
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 22 

Среда, 12 јуни 1963 
С к о п ј е 

Год. XIX 

Претплатата за 1963 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

135. 

На основа глава X оддел 1 точка 9 став 2 од 
Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Народна Република Македонија за 1963 година, 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНАТА, УСЛОВИТЕ^ 
И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕ-
ДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ФОНД 

1. Од средствата на Републичкиот инвестицио-
нен фонд во износ од 1.200 милиони динари пред-
видени во Глава X оддел 1 точка 2 под Ц) од 
Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Народна Република Македонија за 1963 година, 
Стопанската банка на Социјалистичка Република 
Македонија ќе издвои 175 милиони динари, кои 
ќе ги употреби за намените и под условите опре-
делени со оваа одлука. 

2. Средствата од претходната точка, Стопан-
ската банка на Социјалистичка Република Маке-
донија ќе ги дава во вид на кредит на стопанските 
организации од областа на индустријата на кои 
им се обезбедени девизни средства за отклонува-
ње последиците од поплавите настанати на опре-
мата што се набавува од увоз. 

3. Корисници на кредитите можат да бидат 
стопанските организации од областа на индустри-
јата и истите ќе ги определи Републичкиот се-
кретаријат за индустрија. 

4. Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на 
Социјалистичка Република Македонија на непо-
средните корисници од претходната точка по пат 
на непосредна спогодба и ќе се употребат исклу-
чиво за набавка на увозна опрема. 

5. Рокот за враќањето на кредитот не може да 
биде подолг од 8 години, а интересната норма не 
може да биде помала од интересната норма која 
стопанските организации ја плаќаат на својот де-
ловен фонд зголемена за 1. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Бр. 09-1152/1 

17 мај 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Гр личков, с. р. 

136. 
На основа глава X оддел 1 точка 10 од Опш-

тествениот план за стопанскиот развиток на На-
родна Република Македонија за 1963 година, Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ 
КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА 

ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

1. Во точка 5 од Одлуката за условите и начи-
нот под кои ќе се даваат кредити од средствата 
на Републичкиот инвестиционен фонд наменети 
за индустрија и рударство („Сл. весник на НРМ" 
бр. 7/63), на крајот место точка се става запирка 
и се додава: 
„односно од потребниот износ на средствата за 
учество во користење кредити од кредитот од 
Општиот инвестиционен фонд за унапредување 
развитокот на недоволно развиените подрачја или 
во користење на кредити од Општиот инвестици-
онен фонд". 

2. Оваа одлука влегува во сз^ла со донот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ ; 
Бр. 09-1172/1 

17 мај 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 

137. I 
На основа точка 5 од Одлуката за финанси-

рање на стопанските комори во 1963 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ" бр, 17/63), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ КО-
МОРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДО-

НИЈА ВО 1963 ГОДИНА 

1. До донесувањето на Законот за стопанските 
комори, стопанските комори на територијата на 
СР Македонија ќе се финансираат на начинот 
предвиден со оваа одлука. 

2. Средствата за финансирање на стопанските 
комори се формираат од придонесот на коморите 
и од надоместоците за услугите што ги вршат ко-

морите. 
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Средствата од придонесот служат само за под-
мирување на редовните расходи на Комората. 

3. Придонесот од точка 2 на оваа одлука го 
плаќаат сите стопански и други организации што 
се задолжени да се зачленат во коморите според 
одредби,те од Законот за здружувањето и делов-
ната соработка во стопанството („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 28/60, 16/61 и 13/63) и прописите до-
несени врз основа на тој закон. 

4. Нормата и основицата за пресметување на 
придонесот ги определува управниот одбор на 
комората. Заклучокот за оваа управниот одбор го 
доставува до Републичкиот секретаријат за фи-
нансии односно до соодветниот орган на управата 
надлежен за работите на финансиите во седиш-
тето на комората во рок од 15 дена од денот на 
донесувањето на заклучокот. 

Ако Републичкиот секретаријат за финансии 
односно органот на управата од претходниот став 
не се согласува со нормата или основицата за пре-
сметување на придонесот, може во рок од 30 дена 
од денот на приемот на заклучокот да му ги до-
стави своите забелешки: на Извршниот совет од-
носно на народниот одбор на око ли јата, кој за 
тоа конечно решава. 

5. До донесувањето на Законот за стопанските 
комори, управните одбори на стопанските комори 
ги имаат во поглед на донесувањето на финансис-
киот план, употребата на средствата и донесува-
њето на завршната сметка сите права што според 
Законот за здружувањето и деловната соработка 
во стопанството, односно Законот за формирањето 
на единствени стопански комори ги имале собра-
нијата на коморите односно управните одбори на 
секциите на коморите. 

6. Поблиски прописи за спроведувањето на 
оваа одлука донесува по потреба Републичкиот 
секретаријат за финансии. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Бр. 09-1219/1 

17 мај 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 

138. 
На основа член 3 од Законот за буџетот на 

Народна Република Македонија за 1963 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 4/63 година), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

И УСТАНОВИ 

1. На републичките органи и установи им се 
доделуваат средства за зголемување платите на 
јавните службеници и работници во износ од 6% 
според положбата на личните расходи на ден 
31. XII. 1962 година. 

2. Зголемувањето на платите на јавните служ-
беници и работници ќе се изврши преку положај -
ните плати на службениците односно одделните 
додатоци на работниците. 

3. Старешината на органот односно установата 
одлучува за начинот на користењето на средствата 
за зголемувањето на платите на јавните службе-
ници и работници. 

4. Се овластува Републичкиот секретаријат за 
буџет и организација на управата да се грижи за 
спроведување на оваа одлука и да издава упат-
ства за нејзината примена. 

5. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното донесување, а ќе се применува од 1.1. 
1963 година. 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Бр. 09-1161/1 

17 мај 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 

139. 
На основа член 35 став 1 од Уредбата за ор-

ганизацијата и работењето на Извршниот совет 
(пречистен текст — „Службен весник на НРМ" бр. 
26/62), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОПШТЕС-

ТВЕН ПЛАН НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
I. Се разрешуваат: 
а) од должноста претседател на Одборот за 

општествен план на Извршниот совет РИСТО 
ЏУНОВ, потпретседател на Извршниот совет. 

б) членовите: 
— МИТО ДИМИТРИЕВСКИ, народен пратеник; 
— КЕМАЛ СЕЈФУЛА, народен пратеник; 
— ВАСИЛ ДИМОВСКИ, народен пратеник; 
— КРСТЕ МАРКОВСКИ, народен пратеник; 
— ЉУБЕ ЈАКИМОВСКИ, народен пратени^; 
— ДРАГАН СПИРОВСКИ, републички секре-

тар за трговија и туризам; 
— ДИМИТАР БОЈКОВ, потпретседател на 

Стопанската комора на СРМ; 
— БЛАГОЈ СИМЕОНОВ, главен директор на 

Службата на општествено книговодство при Ре-
публичката централа на Народната банка. 

П. Во Одборот за општествен план на Изврш-
ниот совет се именуваат: 

а) за претседател: 
— АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ, член на Одборот за 

општествен план на Извршниот совет; 
б) за членови: 
— МОРИЦ РОМАНО, претседател на Стопан-

ската комора на СРМ; 
— ИЛИЈА СПИРОВСКИ, републички секре-

тар за финансии; 
— СТОЈАН ЌОСЕВ, директор на Републич-

киот завод за стопанско планирање; 
— БОГЕ КУЗМАНОВСКИ, потпретседател на 

Главниот одбор на ССРНМ; 
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- ВИТЕ ИСИЈАНОВСКИ, член на Републич-
киот совет на ССЈ за СРМ; 

- БЛАШКО ЈАНЕВСКИ, претседател на На-
родниот одбор на Кумановска околија; 

- Претседателот на Народниот одбор на Скоп-
ска околија; и 

- Претседателот на Народниот одбор на Те-
товска околија. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Бр. 09-1162/1 

17 мај 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 

140. 
На основа член 35 став 1 од Уредбата за орга-

низацијата и работењето на Извршниот совет (пре-
чистен текст — „Службен весник на НРМ" бр. 
26/62), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА ОПШТИ СТОПАНСКИ ПРА-

ШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Од Одборот за општи стопански прашања на 
Извршниот совет се разрешуваат членовите: 

- МОРИЦ РОМАНО, претседател на Стопан-
ската комора на СРМ; 

- САЛТИР ПУТИНСКИ; потпретседател на 
Стопанската комора на СРМ; 

- СТОЈАН ЌОСЕВ, директор на Републич-
киот завод за стопанско планирање; 

И. За нови членови во Одборот за општи сто-
пански прашања на Извршниот совет се имену-
ваат: 

- ИЛИЈА СПИРОВСКИ, републички секре-
тар за финансии; 

- ВАСКА ДУРАНОВА, републички секретар 
за труд; 

- инж. КОЧО КИТАНОВСКИ, републички се,-
кретар за сообраќај и врски; 

- ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, републички секре-
тар за општи стопански работи; и 

- ДИМИТАР БОЈКОВ, потпретседател на 
Стопанската комора на СРМ. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесување^ а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Бр. 09-1163/1 

17 мај 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 

141. 
На основа член 6 од Уставниот закок за спро-

ведување на Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/63), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СТО-
ПАНСКАТА КОМОРА НА СРМ, РАЗРЕШУВАЊЕ 
И ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ СЕКРЕТАРИ И 
ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

I. Се разрешуваат поради заминување на нова 
должност: 

1. БОРИС ГРУЈОСКИ, од должноста помош-
ник на републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство; 

2. ГЛИГОР ГЕЧЕВСКИ, од должноста помош-
ник на републичкиот секретар за сообраќај и 
врски; 

3. ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, од должноста се-
кретар на Стопанската комора на СРМ. 

II. Се именуваат: 
1. За помошник на секретарот во Советот за 

социјална политика и комунални работи на НРМ 
инж. ВЛАДО КОСЕВСКИ, досегашен шеф на про-
ектанска група во Заводот за урбанизам на Скоп-
ска околија; 

2. За помошник на секретарот во Советот за 
култура на НРМ ЦВЕТА ПАЛОВСКА, досегашен 
правен референт во истиот Совет; 

3. За помошник на републичкиот секретар за 
законодавство и организација ПАНЧЕ ШУРКОВ, 
досегашен окружен јавен обвинител на Окружно-
10 јавно обвинителство — Скопје; 

4. За помошник на републичкиот секретар за 
информации РАДУЛЕ КОСТОВСКИ, досегашен 
уредник во тој Секретаријат; 

5. За помошник на републичкиот секретар за 
финансии РИСТО ФИЛИПОВСКИ, досегашен на г 
чалник на Одделението за буџет и фондови во 
истиот Секретаријат; 

6. За помошник на републичкиот секретар за 
финансии РОЗА РУСО, советник по секторот за 
приходи во истиот Секретаријат; 

7. За помошник на републичкиот секретар за 
индустрија инж. ИВАН ДИМИТРОВСКИ, досега-
шен началник на Одделението за градежништво 
во истиот Секретаријат; 

8. За помошник на директорот во Републич-
киот завод за стопанско планирање ДУШАН ША-
РОВИЌ, досегашен раководител на групата за 
инвестиции во истиот Завод. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Бр. 09-1212/1 

17 мај 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 
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142. 
На основа член 40 став 5 од Уставниот закон 

за, спроведување на Уставот на СРМ, Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТ-
ВУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ ПОТРЕБНИ ЗА 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ПРОПИСИ СО УСТАВОТ 

1. Се образува Комисија за подготвување на 
материјали потребни за усогласување на репу-
бличките прописи со Уставот. 

2. Во Комисијата се именуваат: 
за претседател: 

ГОРГИ ЦАЦА, републички секретар за зако-
нодавство и организација; 

за членови: 

1) ГАЛИП ДЕМА, републички секретар за пра-
восудство; 

2) ТРАЈКО НИКОВ, јавен правобранител на 
СРМ; 

3) ПАНЧЕ ШУРКОВ, помошник на републич-
киот секретар за законодавство и организација; 

4) МИШКО БОЖИНОВСКИ, помошник на ре-
публичкиот секретар за општи стопански работи; 

за секретар: 

ЉУПКА ШУКАРОВА, самостоен советник во 
Републичкиот секретаријат за законодавство и ор-
ганизација. 

Во Комисијата како нејзин член влегува и 
надлежниот републички секретар или по негово 
овластување помошникот на секретарот, кога Ко-
мисијата разгледува материјали за усогласување 
на републичките прописи од делокругот на тој 
републички секретаријат. 

3. Задачата на Комисијата е да подготвува ма-
теријал потребен за усогласување на републич-
ките прописи со Уставот и во врска со ова на ре-
публичките органи на управата, установите и ор-
ганизациите кои вршат работи од надлежност на 
Републиката да им дава потребни упатства за под-
готвување и обработка на соодветниот материјал. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување в6 ,,Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Бр. 09-1200/1 

17 мај 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 

143. 
На основа точка 2 од Решението на Изврш-

ниот совет за образување Управен одбор за Прет-
пријатието во изградба „Рудници и железарница 
Скопје" — Скопје („Службен весник на НРМ" 
бр. 42/60), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ЗА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕТО ВО ИЗГРАДБА „РУДНИЦИ И ЖЕЛЕ-

ЗАРНИЦА СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

1. Се разрешува досегашниот претседател на 
Управниот одбор на Претпријатието во изградба 
„Рудници и железарница Скопје" — Скопје БЛА-
ГОЈ ПОПОВ, член на Извршниот совет. 

2. За нов претседател на Управниот одбор за 
Претпријатието во изградба „Рудници и железар-
ница Скопје" — Скопје се именува ВАСИЛ ТУ-
ЏАРОВ, член на Извршниот совет. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Бр. 09-1211/1 

17 мај 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 

144. 
На основа член 15 од Уредбата за утврдување 

границите на шумите во општествена сопственост 
(„Службен весник на НРМ" бр. 23/62), Републич-
киот секретаријат за земјоделство и шумарство 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА ШУМИТЕ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

1. Предлог за утврдување границите на шу-
мите во општествена сопственост (во понатамошен 
текст: Предлог) составува органот на управата над-
лежен за работите на имотно-правните односи на 
народниот одбор на општината. 

2. Органот од претходната точка Предлогот 
го составува на основа податоците што ќе ги ко-
ристи од таписките книги, катастарските операти, 
елаборати за инвентаризирање пасишта, протоко-
лите за ограничување на државните шуми и кни-
гите за евиденција на недвижниот општонароден 
имот устроени во смисла на Одлуката за евиден-
ција на недвижниот општонароден имот (,,Сл. вес-
ник на НРМ" бр. 1/55) и Упатството за начинот на 
водењето евиденција на недвижниот општонаро-
ден имот („Сл. весник на НРМ" бр. 5/55). 

3. Во рамките на границите на шумите во 
општествена сопственост со Предлогов се опфаќаат 
сите шуми што по било која правна основа ста-
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нале општествена сопственост, како и оние за кои 
некое лице не прибавило право на сопственост по 
законски пат. 

4. Предлогот се составува одделно за секоја 
шума во рамките на една катастарска општина. 

5. Во рамките на границите на шумите во 
општествена сопственост, покрај шумите, со Пред-
логот се опфаќаат и шумски земјишта според На-
редбата за определување на шумското земјиште 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 16/63). 

6. За гранична линија на шумата се земаат, 
каде што тоа е можно, природни граници, како: 
реки, потоци, дериња, превои, патишта, била, во-
доделници и сл., ако се овие наоѓаат на перифе-
ријата (работ) на шумата, при што се води сметка 
ограничениот простор да добие неприродна це-
лина. Доколку при вака поставената гранична ли-
нија остане надвор од неа шума во општествена 
сопственост, или со неа се опфаќаат земјишта во 
граѓанска сопственост, овие површини посебно се 
опишуваат. 

7. Описот на граничната линија отпочнува од 
некоја маркантна точка на шумата (Тромеѓа, река, 
дол, поток, пат и сл.) и оди во правец ш, сказал-
ката на часовникот т.е. од лево на десно, така 
што секој пат, шумата во општествена сопственост 
останува од десна страна. При описот на гранич-
ната линија спрема енквалите, шумата ви опште-
ствена сопственост останува од лева страна. 

8. При поставување на границата на шумите 
во општествена сопственост спрема пасиштата се 
усвојуваат белезите по граничната линија од ин-
вентаризацијата на пасиштата со наведување на-
зивот (ознаката) на инвентаризираното пасиште по 
елаборатот. 

9. Предлогот се составува во вид на типизи-
ран образец — записник за разграничување, со 
сите потребни елементи за дефинитивен опис на 
граничната линија што го врши Комисијата за 
утврдување границите на шумите. 

10. Кога при описот на граничната линија се 
користат податоци од деталниот катастарски пре-
мер, по класична и аерофотограметриска метода, 
место опис на личните податоци за поедини пар-
цели што се граничат со општествена шума, се 
наведуваат само броевите на катастарските пар-
цели покрај кои минува граничната линија, а кога 
се користат податоците од фотс/ђкици (во кои нема 
броеви на парцели), за подрачјата со пописен ка-
тастар, се наведуваат имињата на сопствениците 
на парцелите покрај кои минува граничната ли-
нија. 

11. Граничната линија на шумата во опште-
ствена сопственост спрема енклави поголеми од 
50 ха, што не се наоѓаат внатре во шумата од оп-
штествена сопственост, се опишуваат како во 
претходната точка. 

Граничната линија на шумите во општествена 
сопственост спрема енклави под 50 ха внатре во 
шумата од општествена сопственост не се обеле-

жува, туку само се наведуваат катастарските бро-
еви на парцелите што се непосредно до гранич-
ната линија — доколку се користи детален ката-
старски премер, односно имињата на сопствени^ 
ците на односните парцели — доколку се користат 
фотоскици за подрачјата со пописен катастар. 

Сите енклави, без оглед на големината и бро-
јот на парцели во нив посебно се нумерираат со 
римски броеви. 

12. За шумите во општествена сопственост по-
мали од 50 ха, што се наоѓаат изолирани од дру-
гите шуми, не се врши обележување на гранич-
ната линија, туку се дава опис на начин искажан 
во став 2 од претходната точка. 

13. Преломните точки се одредуваат на пока-
рактеристични преломи на граничната линија. 
Кога граничната линија е права, преломните точ-
ки се одредуваат на растојание од 500 метри и 
повеќе во зависност од теренските прилики. 

Кога граничната линија минува покрај обра-
ботливи површини, преломните точки, се поставу-
ваат на поизразити преломи на граничната линија. 

Ако граничната линија оди по река или некој 
објект (пат, пруга, канали и сл.) преломната точ-
ка се одредува на почетокот, каде почнува грани-
цата со тој објект и на крајот каде се границата 
одвојува од тој објект. 

Преломните точки на граничната линија во 
Предлогот се обележуваат со редни броеви покрај 
кои се става буквата „ш" (шумски белег). 

Кога граничната линија на шумата оди по 
државната граница, границите на катастарските 
општини или по границата на инвентаризирано 
пасиште, за преломни точки се преземаат постој-
ните броеви на меѓните белези за односните гра^ 
ници. 

14. За составување на скицата од член 3 ст. 1 
алинеа 4 од Уредбата за утврдување границите на 
шумите во општествена сопственост се користат 
постојните геодетски основи (копии од плановите, 
детални скици, каширани скици, аерофотограмет-
риски снимци ц др.), а тамо каде нема такви се 
изработува од прибрани податоци на терен. 

Скицата од претходниот став се составува во 
размер 1:2.500; 1:5.000; 1:10.000 или 1:25.000. 

15. Одредбите од ова упатство во однос на 
описаната гранична линија при составување на 
Предлогот важат и за составувањето на записни-
кот од член 10 од Уредбата. 

16. Со цел да се обезбедат потребните пода-
тоци за спроведување на промените во катастарот 
(член 14 од Уредбата), кога утврдената гранична 
линија на шумите во општествена сопственост не 
оди по постојните граници на одделни катастар-
ски парцели од геодетските основи, потребно е: 

— на подрачјето со детални премер новофор-
мираната гранична линија да се премери по про-
писите за одржување на премерот, уцрта во пла-
новите и пресмета настанатата промена на повр-
шината; 
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— на подрачјето со пописен катастар повр-
шинските промени да се ценат од око т. е. проме-
ните да се вршат по прописите за одржување на 
пописен катастар. 

За промените од претходниот став се составува 
список на пријави. Во списокот на пријавите по-
крај промените од претходниот став се внесуваат 
и сите парцели на шуми што сега се регистри-
рани во катастарот како граѓанска сопственост, а 
со решението на Комисијата за утврдување гра-
ниците на шумите се вклучени во границите на 
шумите во општествена сопственост. 

Списокот на пријави од претходниот став по 
завршувањето на работата го потпишувѕат чле-
новите на Комисијата за утврдување границите 
на шумите и) лицето што ги вршело геодетските 
работи. 

17. Комисијата за утврдување границите на 
шумите во општествена сопственост утврдената 
гранична линија ја обележува со привремени 
меѓни белези!. 

Привремените меѓни белези Комисијата ги ну-
мерира, дава опис на истите и на нивната полож-
ба и го одредува нивното меѓусебно отстојание. 

Како привремени белези можат да послужат: 
карпа, хумка од камен, хумка од земја со бусен, 
дрвен колец, природен камен, маркантнп стебло 
и сл. На привремените белези броевите се озра-
чуваат со мрсна боја. 

18. За скиците од точка 10 став 3 од Уредбата 
важи одредбата од точка 14 од ова упатство. 

19. Организациите, установите односно орга-
ните од член 12 од Уредбата ја обележуваат утвр-
дената граница на шумите во општествена соп-

ственост со видни и трајни метни белези. 
Кога меѓните белези што се наоѓаат на гра-

ничната линија спрема површини во граѓанска 
сопственост се поставени на поголемо отстојание, 
а границата на шумите има чести мали преломи, 
се поставуваат нови помошни белези на секој та-
ков прелом. Овие белези се обележуваат само со 
буква „ш". 

Како трајни меѓни белези ќ^ послужат: при-
роден камен, делкан камен, маркантни стебла 
(бука, бор, даб и слично) или бетонски столб со 
димензии 0,60x0,12x0,12 м. Укопаната белега тре-
ба да биде видлива најмалку ОДО м над земјата. 

20. Геодетско-техничките работи при утврду-
вањето на границите на шуми,те во општествена 
сопственост може да ги врши само лице од гео-
детска струка. 

21. Ова упатство влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-1572/1 
16 мај 1963 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и' шумарство, 
Драги Трајановски, с.р. 

145. 
На основа Наредбата за одобрување кредити 

во 1963 година по̂  пат на непосредна спогодба од 
средствата на ОИФ за инвестиции во земјодел-
ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), За-
клучокот за поблиските услови под кои Југосло-
венската земјоделска банка ќе одобрува кредити 
во 1963 година по пат на непосредна спогодба од 
средствата на ОИФ за инвестиции во земјодел-
ството („,Службен лист на СФРЈ", бр. 18/63) и 
Одлуките за условите под кои во 1963 година ќе се 
даваат кредити од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд и Посебниот фонд наменети 
за земјоделството („Службен весник на НРМ", бр. 
7/63), Управниот одбор на Стопанската банка на 
СРМ1 донесува 

З А К Л У Ч О К 
за поблиските услови под кои Стопанската банка 
на СРМ во 1963 година Јѕе одобрува кредити по 
пат на непосредна спогодба од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд и Посебниот фонд 

за инвестиции во земјоделството 
I — Стопанската банка на СРМ во 1963 година 

ќе одобрува кредити по пат на непосредна спо-
годба од средствата на Републичкиот инвестицио-
нен фонд и Посебниот фонд наменети за земјо-
делството. 

1. за објекти односно намени во чие креди-
тирање учествува Општиот инвестиционен фонд, 
и тоа: 

а) за зголемување на обработливите површини 
земја на општествениот сектор и за нивно приве-
дување кон земјоделска култура заради крупно и 
рентабилно производство на одделни производи; 

б) за механизација на земјоделството, и тоа: 
за набавка на опрема што служи непосредно за 
земјоделско производство, за примарна преработка 
и транспорт на земјоделски производи; 

в) за комплетирање на основните средства и 
за техничка реконструкција и модернизација на 
постојните земјоделски објекти со кои се постиг-
нува крупно и рентабилно производство на земјо-
делски производи за потребите на домашниот па-
зар, а првенствено за: 

— производство на месо, млеко и јајца; 
— производство на овошје; 
— производство на ран зеленчук; 
— изградба на системи за наводнување на 

површини од кои најмалку 50% се од општествен 
сектор, а што можат да се изведуваат независно 
од мелиорациите на поширокото подрачје; 

— изградба на објекти за примарна прера-
ботка; 

— изградба на објекти за складирање; и 
— производство на сто л но грозје; 
г) за основни средства што служат за произ-

водство на производи за кои постои посебен ин-
терес за извоз, а првенствено за купување на 
опрема. 

Кредитите од точка I под 1 Банката ќе ги 
одобрува во износ, кој во однос на пресметков-
ната вредност на инвестициите, не може да биде 
поголем и тоа: 

— од 5% за купување на земја и нејзино при-
ведување кон земјоделска култура; 
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— од 25% за агрегати со гарнитури на цевки 
за наводнување; 

— од 45% за друга земјоделска опрема; 
— од 40% за комплетирање на основни сред-

ства и. за техничка реконструкција и модерниза-
ција на постојните земјоделски објекти со кои се 
постигнува крупно и рентабилно производство на 
земјоделски производи за потребите на домашниот 
пазар; и 

— од 20% за основни средства што служат за 
производство на производи за кои постои посебен 
интерес за извоз. 

Во се друго овие кредити Банката ќе ги одо-
брува под условите предвидени со Заклучокот за 
поблиските услови под кои Југословенската земјо-
делска банка во 1963 година ќе одобрува кредити 
по пат на непосредна спогодба од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во 
земјоделството, како и со техничкото упатство на 
Југословенската земјоделска банка за одобрување 
кредити во 1963 година од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за инвестиции во земјодел-
ството; 

2. за објекти односно намени во чие кредити-
рање не учествува Општиот инвестиционен фонд, 
и тоа: 

а) за проектирање на деталната каналска мре-
жа на подрачјето на мелиоративните системи во 
СРМ предвидени со Законот за финансирање на 
мелиоративните работи во НРМ („Сл. лист на 
ФНРЈ", бр. 52/57), и 

б) за изградба на објекти и набавка на опре-
ма, односно за проширување, реконструкција и 
модернизација на постојните земјоделски објекти, 
во чие кредитирање не учествува Општиот инвес-
тиционен фонд а се од посебна важност. 

Кредитите од точка I под 2/а односно за 
проектирање деталната каналска мрежа на подра-
чјето на мелиоративните системи во СРМ, Банката 
ќе ги одобрува на водните заедници односно на 
земјоделските организации што се носители на 
основните објекти, и тоа под следните услови: 

1. интересната норма да изнесува најмалку 
2% годишно; 

2. рокот за враќање на кредитот не може да 
боде подолг од 5 години, со тоа што првиот ану-
итет пристигнува по истекот на 3 години од денот 
на одобрувањето на кредитот, ако за тоа време 
на корисникот на кредитот не се одобри инвести-
ционен кредит за изградба на деталната каналска 
мрежа за чие проектирање е одобрен кредит. До-
колку пак на корисникот на кредитот Банката за 
тоа време му одобри кредит за изградба на де-
талната каналска мрежа, одобрениот кредит за 
проектирање ќе се вклучи во кредитот за изградба 
на деталната каналска мрежа под условите под 
кои овој кредит е одобрен; 

3. учеството на инвеститорот во трошоците на 
инвестицијата не може да биде помало од 10% од 
претсметковната вредност на инвестицијата; 

4. гарантниот износ се определува во висо-
чина од 5% од износот на одобрениот кредит. 

Барањето за кредит за проектирање на де-
тална каналска мрежа се поднесува на образец 
ПБ бр. 309, што може да се добие во Југословен-

ската земјоделска банка — Скопје и комуналните 
банки, а кон него се приложува: 

1. опис на подрачјето на кое се предвидува 
да се изведат мелиоративните работи, прикажу-
вајќи го изложеното, големината и сегашната по-
ложба; 

2. спецификација на трошоците за изработка 
на инвестиционата програма, идејните и главните 
проекти, вклучувајќи ги тука и трошоците за ис-
тражни работи и сл. со образложение, специфи-
кација на работете на проектирањето и на цените, 
како и со условите за изработката; и 

3. мислење на Републичкиот водостопански ор-
ган во врска со вклопувањето на мелиоративниот 
систем, за чие проектирање се бара кредит, во ос-
новниот хидросистем. 

Кредитите од точка I под 2/6, односно за објек-
ти во чие кредитирање не учествува Општиот ин-
вестиционен фонд, а се од посебна важност, Банка-
та ќе ги одобрува на кредитно способните земјо-
делски и други стопански организации доколку 
служат за обезбедување на крупно и рентабилно 
производство, и тоа под следните услови: 

1. интересната норма да изнесува најмалку 
2% годишно; 

2. рокот за враќање на кредитот, по правило, 
не може да биде подолг од 15 години; 

3. учеството на инвеститорот во трошоците на 
инвестицијата не може да биде помало од 10% од 
претсметковната вредност на инвестицијата; 

4. гарантниот износ се определува во височина 
од 5% од износот на одобрениот кредит. 

Барањето за кредит за објекти во чие креди-
тирање не учествува Општиот инвестиционен фонд, 
а се од посебна важност, се поднесува на обр. ПБ 
бр. 341 што може да се добие во Југословенската 
земјоделска банка — Скопје и комуналните банки, 
а кон него се приложува: 

1. инвестициона програма изработена според 
чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвести-
ционите објекти („Сл. лист на ФНРЈ", бр. 45/61) и 
решение за донесуваше на инвестиционата про-
грама. 

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

За инвестициони објекти односно, инвестициони 
работи, чија пресметковна вредност не го надми-
нува износот од 50 мил. динари се поднесува 
упростен елаборат изработен според Законот за 
изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на 
НРМ", бр. 33/62) и Одлуката за определување об-
јекти, односно работи за изградба според нивната 
вредност („Сл. весник на НРМ", бр. 9/63); 

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

3. Спецификација на другите трошоци (кадар, 
проектирање, истражни работи, надзор и сл.) со 
образложение за секоја ставка. 
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II — Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот по овој заклучок со гаранција на 
општествено-политичката заедница. 

Ш —- Барањата за кредит се поднесуваат до 
Стопанската банка на СРМ во еден примерок, со 
исклучок на барањата за кредити во кои не учес-
твува ОИФ, а кои се поднесуваат во два при-
мерка со тоа што кон нив, покрај инвестициониот 
елаборат, се приложува и следната документација: 

1. доказ за обезбедување на средства за по-
лагање 5% гарантен износ како и на средства за 
учество во трошоците на инвестицијата. 

Доказот да биде заверен од страна на Банката 
кај која се водат тие средства, со тоа дека Бан-
ката е согласна да изврши блокирање на постој-
ните средства и на приливот на средствата до 
височина на потребните средства за учество и га-
рантен износ; 

2. потврда за кредитната способност на кре-
дитобарателот издадена од страна на Банката кај 
која кредитобарателот има текушта, односно жиро 
сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 
10 дена од денот на поднесувањето на барањето; 

3. оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација — кредитобарателот; 

4. извод од записникот за одржаната седн-ица 
на работничкиот совет односно задружниот совет, 
или највисокиот орган за управување, на која е 
одлучено стопанската организација односно уста-
новата да се задолжи; 

5. завршна сметка на стопанската организа-
ција за последните две години (обр. 1, 12, 14 и 15), 
месечен бруто биланс за последниот месец пред 
поднесувањето на барањето за кредит и перио-
дична претсметка за последниот претсметковен 
период; и 

6. доказ за уплатен надоместок за преглед на 
инвестициониот елаборат според Тарифата на Сто-
панската банка на СРМ во одреден износ. 

IV — Поднесените барања за кредит во 1962 
година по V конкурс и по пат на слободна спогодба, 
доколку одговараат на поставените услови со овој 
заклучок ќе се разгледуваат и одобруваат по усло-
вите на овој заклучок. 

V — Во се друго за овој заклучок важат од-
редбите од Законот за банките и Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Сл. лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61), Одлуката за условите под кои 
во 1963 година ќе се даваат кредити од средствата 
на Републичкиот инвестиционен фонд и Посеб-
ниот фонд наменети за земјоделството („Службен 
весник на НРМ", бр. 7/63) како и другите ПОСТОЈНИ 

прописи. 
VI — Овој заклучок влегува во сила со денот 

на неговото објавување во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 1/2-828 
30 мај 1963 година 

Скопје 
СТОПАНСКА БАНКА 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Генерален директор, Претседател на УО, 
Д. Шеќерински, с. р. В. Гривчев, с р. 

146. 
На основа член 35 став 2 од Законот за кре-

дитните и други банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/61) и точката 4 од Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се даваат кредити 
од Републичкиот инвестиционен фонд наменети за 
индустријата и рударството („Службен весник на 
НРМ", бр. 7/63), Управниот одбор на Стопанската 
банка на СР Македонија донесува 

З А К Л У Ч О К 
за условите под кои Стопанската банка на СР Ма-
кедонија по пат на непосредна спогодба ќе дава 
инвестициони кредити за реконструкции во обла-
ста на индустријата и рударството од средствата 
на Републичкиот инвестиционен фонд предвидени 
со Општествениот план на HP Македонија за 1963 

година („Службен весник на НРМ", бр. 4/63 
- Гл. X. тон. 2/А) 

I Стопанската банка на СР Македонија — 
Скопје, според овој заклучок ќе одобрува на кре-
дитобарачи инвестициони кредити за реконструк-
ции кои што: 

— овозможуваат ефикасно прилагодување на 
производството за потребите на домашниот и 
странскиот пазар, 

— придонесуваат за подобро користење на ка-
пацитетите односно за специјализација на произ-
водството, 

— обезбедуваат побрзо ефектуирање на инве-
стицијата, а во најдолг рок од 18 месеци, 

— обезбедуваат релативно пониски инвести-
циони трошоци по единица на производ, 

— понудат поголемо сопствено учество, покра-
ток рок на враќање на кредитот и обезбедуваат 
поголема стопа на рентабилитетот. 

II Корисници на кредитите за целите од прет-
ходната точка можат да бидат стопански органи-
зации од областа на индустријата и рударството. 

III Кредитобарачите се должни со сопствени 
средства или со средства што ќе им обезбедат оп-
штествено-политичките заедници да учествуваат во 
трошоците на инвестицијата со најмалку 30% од 
претсметковната вредност на инвестицијата. 

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

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

VI Барањето за кредит помеѓу останатото тре-
ба да ги содржи и следниве податоци: 

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

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

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

кредитобарачот, 
— рокот за почетокот, и 
— рокот за завршетокот на објектот за кој се 

бара кредит како и денот од кога почнува да тече 
враќањето на кредитот. 

VII Барањето за инвестиционен кредит се под-
несува на обрасци издадени од Југословенската 
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инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат 
во Стопанската банка на СРМ — 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 ФНРЈ", бр. 
45/61) и Решение за донесување на инвестициона 
програма. Инвестиционата програма и решението 
донесено врз основа на чл. 12 од спомнатиот За-
кон треба да бидат поврзани во една целина и за-
печатени со печат на органот што ја донел инве-
стиционата програма. 

2. За инвестиционите објекти, односно инвести-
циони работи, чдеја пресметковна 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 определување на објекти 
односно работи за изградба според нивната вред-
ност („Службен весник на НРМ", бр. 9/63). 

3. Доказ за обезбедување средства за полагање 
на 5% гарантен износ, како и средства зз учество 
во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде 
заверен од страна на банката кај која се водат тие 
средства, со тоа дека истата е согласна да изврши 
блокирање на постојните средства и приливот на 
средствата до висината на потребните средства за 
учество и гарантен износ. 

4. Потврда за кредитна способност на креди-
тобарачот издадена од банката кај која кредито-
барачот има текушта односно жиро сметка. Оваа 
потврда не може да биде постара од 10 дена од 
денот на поднесувањето на барањето. 

5. Завршна сметка на стопанската организација 
за последните две години (Обр. 1, 12, 14 и 15), ме-
сечен бруто биланс за последниот месец пред 
поднесувањето на барањето за кредит и периодич-
на пресметка за последниот пресметковен период. 

6. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанска организација — кредитобарач, 
со потврда за промена 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 од одржаната седница 
на работничкиот совет на која е одлучено стопан-
ската организација да се задолжи. 

VIII Кредитобарателите од стопански нераз-
виените подрачја односно општини определени со 
Општествениот план за стопанскиот развиток на 
HP Македонија за 1961/65 год. доколку еднакво со 
другите ги исполнуваат условите од претходната 
точка имаат првенство во добивање на кредит. 

Кредитобарателите од претходниот став се 
ослободени од полагање на сопствено учество и 
гарантен износ. 

IX Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција на општествено-политич-
ката заедница. 

X. Барањето за инвестиционен кредит и инве-
стиционата програма со сите прилози се подне-
сува во два примероци во Стопанската банка на 
СР Македонија — Скопје. 

XI. Во сб друго за овој заклучок важат од-
редбите од Законот за кредитните и други банкар-
ски работи („Службен лист на ФНРЈ", број 10/61) 
и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд наменети за индустрија и ру-
дарство („,Службен весник на НРМ", бр. 7/63). 

XII Овој заклучок влегува во сила со дено!1 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Број 463 

31 мај 1963 година 
Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Д. Шеќерински, с.р. В. Гривчев, с.р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5363/1 од 3 април 1963 
година, ја одобри промената на личното име на 
Шекулев Јосиф, роден на ден 16 ноември 1924 го-
дина во Титов Велес, од родители: татко Ангелко 
и мајка Марија. 

Промената на фамилијарното име се протег-
нува и на малолетното му дете — ќерка Роберта, 
родена на ден 10 ноември 1962 година во Скопје, 
така што во иднина личното име ќе му гласи Ши-
коле Јосип, а на малолетната му ќерка Роберта 
фамилијарното име ќе и гласи Шиколе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (189) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-7027/1 од 8 април 1963 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Ристовска Јелица, родена на 14 јули 1940 година 
во село Теарце, Тетовска околија, од татко Лазо 
и мајка Ратка, така што во иднина роденото име 
ќе vi гласи Борка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (190) 

Државниот секретаријат за внатрешни работа 
на НРМ, со решението бр. 20-7028/1 од 8 април 
1963 година, ја одобри промената на роденото има 
на Илиевска Милана, родена на ден 17 февруари 
1947 година во село Раотинце, Тетовска околија, 
од татко Милан и мајка Миља, така што во идни^ 
на роденото име ќе и гласи Грозда. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (191) 

Државниот секретаријат за внатрешни работа 
на НРМ, со решението бр. 20-3247/1 од 22 февруари 
1963 година, ја одобри промената на личното има 
на Јаковлески Благоја, роден на 5 август 1921 го-
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дина во село Лешок, Тетовско, од татко Јоше и 
мајка Таса, така што во иднина личното име ќе 
му гласи Дамјаноски Билбил. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (192) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8146/1 од 25 ап-
рил 1963 година, ја одобри промената на роденото 
име на Китанчевска Драгица, родена на 6 декем-
ври 1949 година во Ресен, Охридска околија, од 
татко Тодор и мајка Љуба, така што во иднина 
роденото име ќе ft. гласи Ленче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". Ц95) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5711 од 22 март 1963 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Моштановски Јован, роден на 23 февруари 1920 
година во село Крстоар, Битолска околија, од ро-
дители: татко Моштановски"Анастас к мајка Мо-
штановска Елена, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Јован. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (199) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5214 од 25 март 1963 
година, ја одобри промената на личното име на 
Трајчева Еленка, родена на ден 12 февруари 1)944 
година, од родители: татко Спиро и мајка Божана, 
така што во иднина личното име ќе и гласи Ва-
силева Елена. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (200) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5215 од 16 март 1963 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Ѓорѓиевски Тодор, роден на 16 февруари 
1934 година во село Велмевци, Битолска околија, 
од родители: татко Костадин и мајка Василка, 
така што во иднина фамилијарното име ќе му 
гласи Беговски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (201) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7739/1 од 25 
април 1963 година, ја одобри промената на фами-
лијарно^ име на Иловски Јордан, роден на 14 
јануари 1935 година во село Кривени, Охридска 
околија, од татко Горче и мајка Благородна, така 
што во иднина фамилијарно^ име ќје му гласи 
БОЖИНОВСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (196) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10299/1 од 25 мај 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Прдлов Драган, роден на ден 15 сеп-
тември 1940 година во град Титов Велес, од татко 
Тодор и мајка Ана, така што во иднина фамили" 
јарното име ќе му гласи Алексов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (210) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Салиевска Асанова Наџие, Илмие и Усеин од 
Прилеп, ул. „Никола Карев" бр. 39, поднесоа 
тужба до овој суд против Мемедовска Наиш од 
Прилеп, а сега во Турција со непозната адреса. 
Бидејќи тужената Наиш е во неизвесност и со 
непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на СРМ", да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во противно судот ќе и одреди застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 246/63. 
(194) 

Бајрам Бајрамов Асановски — Балиовски од 
село Пешталево, поднесе до овој суд тужба про-
тив Ремзи Асанов Бадиевски, во неизвесност, за 
исполнување на договор. Бидејќи тужениот Ремзи 
е во неизвесност и со непозната адреса, се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
или да одреди свој застапник. Во противно ќе му 
биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, II. бр. 190/63. 
(197) 

Зорка Борисова Миленкова, по татко Петкова 
од село Драгарино, поднесе до овој суд тужба за 
развод на бракот против Миленковски Борис од 
село Лисолај, сега во неизвесност и со непозната 
адреса. Бидејќи тужениот Борис е во неизвесност, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се 
јави или да одреди свој застапник. Во противно 
!ќе му биде одреден застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 77/63. 
(198) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При овој суд е покрената постапка за пони-
штување на обвезници и тоа: бр. 78762-764 три 
бона сите на сума од по 50.000 динари и, бр. 
31337-339 три бона сите на сума од по 10.000 ди-
нари, издадени од Народната банка на ФНРЈ — 
Главна централа — Дирекција на државните за-
еми, на име Ристе Д. Велески од с. Шелеверци, 
Прилепско. 

Се поканува секој еден што ги притежава 
горните обвезници, по било кој " основ, да јави на 
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овој суд и да стави приговор против поништува-
њето им во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

По истекот на горниот рок обвезниците ќе се 
сметаат за поништени. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Прилеп, Р. бр. 460/62. 
(193) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението бр. 04-3176 од 26-IV-1963 
година на Народниот одбор на општината Саат 
Кула — Скопје е запишана во регистарот на 
здравствените установи, ред. бр. 6, страна 6, уста-
новата под назив: Околиска станица за брза по-
мош во Скопје. Предмет на работењето на устано-
вата е: да врши интервенции за здравствена брза 
помош на подрачјето на Скопска околија. 

Установата е основана од Народниот одбор на 
Скопска околија, со решението бр. 5573 од 22. IV. 
1959 година. 

Установата ќе ја потпишува и застапува упра-
вителот д-р Палчевски Глигор. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за народно здравје на НО 
на Скопска околија. 

Бр. 04-3176/63 од Народниот одбор на општи-
ната Саат Кула — Скопје. (595) 

На основа решението бр. 04-3176 од 25. IV. 1963 
година на Народниот одбор на општината Саат 
Кула — Скопје е запишана во регистарот на 
здравствените установи, страна 5, ред. бр. 5, уста-
новата под назив: Здравствен дом „Саат Кула" — 
Скопје. Предмет на работењето на здравствениот 
дом е: да укажува здравствена заштита и помош 
на населението од подрачјето на општината Саат 
Кула, да превзема превентивно-куративни мерки 
со цел за заштитување здравјето на граѓаните. 
Својата дејност Домот ќе ја врши преку органи-
зациони единица (здравствени станици, диспан-
зер^ општи и специјалистички ординации, забни 
амбуланти, дијагностички и прирачни лаборато-
рии, ординации за интервенции преврски). Превен-
тивната здравствена заштита Домот ќе ја спрове-
дува преку хигиено-епидемиолошката служба. 

Здравствениот дом е формиран од бив. II град-
ска Поликлиника, Скопје, основана од Народниот 
одбор на град Скопје, со решението бр. 704/53 и 
регистрирана со решението од Одделението за 
стопанство на НО на град Скопје, бр. 7446 од 
13. V. 1953 година. 

Здравствениот дом ќе го потпишува и заста-
пува управителот д-р Јосифовски Тодор. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за народно здравје на НО 
ча општината Саат Кула — Скопје. 

Бр. 04-3176/63 од Народниот одбор на општи-
ната Саат Кула — Скопје. (596) 

На основа решението бр. 04-5046 од 26. IV. 1963 
година на Народниот одбор на општината Саат 
Кула — Скопје е запишана во регистарот на 

здравствените установи, страна 7, ред. бр. 7, уста-
новата под назив: Млечна диетална кујна во 
Скопје. Предмет на работењето на установата е: 
правилна исхрана на болни и вештачко хранети 
деца во Скопска околија. 

Установата е основана од Народниот одбор на 
гр. Скопје, со решението бр. 4597 од 30. VI. 19521 
година. 

Установата ќе ја потпишува и застапува упра-
вителот Аврамовска Јоана. 

Орган надлежен за работите и задачигге на 
установата е Советот за народно здравје на НО 
на општината Саат Кула — Скопје. 

Бр. 04-5046/63 од Народниот одбор на општи-
ната Саат Кула — Скопје. (597) 

На основа решението на Одделението за општа 
управа на Народниот одбор на општината Дебар, 
бр. 02-2282/1 од 8. V. 1963 година е запишан во ре-
гистарот на установите со самостојно финансирање, 
страна 24, под бр. 12, установата под назив: Уче-
ничка — производна услужна задруга „Младост", 
со седиште во Дебар. Предмет на работењето на 
установата е; 

1. да ги навикнува членовите на колективна 
работа; 

2. штедење за да го унапреди наставниот про-
цес, како и помагање на членовите во нивната 
професионална ориентациј а; 

3. да ги запознава учениците со процесот на 
производството и начинот на самоуправувањето, 
како и расподелбата на личниот доход по учинок. 

Установата е основана со решението на Учи-
лишниот одбор на Гимназијата „Здравко Чочко-
ски" - Дебар, бр. 01-400/1 од 2. IV. 1963 година. 

Установата ќе ја застапува претседателот на 
управниот одбор на установата Ирфан Горенца. 

Бр. 02-2282/1-1963 од Одделението за општа 
управа на Народниот одбор на општината Дебар. 

(510) 

На основа решението бр. 06-4325/1 од 28. V. 1965 
година на Народниот одбор на општината Кочани 
е запишана во регистарот на здравствените уста-
нови, страна 1, установата под назив: Дом за на" 
родно здравје во Кочани. Предмет на работењето 
на Домот за народно здравје е: вршење на здрав-
ствени услуги. 

Домот за народно здравје е основан од На-
родниот одбор на Кочанска околија со решението 
бр. 7027/53. 

Домот за народно здравје Ве го потпишува и 
застапува управителот д-р Димитар Димитров. 

Бр. 06-4325/1 од Народниот одбор на општината 
Кочани. (675) 

На основа решението бр. 06-4325/1 од 28. V. 1963 
година на Народниот одбор на општината Кочани 
е запишана во регистарот на здравствените уста-
нови, страна 2, установата под назив: Општинска 
аптека во Кочани. Предмет на работењето на ап-
теката е: продажба на готови лекови и правење 
на лекови по рецепт од лекар. 
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Аптеката е основана од Народниот одбор на 
Кочанска околија, со решението бр. 14464/55. 

Аптеката ќе ја потпишува и застапува раково-
дителот Атанас Ристовски. 

Бр. 06-4325/1-63 од Народниот одбор на опш-
тината Кочани. (676) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-IX-1962 година, рег. бр. 123/55, свеска П, е за-
пишана под фирма: Продавница — трафика на ул. 
„7 ноември" во Охрид на Инвалидското претприја-
тие „Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на цигари, таксен^ 
вредносници, кибрит, разни обрасци, пластични и 
гумени производи, прибор за пишување, прибор 
за бричење, тоалет хартија и сад фети. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие „Прилеп" од Прилеп, а основањето 
е одобрено од НО на општината Охрид, со реше-
нието бр. 04-4283/1 од 14-УП-1962 година. 

Раководител на продавницата е Томоски Сто-
јан, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 341/62. (1240) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-УШ-1962 година, рег. бр. 9/56, свеска П, е за-
пишана под фирма: Внатрешна угостителска еди-
ница — менза на Фабриката за црвен пипер 
„Витаминка" од Прилеп. Предмет на работењето 
не мензата е: угостителски услуги само за чле-
новите на работниот колектив. 

Мензата е основана од Фабриката за црвен 
Пипер „Витаминка" од Прилеп, а основањето е 
одобрено од НО на општината прилеп, со реше-
нието бр. 04-1261/1 од 7-Ш-1962 година. 

Раководител на мензата е Петрески Сотир, а 
ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 333/62. (1243) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, 
страна 251 е запишано следното: Согласно со за-
писникот од одржаниот состанок на Задружниот 
совет од 29. X. 1962 година на Земјоделската за-
друга „Братство" од село Чајле, Тетовска околија, 
Стариот управен одбор е разрешен од должност. 
За чле.нови на новиот управен одбор се избрани 
^^ледните лица: Крсто Исаковски, претседател на 
^правниот одбор, Самоил Марковски, Накил Фе-
рати, Боге Стојановски, Нијази Рамадани и Звезде 
ветровски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
fep. 779/62. (48) 

КОНКУРСИ 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТИ 

СТОПАНСКИ РАБОТИ - СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место референт во 
Групата за општи движења во стопанството 

Кандидатот треба да има завршен економски 
факултет и да има практика на сродни работи во 
државната управа или стопанството. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Молбите — со потребните документи по член 

31 од ЗЈС се предаваат во Секретаријатот. (716) 

По претходно прибавено мислење на Советот 
на работниот колектив, Републичкиот секретари-
јат за финансии на СРМ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Двајца советници (по приходи и расподелба); 
2. Началник на Одделението за имотно-правни 

односи; 
3. Самостоен референт по приходи од ку"ќа-

рина и други приходи и 
4. Самостоен референт по приходи од стопан-

ството. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат след-

ните услови: 
— по точка 1 — треба да имаат завршено еко-

номски факултет или признаена висока спрема и 
15 години стаж во финансиска струка на соодветно 
работно место; 

— по точка 2 — да има завршено правен фа-
култет и 15 години стаж; 

— по точка 3 и 4 — да имаат завршено еко-
номски или правен факултет или признаена ви-
сока спрема и 10 години стаж. 

Во предвид можат да дојдат и кандидати со 
нешто помал работен стаж. 

Личен доход по Правилникот. Други услови 
по договор. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. 

Кандидатите за информации да се обратат до 
Републичкиот секретаријат за финансии на СРМ 
— Скопје, улица „11 октомври" бр. 37, соба број 120 
или телефон 44-01 локал 210. (773) 

Училишниот одбор при Учителската школа 
„Зеф Луш Марку" — Скопје, распишува редовен 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетите места за наставен 
кадар со шиптарски наставен јазик, за школска 
1963/64 година, и тоа: 

1. Професор или наставник по предметот 
математика 2 

2. Професор или наставник по предметот 
физика 1 

3. Наставник или стручен учител по пред-
метот општетехничко образование 2 

У с л о в и : 
Висока или виша стручна спрема под точ. 1 и 

2, а под точка 3 виша или средна стручна спрема. 
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Плата според Законот за јавните службеници. 
Молбите со документите по чл. 31 од Законот 

за јавните службеници, се поднесуваат до учи-
лишниот одбор на школата. 

Рок за поднесување на молбите е 30. VI. 1963 
година. (760) 

На основа чл. 24 од Правилата за организа-
цијата и работата на Техничката служба на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје и чл. 50 од За-
конот за високото школство на СРМ, 
ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за УПРАВИТЕЛ на Техничка служба на Ме-

дицинскиот факултет 
Услови: Висока стручна спрема со над пет го-

дини практика на раководни работни места или 
виша стручна спрема и над 10 години практика на 
раководни работни места. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. I I t i 

Личниот доход според Правилата за личните 
доходи на установата. 

Молбите со кратка биографија се доставуваат 
до Деканатот на Медицинскиот факултет — Скопје 

Управниот одбор на Работничкиот универзитет 
— Охрид, на својата седница одржана на 24 мај 
1963 година по повод новоотвореното место за Ра-
ководител на Катедрата за масовно воспитување 
на народот за одбрана при Работничкиот универ-
зитет — Охрид, на основа чл. 33 од Законот за 
јавните службеници („Сл. лист на ФНРЈ" 53/57), 
а врз основа на донесениот заклучок 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— Раководител на Катедрата за масовно вос-

питување на народот за одбрана. 
УСЛОВИ: 

1. Кандидатот да има завршено средно обра-
зование; 

2. Да е резервен офицер, со завршена школа 
за резервни офицери; 

3. Да од неговото отслужување на воениот 
рок, односно завршувањето на школата не 
биде изминато време повеќе од две години. 

Плата по Законот за јавните службеници. 
Конкурсот останува отворен до 20. VI. 1963 год. 
Настап на работа од 1. VII. 1963 година. (705) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за наставник во звањето редовен или вонреден 
професор, доцент или предавач за предметите: 

— Основи на книговодството 
— Право (стопанско, облигационо и трудово) 
Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот 

на Факултетот во рок од 15 дена од објавувањето 
на конкурсот односно до пополнување на местата. 

Бр. 22 -. Стр. 477 

КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ КОНКУРСИ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 

СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место АРХЕОЛОГ 
КОНЗЕРВАТОР 

Услови: Завршен филозофски факултет -
група археологија 

Кандидатите, молбите прописно таксирани, 
како и останатите документи по чл. 31 од ЗЈС да 
ги предадат до Републички-от завод за заштита 
на спомениците на културата — Скопје. 

Кандидатите што се во работен однос подне-
суваат ix согласност од установата. 

Настап на работа по истекувањето на кон-
курсот. 

Овој конкурс има важност 15 дена, а започ-
нува од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на СРМ". (707) 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

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

1) РАКОВОДИТЕЛ НА ПРИХОДНА СЛУЖБА 
-2) ШЕФ НА БИЈ^О ЗА EKOriuiViCiSJ/1 ЛЛА-

ЛИЗИ И КОНТРОЛА 
У с л о в и : 

Кандидатите треба да имаат завршен економ-
ски факултет. 

Предимство ќе имаат оние кандидати што по-
крај школската спрема имаат и практика. 

Молоите се доставуваат до одделението за оп-
шти работи при, ,ете, таксирани со ои динари так-
сена марка. 

Плата според Правилникот за плати на РТС. 
Конкурсот трае до пополнување на работните 

места. 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
СААТ КУЛА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места и тоа: 
1. Началник на Одделението за финансии; 
2. Ветеринарен инспектор 

У С Л О В И : 
1. Кандидатите под точка 1 треба да имаат за-

вршено економски факултет со над 8 години ра-
ботен стаж. 

2. Кандидатите под точка 2 треба да имаат за-
вршено ветеринарен факултет, 5 години работен 
стаж и положен стручен испит. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. 

Молбите таксирани со 50 динари и биогра-
фиите да се достават до Комисијата за службе-
нички работи на Народниот одбор на општината 
Саат Кула - Скопје. (709) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Училишниот одбор на Трговскиот училишен 
центар - Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување работните места на наставниот 
кадар при Трговскиот училишен центар — Скопје 
и тоа: 

1. Професор по предметот МАКЕДОНСКИ ЈА-
ЗИК и 

2. Стручен учител по предметот АРАНЖИ-
РАЊЕ 

У С Л О В И : 
Под 1 — филозофски факултет — група маке-

донски јазик и 
Под 2 — средно училиште за применета умет-

ност или висококвалификуван трговски работник 
во струката аранжер. 

Пријавите, како и сите потребни документи 
според член 31 од Законот за јавните службеници 
се поднесуваат до Училишниот одбор на Центарот. 

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена по 
објавување на конкурсот. (710) 

СОВЕТОТ НА ОПШТАТА БОЛНИЦА „Д-р ТРИ-
ФУН ПАНОВСКИ" - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за еден лекар на специјализација по неуропси-
хијатрија 

У С Л О В И : 
Завршен медицински факултет, положен стру-

чен испит, знаење на еден странски ;азидк и 3 (три) 
години лекарски стаж. 

Молбите таксирани и потребните документи 
согласно чл. 31 од ЗЈС да се доставуваат до Упра-
вата на Болницата. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (712) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ ПО 
СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ: 

- РАДИОЛОГИЈА, за еден наставник (редо-
вен професор, вонреден професор, виши предавач, 
доцент или предавач). 

П. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ ПО 
СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ: 

- АНАТОМИЈА, за еден асистент 
- ХИСТОЛОГИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА, за 

еден асистент 
- БИОХЕМИЈА СО МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА, 

за двајца асистенти 
- МИКРОБИОЛОГИЈА, за двајца асистенти 
- ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, за еден асистент 
- РАДИОЛОГИЈА, за еден асистент 
- ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА, за еден аси-

стент 

- ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ, за еден асистент 
- СУДСКА МЕДИЦИНА, за двајца асистенти 
- ДЕНТАЛНА ПРОТЕТИКА, за еден асистент 
Кандидатите под точка I и II со пријавата 

треба да поднесат потребни документи за избор 
предвидени во чл. 84 од Статутот на Медицинскиот 
факултет — Скопје, како и чл. 31 од Законот за 
јавните службеници, во колку не се во работен 
однос. 

Овој конкурс трае месец дена од објавувањето. 
Пријавите се поднесуваат до Медицинскиот 

факултет — Секретаријат — Скопје. (713) 

ФОНДОТ ЗА ШКОЛСТВО ПРИ НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА ОПШТИНАТА ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за изградба на училишна зграда во село Буковиќ 
Претсметковната вредност на објектот изне-

сува 27,721.296 динари. 
Работите на објектот да бидат завршени до 31 

октомври 1963 година. 
Јавното наддавање ќе се изврши на ден 25 

јуни 1963 година во 12 часот во просториите на 
Општината Горче Петров, соба бр. 18, до кога се и 
примаат понудите. 

Елаборатот може да се види секој ден од 
12—14 часот кај референтот за просвета. 

Кауцијата изнесува 1% од претсметковната 
вредност во вид на гарантно писмо. (714) 

К О Н К У Р С 

Радио-телевизија Скопје има потреба од нови-
нари-стажанти и соработници. 

Предност имаат кандидатите што имаат више 
или високо образование, кои владеат еден стран-
ски јазик и до колку се може да отслужиле воен 
рок. 

Исто така предност имаат оние кандидати чии 
гласовни; можности се такви да можат да наста-
пуваат пред микрофонот. 

Молбите се примаат во Одделението за општи 
работи во Радио-телевизија, Скопје, секој ден од 
7 до 14 часот. 

При предавањето на молбите кандидатите мо-
жат да добијат подетални објаснувања. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (715) 

ЈАВНИ НАДДАВАЊА 

НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА ШТИП 

р а с п и ш у в а 

I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за изградба на Осмолетка во Штип, со претсмет-
ковна вредност од 87,491.878 динари. 

Наддавањето ќе се одржи на ден 29. VI. 1963 
година во 10 саатот во просторијата на Рефератот 
за комунални работи при Народниот одбор на оп-
штината Штип. 
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Рок за почеток на работите е веднаш по пре-
земањето на работата, а рок за завршување на ра-
ботата е 31. XII. 1963 година. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават писмени понуди во затворен коверт, полно-
мошно, гарантно писмо за положена кауција од 
Народна банка во висина од 1% од пресметков-
ната вредност на објектот, потврда за уплатена 
такса за учество според „Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 2/63 година, како и потврда за регистрација на 
претпри ј а т л е т 

Условите за наддавањето (лицитационите ела-
борати) можат да се добијат кај инвеститорот во 
соба бр. 3. (721) 

Комисијата за распишување на лицитација, 
формирана од Народниот одбор на општината Св. 
Николе, распишува 

I-во ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
по пат на прибирање на понуди за изградба на 
станбена зграда во гр. Св. Николе 

Понудите се примат 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот преку пошта или директно 
Доставување во запечатени коверти на кои се 
става „за лицитација на зграда". 

Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачите на еден ден по заклучу-
вањето на конкурсот во просториите на Народниот 
одбор на општината Св. Николе. 

Услови на конкурсот се: 
— да е регистрирано за извршување на вакви 

работи, 
— рок на завршувањето на работите 6 месеци, 
— полномошно. 
Заинтересираните можат да ги разгледат про-

ектите секој работен ден во просториите на На-
родниот одбор на општината Св. Николе, од 7—14 
часот. (714) 

Дирекцијата за изградба на мелиоративните си-
стеми во СРМ — Скопје, ул. 12 ударна бригада 
бр. 84-а 

р а с п и ш у в а 
I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на делницата на магистралниот канал 
Кочани—Злетовска река, од с. Вање—с. Соколар-
ци во должина сса 7,5 км. 

Претсметковната вредност на работите изне-
сува 389.000.000 динари. 

Рок за завршување на работите е 30. XI. 1963 г. 
Наддавањето ќе се одржи на ден 1. VII. 1963 

год. во 10 ч. во просториите на Дирекцијата. 
Условите на наддавањето (лицитациони елабо-

рат) може да се добие кај инвеститорот во соба 
бр. 10, со накнада од 20.000 динари. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават писмени понуди, полномошно, гарантно пис-
мо од Народната банка за положена кауција од 1% 
од претсметковната вредност, потврда за уплатена 
такса за учество според „Сл. лист на ФНРЈ" бр. 
2/63, потврда за регистрација, како и список на 
расположиви основни средства и раководни струч-
ни кадри што ќе учествуваат во изведувањето на 
предметниот објект. ^772) 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИИ НА СРМ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 

за следните услужни работи на административната 
зграда на овој Секретаријат: 

оросување на целата зграда 
во вредност од Дин. 2.500.000.— 

2. Оправка на прозори " 400.000.— 
3. Фарбање на прозори со 

масна Ooja " 3.465.000.— 
4. иправка на врати " 65.000.— 
5. Фарбање на врати со масна 

боја " 3.000.000.— 
6. Оправка на ролетни " 450.000.— 
7. Фарбање на ролетни со 

фирнајс и лак " 1.360.000.— 
Во вкупна вредност од 11.240.000 динари. 
Јавното наддавање ќе се одржи во просториите 

на Секретаријатот на ден 25 јуни 1963 година во 
10 часот. 

Учесниците на јавното наддавање се должни 
да достават: 

1. Писмена понуда во затворен коверт; 
2. Препис од решението за регистрација на 

претпријатието; 
3. Гарантно писмо во износ од 2% од вред-

носта на работите; 
4. Такса по Tap. број 76 од Законот за админ. 

такси од 2.000 дин. 
За подробно запознавање со условите за над-

давањето заинтересираните можат да ги разгле-
даат во зградата. 

Рок за извршување на услугите е 3 месеци 
по отстапувањето на работите. 

Рок за поднесување на понудите е 30 дена од 
објавувањето. (720) 

Комисијата за распишување на лицитација, 
формирана од Управниот одбор на Прехранбениот 
комбинат во изградба „Овче Поле", Св. Николе, 
распишува 

II ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
по пат на прибирање на понуди за изградба на 
индустриски колосек — приклучок до железнич-
ката станица Овче Поле до кругот на Фабриката 
за сточна храна. 

Понудите се примат 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот преку пошта или директно 
доставување во запечатени коверти на кои се 
става „индустриски колосек". 

Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачите на еден ден по заклучу-
вање на конкурсот во просториите на Народниот 
одбор на општината Св. Николе. . 

Условите на конкурсот се: 
— да е регистрирано за извршување на вакви 

работи, 
— рок за завршување на работите три месеци и 
— полномошно. 
Заинтересираните можат да ги разгледат про-

ектите и условите на лицитацијата во просториите 
на Комбинатот, секој работен ден од 7 до 14 часот. 

(718) 
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ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" 

Во смисла на член 51 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и член 35 од Правилникот за извршување 
на Уредбата за завршната сметка на стопанс ките организации за 1962 година („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 2/63), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1962 година (според образецот 11) во „Службен весник на 
СРМ", се молат да се придржуваат во следното: 

1) Износите во образецот 11 да се искажуваат во илјади динари; 
2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 

11, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 
3) Покрај образецот 11 да се дост авува и краток извод од извештајот за рабо-

тата на стопанската организација во 1962 година (како што е предвидено во Уредбата); 
4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка и припаѓа претпри-

јатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето. 
На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе 

им бидат враќани. 
Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен 

весник на СРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка 
за 1962 година. 
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