор за заем преку 50 мил. 
динари. Банката може и заемот до 50 мил. динари 
да го услови со супергаранциј а на околискиот на-
роден одбор. 

5. Потврда од надлежниот електростопански 
орган за обезбедување на електрична енергија за 
погонот што ќе се гради како нов, ќе се реконстру-
ира односно рационализира. 

6. Оверен препис од решението за регистрацп-
јата на стопанската организација — заемобарач. 

IX. Првенство при добивањето на заеми ќе 
имаат оние заемобарачи чии објекти се во соглас-
ност и обезбедуваат извршување на задачите по-
ставени во Сојузниот и Републичкиот општествен 
план за стопанскиот развиток во периодот 1957/61 
година, а во најголема мерка ги исполнуваат след-
ните услови: 

— со помалку вложени средства да се постиг-
нува што поголем рентабилитет, 

— со новото производство да се обезбедува што 
поповолен ефект во платниот биланс (зголемување 
на извозот односно намалување на увозот), 

— во постојните капацитети на електрична енер 
гија да е обезбедена енергија за тоа производство, 

— да е понуден пократок рок за отплатување 
на заемот, и поголемо учество во трошоците на ин-
вестицијата. 

X. Заемобарачи од стопански неразвиени оп-
штини, доколку еднакво со другите барања го за-
доволуваат критериумот за рентабилноста, имаат 
првенствено право при одобрувањето на заемот. 

XI. Во смисла на одредбите од Уредбата за 
заеми за инвестиции и Одлуката за утврдување ви-
с н а т а на гарантниот износ („,Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 40/58 год.), корисниците на заемите се 
должни да депонираат ка ј банката гарантен износ 
во висина од 5% од износот на одобрениот заем. 

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

ХШ. Поднесените барања во 1958 година по 
XIV конкурс и по неговото продолжување за 1959 
година („Службен весник на НРМ" бр. 9 и 29/1958 
година), доколку одговараат на поставените услови 
во свој конкурс, заедно со барањата што ќе бидат 
поднесени во првиот рок на овој конкурс (30 дена 
од неговото објавување во „Службен вес,ник на 
НРМ"), ќе се сметаат како поднесени во првиот рок 
и ќе се разгледуваат и одобруваат, по условите ега 
овој конкурс, во рамките на расположивите сред-
ства. Барањата поднесени во 1958 година по XIV 
конкурс и неговото1 продолжување, треба да бидат 
усогласени од страна на заемобарачите според по-
ставените услови на овој конкурс. 

Барањата поднесени во текот на 1959 година 
по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од 
неговото објавување во („Службен весник на НРМ5 

ќе бидат разгледувани и одобрувани суксесивко во 
текот на годината а во рамките на расположивите 
средства за оваа намена. I 

XIV. Барањата за инвестиционен заем со по-
требната документација (ЗП обрасци IV издание) 
се поднесуваат во 3 примероци на најблиската фи-
лијала на Југословенската инвестициона банка 
(Скопје — Битола). 

XV. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за заем под 5 милиони динари ако се бара 
заем за реконструкција и проширување на објек-
тот односно под 10 милиони динари ако се бара заем 
за изградба на нов објект. 

XVI. Објавениот XIV конкурс за давање инве-
стициони заеми од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд, во 1958 година за реконструк-
ција, рационализација и за новоградба во областа 
на индустријата и рударството (,,-Службен весник 
на НРМ" бр. 9/58 год.) и дополнението на овој кон-
курс („Службен весник на НРМ" бр. 29/58 год.;, се 
става вон сила со тоа што тие се заменуваат го 
овој конкурс. 

XVII. Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите на Уредбата за заеми за инвестиции (,,Служ 
бен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), и Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се дават заеми за 
инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд 
(„Службен весник на НРМ" бр. 3/59 год.), како и 
другите прописи што важат. 

Број 1—64 
19 јануари 1959 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл. директор, на Одборот за заем л, 

Т. Ивановски, с. р. Бл. Попов, с. р. 

32. 
На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите 

за инвестиции (,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 
год,) и точките I до XI и од XXI до XXV од Одлу -
ката за условите и начинот под кои ќе се даваат 
заеми за инвестиции од Републичкиот' инвестици-
онен фонд во 1959 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 3/59 год.;, а по прибавената согласност од 
Извршниот совет на НР Македонија, Југословен-
ската инвестициона банка — Централа за НР Ма-
кедонија распишува 

XX К О Н К У Р с 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ 

ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕС-
ТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБР1ТЕ НА ТРГО-

ВИЈАТА 

I. По овој конкурс се даваат инвестициони зае-
ми од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за подигаше магацински простор за овоштие, 
зеленчук, индустриски и мешани стоки, за продав-
ници и за опрема. 

II. Корисници за заеми за целите од, претход-
ната точка можат да бидат: 
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а) стопански организации за промет со овош-
тие, зеленчук, и индустриски и мешани стоки, 

б) политичко територијалните единици (околии 
и општини). 

Ш. Заемите според овој конкурс се даваат под 
услов со бараниот заем и со другите расположиви 
средства на корисникот на заемот да се обезбедува 
потполна изградба на објектот односно набавка на 
предвидената со инвестиционата програма опрема. 

IV. Корисниците на заемот се должни да обез-
бедат минимално учество во трошоците на инве-
стициите во износ од 5% од пресметковната вред-
ност на инвестицијата. 

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

Интересната норма може да се понуди и во по-
ловина односно четвртина во процентот. 

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

а) за магацински простор 25 години 
б) за продавници 20 години 
в) за опрема 10 години 
VII. Барањето за инвестиционен заем за оваа 

намена треба да ги содржи податоците пропишани 
во член 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инве-
стиции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), а 
се поднесува на образецот на Југословенската ин-
вестициона банка, што може да се добие ка ј нејзи-
ните филијали, и тоа: 

1. целта за кое се бара заемот, 
2. висината на заемот, 
3. износот на средствата со кој заемобарачот 

или неговиот гарант' учествуваат во трошоците на 
инвестицијата, 

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

. 5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот 
на работите, како и денот од кога започнува да 
тече отплатувањето на заемот. 

VIII. Кон барањето за заем заемобарачот под-
несува: 

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз база 
на пазарните цени во времето на поднесувањето1 на 
барањето, кој треба да содржи: 

а; Инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма и за полагање на депозит за обез-
бедување исплатата на инвестиционите работи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 13/55,36/55, 54/53, 
2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од реви-
зиолата комисија и решение од надлежниот орган 
за одобрување на инвестиционата програма (^Служ-
бен весник на НРМ" бр. 23/58 год.), со назначување 
на вредноста и капацитетот на објектот чија из-
градба или набавка се одобрува со' инвестиционата 
програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот од ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзат! 
во една целина и запечатени со' печат од органот 
што го издал решението за одобруваше на програ-
мата; 

б) Идеен проект за секој градежен објект со 
елементи на инста л а тераните работи (водовод, ка-
нализација, осветление и сл.), составен' според Уред 
бата за градежното проектирање („Службен лист 

на ФНРЈ" бр. 32/58 год.), со решение од ревизиона-
та комисија за одобрување на идејниот проект и со 
предмер и претсметка. 

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

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

Груб предмер и претсметка изработен врз база 
на груб предмер нема да биде земен предвид. 

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

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

Заемобарачите на инвестиционен заем за опре-
ма по овој конкурс, ако претсметковната вредност 
на опремата не го надминува износот од 10 милиони 
динари, можат место инвестиционен елаборат од-
носно инвестициона програма да поднесат само до-
кументација која треба да содржи податоци за 
функцијата, намената и економската оправданост 
на инвестицијата односно' опремата („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 31/57 год.). 

2. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање гарантен износ и за учество во трошоците на 
инвестициите што се финансираат од заемот. 

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

4. Гаранција од општинскиот народен одбор за 
заем до 50 милиони динари односно' супергаранција 
од околискиот народен одбор за заем преку 50 ми-
лиони динари. Банката може и заемот до 50 мил. 
динари да го усл ови со суле ргар авди ј а на околис-
киот народен одбор. 

5. Оверен пре-пис од решението за регистраци-
јата на стопанската организација — заемобарач. 

IX. Првенство при добивањето на заеми до орој 
конкурс ќе имаат: 

. 1. Заемобарачите чии објекти се во согласност 
и обезбедуваат извршување на задачите поставени 
во Сојузниот и Републичкиот општествен план за 
стопанскиот развиток во периодот 1957/61 година. 

2. Заемобарачите што со исти средства постиг-
нуваат поефтина изградба на објектот по единица 
капацитет од ист вид и категорија. 

3. Заемобарачите што ќе понудат пократок рок 
за отплатување на заемот и поголемо сопствена 
учество во трошоците на инвестицијата. 

4. Заемобарачите што се од поголем потрошу-
вачки центар во' кој е нај неповолен односот помеѓу 
прометот и расположивиот магацински простор и 
просторот за продавници. 

X. Заемобарачи од стопански неразвиени општи-
ни, доколку еднакво' со' другите барања го задово-
луваат критериумот за рентабилноста, имаат првен-
ствено право при одобруваните ш за-емот, 
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XI. Во смисла на одредбите од Уредбата за за-
еми за инвестиции и одлуката за утврдување ви-
сината на гарантниот износ („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 40/58 година), корисниците на заемите 
се должни да депонираат ка ј банката гарантен: из-
нос во висина од 5% од износот на одобрениот заем. 

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

ХШ. Корисникот на заемот е должен во срок 
од една година од склучувањето на договорот ^а 
заемот со банката објектот да го стави во употреба. 

XIV. Поднесените барања во 1958 година по 
XV конкурс и по неговото' продолжување за 1959 
година (,,Службен весник на НРМ" бр. 9 и 29/58 г.), 
доколку одговараат на поставените услови во овој 
конкурс, заедно со барањата што ќе бидат подне-
сени во првиот рок на овој конкурс (30 дева од не-
говото објавување во ,,Службен весник на НРМ"), 
ќе се сметаат како поднесени во првиот рок и ќе 
се разгледуваат и одобруваат, по условите на овој 
конкурс, во рамките на расположивите средства. 
Барањата поднесени во 1958 година по XV конкурс 
и неговото продолжување, треба да бидат усогла-
сени од страна на заемобарачите според поставе-
ните услови на овој конкурс. 

Барањата поднесени во текот на 1959 година 
по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена 
од неговото објавување во ,,Службен весник на 
НРМ" ќе бидат разгледувани и одобрувани суксе-
сивно во текот на годината а во рамките на распо-
ложивите средства за оваа намена. 

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

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

XVII. Објавениот XV конкурс за давање инве-
стициони заеми од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд во 1958 година за потребите на 
трговијата („Службен весник на НРМ" бр. 9/58 год.) 
и дополнението на овој конкурс (,,Службен весник 
на НРМ" бр. 29/58 год.), се ставаат вон сила со тоа 
што Тие се заменуваат со овој конкурс. 

XVIII. Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите на Уредбата за заеми за инвестиции 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год,.), и Од,лу-
ката за условите и начинот под кои ќе се даваат 
заеми за инвестиции од Републичкиот инвести-
ционен фонд (,,Службен весник на НРМ" бр. 3/59 
год.)^ како' и другите прописи што важат. 

Број 1—64 
19 јануари 1959 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл.. директор, на Одборот за заеми. 

Т. Ивановски, е. р. Вл. Попов, с. р; 

33. 
На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите 

за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 
год.), и точките I до XI и од XXVI до XXIX од Од-
луката за условите и начинот под кои ќе се даваат 
заеми за инвестиции од Републичкиот инвестицио-
нен фонд во 1959 год. (,,Службен весник на НРМ" 
бр. 3/59 год.), а по прибавената согласност од Из-
вршниот совет на НР Македонија, Југословенската 
инвестициона банка-Цеитрала за НРМ распишува 

XXI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УГОСТИТЕЛСТВОТО 

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

— за набавка на опрема за потребите на уго-
стителските стопански организации, за механиза-
ција и рационализација на работењето, 

— за реконструкција и модернизација на по-
стојните угост. објекти; 

— за изградба на нови угостителски објекти во 
поважните туристички и бански места. 

II. Корисници на заеми за целите од претход-
ната точка можат да бидат угостителските стопан-
ски организации и политичко-територијалните еди-
ници (околии, општини). 

III. Заемите по овој конкурс се даваат под ус-
лов со бараниот заем и со другите расположиви 
средства на корисникот на заемот да се обезбедува 
потполна изградба на објектот односно набавка на 
предвидената со инвестициона програма опрема. 

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

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

Интересната норма може да се понуди и во по-
ловина, односно четвртина од процентот. 

VI. Понудениот срок за отплатување на заемот 
не може да биде подолг и тоа: 

— за нови објекти 30 години 
— за реконструкција и модернизација 10 годиш! 
— за опрема 10 години 
VII. Барањето на инвестиционен заем за оваа 

намена треба да ги содржи податоците пропишани 
во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвести-
ции (Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.), а се 
поднесува на образецот на Југословенската инве-
стициона банка, што може да се добие ка ј нејзините 
филијали и тоа: 

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

или неговиот гарант учествува во трошоците на ин -
вестицијата. 

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

5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот 
на работите, како и денот од кога задоцнува да тетте 
отплатувањето на заемот. 
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Барањата за инвестиционен заем само за до-
машна или увозна опрема до 5 милиони динари мо-
жат да се поднесуваат на место' во вид на инве-
стиционен елаборат предвиден во член 18 став 1 од 
Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 31/56 год.), во вид на документација 
предвидена со Наредбата за документација што се 
поднесува наместо инвестиционен елаборат (,,Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 31/57 год.). 

VIII. Кон барањето за заем заемобарачот под-
несува: 

1. Инвестиционен елаборат изработен врз база 
на пазарипшите цени во времето на поднесување-
то на барањето, кој треба да содржи: 

а) Инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на ин-
вестициона програма и за полагање на депозит 
за обезбедување исплатата на инвестиционите ра-
боти С,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 13/55, 36/55, 
54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог 
од ревизионата комисија и решение од надлеж-
ниот орган за одобрување на инвестиционата про-
грама („Службен весник на НРМ" бр. 23/58 год.) 
со назначување на вредноста и капацитетот на об-
јектот чија изградба или набавка се одобрува со 
инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат од органот 
што го издал решението за одобруваше на програ-
мата; 

б) Идеен проект за секој градежен објект со 
елементи на инеталатерските работи (водовод, кана-
лизација, осветление и сл.), составен според Уред-
бата за градежното проектирање („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 32/58), со решение од ревизионата ко -
мисија за одобрување на идејниот проект и со пред-
мер и претсметка. 

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

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

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

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

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

2. Доказ за обезбедување на средствата за по-
лагање гарантен износ и за учество во трошоците 
на инвестициите што се финансираат од заемот. 

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

4. Гаранција од општинскиот народен одбор за 
заем до 50 мил. динари, односно супергаранции а од 
околискиот народен одбор.за заем преку 50 мил 

динари. Банката може да го услови заемот до 50 
мил. дин. со супергаранции а на околискиот народен 
одбор. 

5. Оверен препис од решението за регистраци-
јата на стопанската организација — заемобарач. 

IX. Првенство при одобрувањето на заеми по 
овор конкурс ќе имаат: 

1. заемобарачите што со исти средства постиг-
нуваат поефтина изградба на објектот по единица 
капацитет од ист вид и категорија. 

2. заемобарачите што ќе понудат пократок рок 
за отплатување на заемот и поголемо сопствено 
учество во трошоците на инвестицијата. 

X. Заемобарачите од стопански неразвиени оп-
штини, доколку еднакво со другите барања го зго-
лемуваат критериумот за рентабилноста, имаат 
првенствено право при одобрување на заеми. 

XI. Во смисла на одредбите од Уредбата за 
заеми за инвестиции и Одлуката за утврдување ви-
сината на гарантниот износ („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 40/58 год.), корисниците на заемите се 
должни да депо-нираат ка ј банката гарантен износ 
во висина од 5% од износот на одобрениот заем. 

ХП. Од средствата на заемот не може да се 
набавува употребувана опрема. 

ХШ. Корисникот на заемот е должен во срок 
од една година од склучувањето на договорот зл 
заемот со банката, објектот да го стави во употреба. 

XIV. Поднесените барања во 1958 год. по XVI 
конкурс и по неговото продолжување за 1959 год. 
(„Службен весник на НРМ" бр. 9 и 29/58), доколку 
одговараат на поставените услови во овој конкурс 
заедно со барањата што ќе бидат поднесени во 
првиот рок на овој конкурс (30 дена од неговото 
објавување во „Службен весник на НРМ"), ќе се 
сметаат к7ако поднесени во првиот рок и ќе се раз-
гледуваат и одобруваат, ,по условите на овој кон-
курс во рамките на расположивите средства. Бара-
њата поднесени во 1958 година по XVI конкурс и 
неговото продолжување, треба да бидат усогласени 
од страна на заемобарачите според поставените ус-
лови на овој конкурс. 

Барањата поднесени во текот на 1959 година 
по утврде,ниот рок на свој конкурс од 30 дена 
од неговото објавување во „Службен весник на 
НРМ", ќе бидат разгледувани и одобрувани суксе-
сивео во текот на годината во рамките на располо-
живите средства за оваа намена. 

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

XV. Според овој конкурс нема да се примаат ба-
рања за заеми под 5 милиони динари ако се бара 
заем за реконструкција, модернизација или набав-
ка на опрема за постојните угостителски објекти 
односно под 10 милиони динари ако се бара заегл 
за изградба на нов објект. 

XVI. Објавениот XVI конкурс за давање ин-
вестициони заеми од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд во 1958 година за потребите на 
угостителството О,,Службен весник на НРМ" бр. 9/58 
год,.) и дополнението на овој конкурс („Службен 
весник на НРМ" бр. 29/58 год.) се ставаат вон сила 
со тоа што тие се заменуваат е а овој конкурс. 
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XVII. Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите на Уредбата за заеми за инвестиции 
(,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.) и Одлу-
ката за условите и начинот под кои ќе се даваат 
заеми за инвестиции од Републичкиот инвестицио-
нен фонд („Службен весник на НРМ" бр. 3/59), како 
и другите прописи што важат. 

Број 1—64 
39 јануари 1959 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл. директор, на Одборот за заеми, 

Т. Ивановски, с. р. Вл. Попов, с. р. 

34. 
На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите 

за инвестиции (,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 
год.) и точките 1—XI и XXX до ХХХШ од Одлу-
ката за условите и начинот под кои ќе се даваат 
заеми за инвестиции од Републичкиот инвестицио-
нен фонд во 1959 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 3/59 год.), а по прибавената согласност 
од Извршниот совет на НР Македонија, Југосло-
венската инвестициона банка — Централа за НР 
Македонија распишува. 

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

ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СООБРАЌАЈОТ 

I. По овој конкурс се даваат инвестициони зае-
ми од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за изградба на пумпни станици, сервисни ра-
ботилници и автобуски станици. 

II. Корисници на заеми за целите од претход-
ната точка можат да бидат стопански организации 
и политичко територијални единици (општини и 
околии). 

1П. Заемите по овој конкурс се даваат под ус-
лов со бараниот заем и со другите расположиви 
средства на корисникот на заемот да се обезбедува 
потполна изградба на објектот односно набавка на 
предвидената со инвестициона програма опрема. 

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

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

Интересната норма може да се понуди и во 
половина ,односно четвртина од процентот. 

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

— за автобуски станици 25 години 
— за пумпни станици и сервисни работилници 

10 години. 
VII. Барањето на инвестиционен заем за оваа 

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

а се поднесуваат на образецот на Југословенската 
инвестициона банка, што може да се добие ка ј неј-
зините филијали, и тоа: 

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

или неговиот гарант учествуваат во трошоците на 
инеестициј ата, 

4. интересната норма и рокот на враќањето на 
заемот што го нуди заемзбарачот, 

5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот 
на работите, како и денот од кога започнува да 
тече отплатувањето на заемот. 

VIII. Кон барањето за заем заемобарачот под-
несува: 

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

а) инвестициона' програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма и за полагање депозит за обезбе-
дување исплатата на инвестиционите работи („Служ 
бен лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 
29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата 
комисија 'и решение од надлежниот орган за одо-
брување на инвестиционата програма („Службен 
весник на НРМ" бр. 23/58 год.) со назначување на 
вредноста и капацитетот на објектот чија изградба 
или набавка се одобрува со инвестиционата про-
грама. 

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

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

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

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

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

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

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

Заемобарачот за инвестиционен заем за опрема 
по овој конкурс, ако пресметковната вредност на 
опремата не го надминува износот од 10 милиони ди-
нари, можат место инвестиционен елаборат односно 
инвестициона програма да поднесат само докумен-
тација која треба да содржи податоци за функции 
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јата, намената и економската оправданост на ин-
вестицијата односно опремата („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 31/57 год.). 

% Доказ за обезбедувале на средства за пола-
гање на гарантен износ и за учество во трошоците 
на инвестициите што се финансираат од заемот. 

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

4. Гаранција од општинскиот народен одбор за 
заеми до 50 милиони динари односно супергаранци-
;ја од околискиот народен одбор за заеми преку 50 
милиони динари. Банката може да го услови и зае-
мот до 50 милиони динари со супергаранција на 
околискиот народен одбор. 

5. Оверен препис од решението' за регистраци-
јата на стопанската организација — заемобарачот. 

IX. Првенство при добивањето на заем по овој 
конкурс ќе имаат: , -ј?1 

1. Заемобарачите чии објекти се во согласност 
и обезбедуваат извршување на задачите поставени 
во Сојузниот и Републичкиот општествен план за 
стопанскиот развиток во периодот 1957/61 година, 

2. Заемобарачите што со исти средства постиг-
нуваат поефтина изградба на објектот по единица 
капацитет од ист вид категорија, 

3. Заемобарачите што ќе понудат пократок рок 
за отплатување на заемот и поголемо учество во 
грошоците на инвестицијата, 

4. Заемобарачите на чие подрачје се наоѓаат по-
важни сообраќајни места. 

X. Заемобарачи од стопански неразвиени оп-
штини, доколку еднакво со другите барања го за-
доволуваат критериумот на рентабилноста, имаат 
првенствено право при одобрувањето на заемот. 

XI. Во смисла на одредбите од Уредбата за 
заеми за инвестиции и Одлуката за утврдување ви-
сината на гарантниот износ („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 40/58 год.), корисниците на заемите се 
должни да депонираат ка ј банката гарантен износ 
во висина од 5% од износот на одобрениот заем. 

ХП. Од средствата на заемот не може да се 
набавува употребувана опрема. 

ХШ. Корисникот на заемот е должен во рок од 
една година од склучувањето на договорот за зае-
мот со банката објектот да го стави во употреба. 

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

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

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

XV. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите на Уредбата за заеми за инвестиции („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год,) и Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се даваат еаеми за 

инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд 
(3,,Службен весник на НРМ" бр. 3/59), како и дру-
гите прописи што важат. 

Број 1—64 
19 јануари 1959 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА З А , И Р МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл. директор, на Одборот за заеми, 

Т. Ивановски, с. р. Бл. Попов, с. р 

35. 
На основа член 5 и 2Ј1 од Уредбата за заемите 

за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 
тод.) и точките I до XI и од XXXIV до XXXVI од 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се да -
ваат заеми за инвестиции од Републичкиот инве-
стиционен фонд во 1959 година (,,Службен весник 
на НРМ" бр. 3/59 год,), а по прибавената согласност 
од Извршниот совет на НР Македонија, Југословен-
ската инвестициона банка — Централа за НР Ма-
кедонија распишува 

XXIII К О Н К У Р С 
ЗА ДАБАЊБ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 

СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗАНАЕТ-

ЧИСТВОТО 

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони за-
еми од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за набавка на опрема, реконструкција и из-
градба на нови работни простории на занаетите со 
средствата во општествена сопственост. 

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

— занаетчиските стопански организации и нив-
ните комори, 

— занаетчиските задруги, 
— сервисите на станбените заедници и 
— политичко-територијалните единици (околии 

ОПШТИНИ). 

III. Заемите по овој конкурс се даваат под ус -
лов со бараниот заем и со другите расположиви 
средства на корисникот на заемот да се обезбедува 
потполна изградба на објектот односно набавка на 
предвидената со инвестиционата програма опрема. 

IV. Корисниците на заемот се должни да обез-
бедат минимално учество во трошоците на инве-
стициите во износ од 5% од цретсметковната вред-
ност на инвестицијата. 

V. Најниска годишна интересна норма која мо-
ж е да се понуди е 2%. 

Интересната норма може да се понуди и во по-
ловина односно четвртина од процентот. 

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

— за работни простории 25 години 
— за опрема 10 години 
VII. Барањето за инвестиционен заем за оваа 

намена треба да ги содржи податоците пропишани 
во член 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инрес-
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тиции О,,Службен: лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.) а 
се поднесува на образецот на Југословенската ин-
вестициона банка што може да се добие кај нејзи-
ните филијали, и тоа: 

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

или неговиот гарант учествува во трошоците на 
инвестици ј ата, 

4. интересната норма и рокот на враќањето па 
заемот што' ги нуди заемобарачот, 

5. рокот на почетокот и рокот на завршеток о г 
на работите како и денот од кота запчнува да тече1 

отплатувањето на заемот. 
VIII. Кон барањето за заем заемобарачот под-

несува: 
1. Инвестиционен елаборат изработен врз ба-

зата на пазарните цени во времето на поднесува-
њето на барањето', кој треба да содржи: 

а) Инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циона програма и за полагање на депозит за обез-
бедување исплатата на инвестиционите работи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 13/55, 36/55, 
54/55, 2/56, 29/56 и 34/57 год.), мислење и предлог 
од ревизионата комисија и решение од надлежниот 
орган за одобрување на инвестиционата програма 
(„Службен весник на НРМ" број 23/58) со назначу-
вање на вредноста и капацитетот на објектот чија 
изградба или наба,вка се од,обрува со инвестициона-
та програма. 

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

б) Идеен проект за секој градежен објект со 
елементи на инсталатерските работи (водовод, ка-
нализација, осветление и сл.), изработен според 
Уредбата за градежното проектирање ((„Службен 
лист на ФЦРЈ" бр. 32/58 год.), со решение од реви-
зионата комисија за одобрување на идејниот проект 
и со предмер и претсметка. 

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

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

Груб предмер и претсметка изработена врз база 
на грубиот предмер нема да биде земен предвид. 

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

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

Заемобарачите за инвестиционен заем за опре-
ма по овој конкурс, а,ко пресметковната вредност 
на опремата, не го надминува износот од 10 милиони 
динари, можат место инвестиционен елаборат од-
носно инвестициона програма да поднесат само до-
кументација која треба да содржи податоци за 

функцијата, намената и економската оправданост 
на инвестицијата односно оцремата („Службен лист 
на ФШ^Ј" бр. ЗУ/5У год.). 

2. доказ за обезбедување на средства за пола-
гање гарантен износ и за учество во трошоците на 
инвестициите што се финансираат од заемот. 

3. потврда за кредитната способност на заемо-
барачот издадена од страна на банката кај која 
заемооарачот има текушта односно жиро сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
од поднесување на барањето. 

4. Гаранција од општинскиот народен одбор , а 
заем до ао милиони динари односно супергаранции а 
од околискиот народен одбор за заем преку 50 ми-
лиони динари. Банката може да го услови и заемот 
до 50 милиони динари со супергаранциЈа на околи-
скиот народен одоор. 

5. Потврда од надлежен: електростопански ор-
ган за обезбедување на електрична енергија за об-
јектот за кој што се бара заем. 

6. Оверен препис од решението за регистраци-
јата на стопанската организација — заемобарач. 

IX. Првенство при добивањето на заемот ќе 
имаат оние заемобарачи чии објекти се во соглас-
ност и обезбедуваат извршување на задачите по -
ставени во СОЈУЗНИОТ И Републичкиот општествен 
план за стопанскиот развиток во периодот 1957— 
196ј1 година, а во најголема мерка ги исполнуваат 
следните услови: 

— со помалку вложени средства да се постиг -
нува поголем рентабилитет, 

— во постојните капацитети на електрична 
енергија да е боезоедена енергија за тој ооЈект, 

— да е понуден шм,рашк рок за отплатување 
на заемот и поголемо учество во трошоците на ин-
,вестициЈата. 

X. оаемите по овој конкурс, според одредбите 
на Одлуката за условите и начинот под кои ќе се 
даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд 
(„Службен весник на НРМ" бр, 3/59 год.), првен-
ствено ќе се даваат за занаетчиските дејности од 
електротехничката и градежната дејност предви-
дени во Наредоата за измени и дополненија на На-
редбата за стопанските дејности што се сметаат 
како занаетчиски дејности и за стручната спрема 
потребна за нивното вршење („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 25/58 год.). 

XI. Заемобарачи од стопански неразвиени оп-
штини, доколку еднакво со другите барања го за-
доволуваат критериумот за рентабилноста, имаат 
првенствено' право при одобрувањето на заемот. 

XII. Во смисла на одредбите од Уредбата за 
заеми за инвестиции и Одлуката за утврдување ви-
сината на гарантниот износ по заемите за инвести-
ции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 40/58 год.), ко-
рисниците на заемите се должни да депонираат кај 
банката гарантен износ во висина од 5% од износот 
на заемот. 

XIII. Од средствата на заемот не може да се 
набавува употребувана опрема. 

XIV. Корисникот на заемот е должен во срок 
од една година од склучувањето на договорот за 
заем со Банката, објектот да го стави во употреба. 

XV. Поднесените барања во 1958 година по 
XVIII конкурс ЈГ по неговото продолжување 
1959 година О,,Службен весник на НРМ" број 9 и 29 
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од 1958 година) доколку одговараат ,на поставените 
услови на ОВОЈ конкурс, заедно со барањата што Ќ Е 

бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс 
(30 дена од неговото појавување во „Службен вес-
ник на НеМ") ќе се сметаат како поднесени зо 
првиот рок и ќе се разгледуваат и одооруваат, по 
условите на овој конкурс, во рамките на располо-
живите средства. Барањата поднесени во 19о8 го-
дина по XVIII конкурс и неговото продолжување, 
треоа да бидат усогласени од страна на заемооара-
чите според поставените услови на овој конкурс. 

Барањата поднесени во текот на 1959 го-дина 
по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од 
неговото обавување во „Служоен весник на НРМ'4 

ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во 
текот на годината а во рамките на расположивите 
средства за оваа намена. 

XVI. Барањата за инвестициони заеми со по-
требната документација (311 обрасци IV издание) 
се поднесуваат во три примероци на најблиската 
филијала на Југословенската инвестициона банка 
(Скопје — Битола). 

XVII. Објавениот XVIII конкурс за давање ин-
вестициони заеми од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд во 19о8 година за потребите на 
занаетчиството („Службен весник на НРМ" бр. 9/58 
год.) и дополнението на овој конкурс („Службен 
Бесник на НРМ" бр. 29/58 год.), се ставаат вон сила 
со тоа што тие се заменуваат со овој конкурс. 

XVIII. Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите на Уредбата за заеми за инвестиции (,,Служ 
бен лист на ФНРЈ" бр. 31/56 год.) и Одлуката л а 
условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за 
инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд 
(„Службен весник на НРМ" бр. 3^59 год.), како и 
другите прописи што важат. 

Број I—64 
19 јануари 1959 тодина 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл. директор, на Одборот за заеми, 

Т. Ивановски, с. р. Вл. Попов, с. р. 

36. 
На основа точка III став 2 на Одлуката за усло -

вите и начи,нот под кои ќе се даваат заеми од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд („Службен веси хк 
на НРМ" бр. 5/58 год.), Југословенската инвести-
циона банка — Централа за НР Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА XVII КОНКУРС 

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТР1ЦИОНИ ЗАЕМИ 

Се става вон сила објавениот XVII конкурс за 
давање инвестициони заеми од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд во 1958 годи,на за 
набавка на опрема за градежништвото („Службен 
весник на НРМ" бр. 9/58 год.) и дополнението на 
овој конкурс (^Службен весник на НРМ" бр. 29/58 
година). 

Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник' на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Број 1—64 
3 февруари 1959 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Гл. директор, на Одборот за заема, 

Т. Ивановски, с. р. Вл. Попов, с. р. 

Огласен дел 
КОНКУРСИ 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СЕКРЕТАРИЈАТ 
СКОПЈЕ 

распишува 

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

КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКИ 
БОЛЕСТИ 

Еден асистент по предмет гинекологија и аку-
шерство 

Пријавите се под,несуваат до Секретаријатот на 
Медицинскиот факултет. 

Кандидатите заедно со пријавата треба да под-
несат диплома за завршен соответен факултет, спи-
сок на научни трудови, во колку ги имаат, со' по 
еден примерок од нив и сите документи предвиде-
ни по чл. 31 од Законот за јавните службеници. 

Овој конкурс трае до пополнувањето. , (349; 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работ.! 

на НРМ, со решението бр. 12—21841/1 од 12 септем-
ври 1958 год,, ја одобри промената на роденото име 
па Парчанов Васил, роден на 8 јули 1951 год. во 
Струмица, од татко Рабаџиев Ристо и мајка Раба-
џиева (Стојчева) Марика, така да во иднина роде-
ното име ќе му гласи Тимо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (21 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—25540/1—58 од 20 ја-
нуари 1959 год. ја одобри промената на личното име 
на Ивановски Борислав, од град Прилеп, ул. „Куз 
ман Јосифовски" бр. 232, роден на ден 6 јули 1941 
година во село Горешница, Охридска околија, од 
татко Лазаревски Киро и мајка Лазаревска, род. 
Талеска Цвета, така да во иднина личното име ќе 
му гласи Лазаревски Добривој. 



Стр. де - Вр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ февруари 1659 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—29663/58 од 5 јануари 
1959 година ја одобри промената на фамилијарното 
име на Стојановски Богомир, роден на 14 септември 
1919 год. во с. Таш. Маруништа, Охридска околија, 
од татко Петре и мајка Анастасија, така да во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Делковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". - (20) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на Нг-м, со решението ор. 12—281У4/2 од 20 јануари 
1У09 година Ја одобри промената на роденото^ име 
на Ѓоргиевски Радослав, од с. Дихово — Битолска 
околија, роден на ден 1 октомври 1У31 година во с. 
Дихово, Битолска околија, од родители: татко Ѓор-
гиевски Ташко' и мајка Анча, така да во идни.на 
роденото име ќе му гласи Христо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Служоен весник на НЈГ-М". (1о) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Благој Димитриев Даскаловски, од Горче Петров 
ул. „Нов живот" ор. 1о, подаде тужоа за утврдува-
ње на брак прот,ив тужената Хрисула Благоева 
Даскалова, по татко поп Констатинова, од с. Ж е -
лино, Костурска околија, а сега во неизвесност. 

Се поканува тужената Христула Благоева Дас-
калова, по татко Поп Константинова, од с. Желино', 
Костурска околија, сега во неизвесност, во срок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на Н,ем" да ја соопшти на судот својата 
точна адреса или се јави лично. Во противен слу-
чај, ќе и! биде одреден старател, кој ќе ја заста-
пува на расправата на нејзини разноскл. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 108/59. (ОД 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Реџепоска Џефка, од село Белушино, поднесе 
до овој суд тужба за развод на бракот против Де-
линоски Садем, од село Белушино, а сега во неиз-
весност. Бидејќи тужениот е во неизвесност и со 
непозната адреса, се поканува во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во 
противен случај, ќе му биде одреден старател по 
званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 476/58. (21) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на за,другите на 7-Х1-1958 год. 
на страна 39, рег. бр. 3 е запишано' следното: Со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Василево бр. 01—1151/1 од 19-У-1958 тој. 
Лозаро-овоштарската задруга „Таити Ваир" од с 

Василево — Струмица е ставена во редовна ликви-
дација. 

За ликвидатор е назначен Петров Георгиев 
Петар. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 182/58. (193) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-УШ-1958 год. на страна 91, рег. бр. 2 е запишало 
следното: Согласно со 'решението на Народниот од-
бор на општината Струмица бр. 02—6376/1 од 11-
УП-1957 год. Претпријатието за книговодствени ус-
луги „,Колектив" — Струмица е ставено во редовна 
ликвидација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 179/58. (194; 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во -Скопје објавува ' 
дека во регистарот на ,претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 336 на страна 1053 е запишано под фир-
ма: Претпријатие за производство и обработка на 
мермер, гранит и градежен материјал од камен 
,,Мермер", со седиште во с. Богданци — Титовве-
лешко. Предмет на работењето на претпријатието 
е: производство и обработка на мермер, гранит и 
градежен материјал од камен. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Богданци бр. 1514 ^д 
28-1У-1958 година. 

За директор на претпријатието е назначен Симо 
Симиќ. Претпријатието ќе го потпишуваат следни-
те лица: Симо Симиќ, директор, и Караѓошев Дра-
ги, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 380/58. (789) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-У-1958 година под рег. бр. 8 е запишан под фир-
ма: Самостоен електро-писталатерски дуќан „Волт" 
со седиште во Битола. Предмет на работењето на 
дуќанот е: ќе врши занаетчиска дејност, односно 
електроинсталатерски работи за јака и слаба стру-
ја, ремонт на сите видови електромотори за дома-
ќинствата и индустријата. 

Дуќанот е основан со решението на Народниот 
одбор на општината Битола бр. 5923 од 13-У-1958 
година. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Мишко 
Димовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 205/58. (800; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-У-1958 година под рег. бр. 7 е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет со отпадоци „От-
пад" — Лесковец — Откупна станица, со седиште 
во с. Новаци — Битолско. Предмет на работењето 
на станицата е: откуп и продажба на отпадоци. 
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Станицата е основана од Претпријатието за про-
мет со отпадоци „Отпад" — Лесковец, а согласно 
со одобрението на НО на општината Новаци бр. 
03—2073/1 од 16-У-1958 година. 

Станицата ќе ја потпишува Вангел Русома-
ровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 200/58. (801) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-УЕ-1958 година под рег. бр. 101 е запишана под 
фирма: Рибарско стопанство „Охридска Пастрмка" 
— Охрид — Продавница бр. 1, со седиште во 
Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба риба на мало. 

Продавницата е основана од Рибарското стопан-
ство „Охридска Пастрмка" — Охрид, а согласно со) 
одобрението на НО на општината Охрид бр. 
04—0(1/201/1 од 12-У-1958 година. 

Раководител на продавницата е Никола Ка-
невче. Продавницата ќе ја потпишува лицето што 
е овластено да го потпишува стопанството што за 
основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 201/58. (802) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации да 
23-У-1958 год. под рег. бр. 2 е запишана задругата 
под назив: Земјоделска задруга „Наумче Мечкаров-
ски, со седиште во с. Мислешево — Охридско. 
Предмет на работењето на задругата е: унапреду-
вање на земјоделството, во атарот на селото Ми-
слешево, преку кооперирање со индивидуалните 
производители и оиштонародното земјиште, откуп 
и пласман на земјоделски (производи, ќе врши ус-
луги на задругарите и приватните производители оо 
разни агро и жито-технички мерки и трговија со 
индустриски стоки. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Струга бр. 62.01/1 од 19-У-1953 
година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Петре Шулевски 
и Петре Ра ј ниновски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 196/58. ' (803) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-У1-1958 година под рег. бр. 8 е запишана под 
фирма: Откупна станица за откуп на масло дај ни 
семиња на Фабриката за масло „Велес" — Титов 
Велес, со седиште во Струга. Предмет на работе-
њето на станицата е: контрахирање и откуп на ма-
слодајни семиња за Фабриката за масло „Велес" од 
Титов Велес. 

Станицата е основана од Фабриката за масло 
„Велес", а согласно со одобр-ението на НО на општи-
ната Струга бр. 07—5826 од 23-1У-1958 година. 

Раководител на откупната станица е Виктор 
Поповски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 156/58. (804) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 238 на страна 657 е запишана под фир-
ма: Земјоделско' стопанско претпријатие „Полет", с. 
Негорци — Продавница за млеко и млечни произ-
води, јајца, кокошки и мед „Полет", со седиште во 
Гевгелија. Предмет на работењето' на продавницата 
е: промет со млеко, млечни производи, мед, кокош-
ки и јајца, сопствено производство на претприја-
тието. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината Гевгелија бр. 1072/1 од 
М М 9 5 8 година. 

Раководител на продавницата е Пенов Атанас 
Георте. Продавницата ќе ја претставува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 339/58. (824) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76 на 
страна 269 е запишан под фирма: Погон механиза-
ција за услуги во земјоделството на Деловниот со-
јуз за механизација — Кавадарци. Предмет на ра-
ботењето на погонот е: врши секаков вид земјо-
делски услуги на земјоделските задруги, стопански-
те организации и индивидуалните производители го 
свои земјоделски машини и орудија (орање, рила-
ње, сетва, вршидба, комбајнирање, прскање, диско-
вање, екстрахирање, булдужирање и други земјо-
делски услуги). 

Погонот е основан од Деловниот сојуз за меха-
низација — Кавадарци, а согласно со одобрението 
на НО на општината — Кавадарци бр. 2903 од 29 -
У-1958 година. 

Раководител на погонот е Трајков И,лија. По-
гонот ќе го потпишуваат следните лица: Трајков 
Илија, раководител, Мајсторчев Цандо, претседател 
на управниот одбор, и Чулева Ката, книговодител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр, 402/58. (828) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76 на 
страна 269 е запишан под фирма: Сервис за снаб-
дување на земјоделството во Кавадарци на Делов-
ниот сојуз за механизација — Кавадарци. Предмет 
на работењето на сервисот е: снабдување на земјо-
делството со земјоделски машини, орудија, алат. 
резервни делови, гориво и мазиво. 

Сервисот е основан од Деловниот сојуз за ме-
ханизација — Кавадарци, а согласно со одобре-
нието на НО на 'општината — Кавадарци бр. 4122 
од 29-У-1958 годи,на. 

Раководител на сервисот е Угуров Перо, Сер-
висот ќе го потпишуваат следните лица: У гуро в 
Перо, раководител, Бојко Бојков, претседател на 
управниот одбор, и Јованов Јован, книговодител, в ) 
границите на овластувањето'. 

Од Окружниот стопански - суд во Скопје, Фи 
бр. 40Ц/58. (829) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 205 на страна 625 е запишана под фир-
ма: Фабрика за производство на крупна кожа — 
во изградба, со седиште во Куманово'. Предмет на 
работењето на фабриката е: (производство на круп -
на кожа. 

Фабриката е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Куманово бр. 7220/1 од 
28-1У-1958 година. 

Фабриката ќе ја потпишува Алириза Јусуфов-
ски, в. д. директор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 3891/58. (830) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под, рег. бр. 553 на страна 1Д9 е занишана под фир-
ма: Фабрика за кондури ,Двоена" — Бања Лука — 
Продавница, со седиште во Скопје. Предмет на ра-
ботењето на прод,авницата е: продажба на мало на 
сите видови кондури од сопств-ено производство, 
прибор за кондури, сите врсти чорапи, како и кон-
дури на други производители што служат за до-
пол,нување на асортиманот на сопственото' произ-
водство ((кондури од кожа, кондури од гума и пла-
стични маси). 

Продавницата е основана од Фабриката за кон-
дури „Босна" од Бања Лупеа, а согласно со одобре-
нието на НО на општината ,,Кале" — Скопје бр. 
1279 од 13-Ш-1958 година. 

Раководител на продавницата е Хоџиќ Беќир. 
Продавницата ќе ја претставува, зад,олжува и раз-
должува фабриката. 

Од Окружниот стопанс,ки суд во Скопје, Фи 
бр. 395/58. (836) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1У-1955 година под рег. бр. 67 на страна 193 е за-
пишана под фирма: Откупна станица на Претпри-
јатието за промет со отпадоци и стари употребли-
ви предмети на големо „Отпад" од Скопје, со се-
диште во Куманово. Предмет на работењето на ста-
ницата е: откуп на сите видови отпадоци. 

Откупната станица е основана од Претприја-
тието „Отпад" — Скопје со одлука на Работничкиот 
совет од 28-1-1955 година, а согласно со одобрението' 
на НО на град,ската општина — Куманово бр. 430 
од 11-11-1955 година. 

Раководител на Откупната станица е Трајан 
Стојановски. Откупната станица ќе ја претставува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие. 

Откупната станица е конституирана согласно 
со одобрението на НО на Градската општина — Ку-
маново' бр. 1662 од, 31-Ш-1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр, 918/55. (855) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под ,рег. бр. 191 на страна 509 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие за огревен и градежен 
материјал „Огрев" во Кавадарци — Продавница бр. 
1. со седиште во Кавадарци. Предмет на работењето 

на продавницата е: трговија на мало со огревен и 
градежен: материј ал. 

Продавницата е основа,на согласно' со одобрение-
то на НО на општината Кавадарци бр. 03—2748/1 ;-д 
22-1У-1958 година. 

Раководител на продавницата е Атанас Јосеф. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 341/58. (866) 

Окружниот стопа,нски суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 554 на страна 113 е запишана под фир-
ма: Услужно занаетчиска задруга ,Д1аровод", со се-
диште во Скопје. Предмет на работењето на задру-
гата е: обавување и изведување, како и поправки 
на инсталации за централно, парно, водено и воз-
душно греење ,— изолација и водоводна канали-
зација. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината „Кале" — Скопје бр. 03—2976 
од, 27-У-1958 година. 

За управник на задругата е назначен Георги 
Чурилов. 

Членови на управниот одбор на задругата се 
Владо' Коларов, претседател, Поп Трпев Пав,ле, Сте-
во Стефанов, Цветан Пицевски и Димчевски Бла-
гоја. Задругата ќе ја потпишува Георги Т. Чури-
лов, управник на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 399/58. (1872) 

Окружниот стопанс,ки суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 188 на страна 507 е запишана под фир-
ма: Трговско' претпријатие за промет со огревен и 
градежен материјал и железарија „Шар" — Тегов') 
— Продавница бр. 10, со седиште во Тетово. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
спортски прибор, фотографски апарати, оптички 
апарати, инструменти и прибор, електрични мате-
ријали, музички инструменти, радиоапарати и при-
бор, железарски и метални стоки, велосипеди, ма-
шини за шиење и прибор. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината Тетово бр. 25440 од 24 
ХП-1957 год. и број 23913 од 31-1-1958 год. 

Раководител на прода,вницата е Томо' Андриев-
ски. Продавницата ќе ја претставува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 311/58. (876) 

Окружниот ' стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 209 на страна 643 е запишано под фир-
ма: Задружно трговско претпријатие „Единство", со 
седиште во Крива Паланка. Предмет на работењето 
на претпријатието е: промет со индустриски и пре-
хранбени стоки на мало1. 

Претпријатието е основано од Земјоделската за-
друга „Единство", Крива Па,ланка, а согласно со 
одобрението на НО на општината Крива Паланка 
бр. 04—1334/1 од 29-1У-1958 година. 



27 февруари 1959 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 6 - . Стр. 95 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Борис Анастасов Апостолов, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 326/58. (8831) 

Окружниот стопански суд, во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 207 на страна 635 е запишано под фир-
ма: Сточарско-земјоделско претпријатие „Калин 
камен", со седиште1 во Крива Паланка. Предмет на 
работењето на претпријатието е: сточарско-земјо-
делска дејност. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Крива Паланка бр. 
04—1586/1 од 29-1У-1958 година. 

Претпријатието' ќе го потпишува директорот 
Љубен Стефановски, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 422/58. (884) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
Окружниот стопански суд во Шти,п објавува 

дека во регистарот на за,дружните организации на 
14-1У-1958 год. под рег. бр. 3, на страна 5 е за-
пишано следното: досегашните потписници на Оп-
штата земјоделска задруга ,,Генерал Темпо" од с. 
Тработивиште — Штипско Механџиски Ефтимов 
Методи, претседател, и Цонев Начев Димитар сѕ 
разрешени од должност, а за потписници на за-
другата се назначени Кушевски Димитров Анани-
.ја, претседател, и Христов Иванов Ангел, член, 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 38/58. (604) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
Ѕ-ТУ-1958 год. под рег. бр. 6, на страна 23 е запи-
шано следното: досегашниот технички директор на 
Рудниците за олово и цинк „Злетово" од Пробиштип 
— Кочани Венедик Павле, е разрешен од должност, 
а на негово место е именуван инж. Косевски Голуб. 

Рудниците за олово и цинк „Злетово" полно-
правно ќе ги потпишува директорот инж. Коте-
ски Јонче, а во случај на негова отсутност ќе ги 
потпишува техничкиот директор и,нж. Косевски 
Голуб. Само за парични работи, покрај директорот 
и неговиот заменик ,претпријатието' ќе го потпи-
шува и финансискиот директор Јовковиќ Живан, 
а во негово отсуство шефот на книговодството Ата-
насов Велин. 

Промената на техничкиот директор на претпри-
јатието е одобрена со решението на Управниот од-
бор на претпријатието бр. 1303 од 4-Ш-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 67/58. (608) 

издадена од СВР ј 
Наумоски, с. Плетвар 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Ш-1958 год. под рег. бр. 3, на страна 138 е запи-
шано следното: Донев Георгиев Ангел, досегашен 
управник на Општиот деловен сојуз од Кочани, е 
разрешен од должност, а на негово место1 за в д. ди-
ректор" управник е назначен Милевски Илиев Жив-
ко, кој е овластен да го претставува и потпишува 
сојузот. 

Промената на управникот е одобрена со реше-
нието на Народ,ниот од,бор на општината Кочани бр. 
01—1332/1 од 21-11-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 64/58. (609, 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 1832, серија бр. 0290239, 
изд,адена од СВР — Штип на име Ди,митар Колев. 
Митев, ул. „19 бригада" бр. 13 — Штип. (305) 

Лична карта рег. бр. 194, серија бр. 0288745, 
издадена од СВР — Штип н,а име М,ијалче Ристов 
Атанасков, ул. ,Д9 бригада" бр. 2 — Штип. (306) 

Лична ка,рта рег. бр. 2609, серија бр. 0183119, 
издадена од СВР — Прилеп на име Спасија Благое-
ва Наумоска, с. Плетвар — Прилеп. (307) 

Лична карта рег. бр. 2608, серија бр. 0183118, 
Прилеп на име Б,лагоја Ристо 

Прилеп. (ЗОВј 
Лична карта рег. бр. 5491, серија бр. 0295492, 

издадена од ОВР — Штип на име Петар Страхилов 
Кожуваров, ул. „Илинденска" бр. 29 — Скопје. (309) 

'Лична карта рег. бр. 9201, серија бр. 2154306, 
издадена од СВР — Нови Пазар на име Ејуп Рахим 
Гици!ќ — Скопје. (27)' 

Л1ична карта рег. бр. 1557, серија бр. 0640968, 
издадена од СВР — Куманово на име Стојан Ста-
нојко Арсиќ, Скопје. (28) 

Лична карта рег. бр. 66824, серија бр. 0657497, 
издадена од СВР — Скопје на име Лепосава Милан 
1(1 Јакимова) Милановиќ, Скопје. (29) 

Лична карта рег. бр. 87624, серија бр. 0623066, 
издадена од СВР — Скопје на име Екрем Хаки 
Ибрахим, Скопје. (30) 

Лична карта рег. бр. 81212, серија бр. 0059879, 
издадена од СВР — Скопје на име Бошко Илија 
Стојановски, Скопје. (31) 

Лична карта рег. бр. 8980, серија бр. 0298453, 
издадена од СВР — Штип на име Павле Ѓорѓи Јо-
ванчев, Скопје. (32) 

ЛЈична карта рег. бр. 2681, серија бр. 0784349. 
издадена од СВР — Скопје на име Страхил Мице 
Божовски, Скопје. (33; 

Лична карта рег. бр. 3416, серија бр. 0578493, 
издадена од ОВР — Скопје на име Младен Стојан 
Ниниќ, Скопје. (34) 

Лична карта рег. бр. 22436, серија бр. 059855о, 
издадена од ОВР .— Скопје на име Фатим Бафти -
јар Исековски, Скопје. (ЗЈ) 

Лична карта рег. бр. 13572, серија бр. 0016921, 
издадена од СВР — Скопје на име Панче Ѓоше Ан -
д р еев ски, Ск оп ј е. (36) 

Лична карта рег. бр. 34421, серија бр. 0022707, 
издадена од ОВР — Скопје на име Коста динка Пан-
че Соколова, Скопје. 037; 
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Лична карта рег. бр. 2883, серија бр. 0003072. 
издадена од ОВР — Скопје на име Љубомир Ви-
дисов Кудриновиќ, Скопје. (38) 

Лична карта рег. бр. 4613, серија бр. 0410723, 
издадена од СВР — Приштина на име Деса Трајко 
(Симјановиќ) Радуловиќ, Скопје. (30) 

Лична карта рег. бр. 40480, серија бр. 0656443, 
издадена од СВР — Скопје на име Наум Фоте Геор-
гиев, Скопје. (40 ј 

Лична карта рег. бр. 63539, серија бр. 0069353, 
издадена од СВР — Скопје на име Шаип Хамди 
Мустафа, Скопје. (41) 

Лична карта рег. бр. 16918, серија бр. 0593438, 
издадена од СВР — Скопје на име Фари Нефаил 
Адеми, Скопје. (42) 

Лична карта рег. бр. 19100, серија бр. 0595220, 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Андреја 
Саздовски, Скопје. (43) 

Лична карта рег. бр. 61439, серија бр. 0050296. 
издадена од СВР — Скопје на име Фејзо Авди Адем 
Скопје. (44) 

Лична карта рег. бр. 82356, серија бр. 0059147, 
издадена од СВР — Скопје на име Дурмиш Рустем 
Демир, Скопје. (45) 

Лична карта рег. бр. 14404, серија бр. 0590944, 
издадена од ОВР — Скопје на име Рамадан Зекир 
Зибери, Скопје. (46) 

Лична карта рег. бр. 487, серија бр. 1820597, 
издадена од СВР — Скопје на име Азиз Асан Исе-
нониќ, Скопје. (47) 

Лична карта рег. бр. 5037, серија бр. 0581059, 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Цветко 
Чадиковски, Скопје. (48) 

Лична карта рег ,бр. 42516, серија бр. 0627643, 
издадена од СВР — Скопје на име Рада Санде 
Крстевска, Скопје. (49) 

Лична карта рег. бр. 4883, серија бр. 0580588, 
издадена од СВР — Скопје на име Светозар Васко 
Младеновски, Скопје. (50) 

Лична карта рег. бр. 5222, серија бр. 0637732, 
издадена од; СВР — Крива Паланка на име Ставре 
Трајко Јакимовски, Скопје. (51) 

Л!ична карта рег. бр. 16139, серија бр. 0592659, 
издадена од СВР — Скопје на име А,рслан Зулбијар 
Бајрамовски, Скопје. (78) 

Лична карта рег. бр. 10828, серија бр. 0005484, 
издадена од ОВР — Скопје на име Боро Владо Ка-
мишев ски, Скопје. (79) 

Лична карта рег. бр. 3489,. серија бр. 2155364, 
издадена од СВР — Скопје па име Бешир Хусеин 
Салиховиќ, Скопје. (8С1) 

Лична карта. рег. бр. 573, серија бр. 0644784, 
издадена од СВР — Штип на име Мантеза Нестор 
(Пановска) Ефремовска, Скопје. (81) 

Лична карта рег. бр. 8075, серија бр. 0003113, 
издадена од СВР — Скопје на име Нада Рафа ј л о 
(Стојкова)1 Лазарова, Скопје. (82) 

Лична карта рег. бр. 93156, серија бр. 0611193, 
издадена од СВР — Скопје на име Рашида Ајдин 
(Саитовиќ) Фетах, Скопје. (83) 

Лична ка,рта рег. бр. 40202, серија бр. 065691, 
издадена од СВР — Скопје на име Слободан Јован 
Драгановиќ, Скопје. (84) 

Лична карта рег. бр. 88108, сарија бр. 0623083, 
издадена од СВР — Скопје на има Васвија Идриз 
Кајтаз, Скопје. (85; 

Лична карта рег. бр. 19172, серија бр. 3021298, 
издадена од СВР — Власотинце на име Драгиња 
Захарија (Петровиќ) Уткова, с. Глуво—Скопје. (86) 

Лична карта рег. бр. 24439, серија бр. 0071862, 
издадена од СВР — Скопје на име Илија Спиро Па-
пазовски, Скопје. (87) 

Лична карта рег. бр. 42603, серија бр. 0619666, 
издадена од СВР — Скопје на име Трајче Салтир 
Цветковски, Скопје. (88) 

Лична карта рег. бр. 58855, серија бр. 0610574, 
издадена од СВР — Скопје на име Петре Димча 
Цветанов, Скопје. (89) 

Лична карта рег. бр. 61325, серија бр. СО5015С., 
издадена од СВР — Скопје на име Шаин Џеладин 
Асан, Скопје. (90) 

Лична карта рег. бр. 60280, серија бр. 0047202, 
издадена од СВР — Скопје на име Али Амет Усеин, 
Скопје. (91) 

Лична карта рег. бр. 71506, серија бр. 0601450, 
издадена од СВР — Скопје на име Ибрахим Џафер 
Ибрахим, Скопје. (92) 

Лична карта рег. бр. 22130, серија бр. 0598250. 
издадена од СВР — Скопје на име Ајет Азир Емин, 
с. Грушино — Скопско. (93) 

Лична карта рег. бр. 42507, серија бр. 0619123ѓ 
издадена од СВР — Скопје на име Фатима Али 
Шаиновиќ, Скопје. (94) 

Лична карта рег. бр. 57921, серија бр. 0043853, 
издадена од СВР - Скопје на име Демир Јашар 
Али, Скопје, (95) 
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Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86, Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-693 

при Народната банка — Скопје. Печатница „Гоце Делчев" П (970) — Скопје. 


