
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 12 декември 1970 
С к о п ј е 

Број 30 Год. XXVI 

Претплатата за 1970 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

210. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ПОКРАТКИ РОКОВИ ЗА ИСПЛАТА НА 

НАДОМЕСТОК ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за определување по-
кратки рокови за исплата на надоместок за гра-
дежно земјиште, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седмицата на Републич-
киот собор, одржана на 24 ноември 1970 година, и 
на седмицата на Соборот на општините, одржана на 
24 ноември 1970 година. 

Број 03-4903 
25 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

РОКОВИ ЗА 
ЗА ГРАДЕЖНО 

З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОКРАТКИ 
ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТОК 

ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Исплатата на надоместокот за градежно земји-

ште, што станало или што ќе стане општествена 
сопственост врз основа на Законот за определување 
на градежното земјиште во градовите и населбите 
од градски карактер и Законот за национализација 
на наемните згради и градежното земјиште, ако на 
15 февруари 1968 година не постоело правосилно ре-
шение за надоместок, ќе се врши одеднаш или во ро-
кови кои се пократки од рокот пропишан во член 
8, став 1 од Законот за определување на градежното 
земјиште во градовите и населбите од градски ка -
рактер, во случаите и под условите пропишани со 
овој закон. 

Член 2 
Надоместокот на земјиштето од член 1 на овој 

закон за поранешниот сопственик ќе му се исплати 
во рок од три месеци од денот на предавањето на 
земјиштето на корисникот и тоа одеднаш: 

1) ако износот на надоместокот не е поголем од 
5.000 динари; 

2) ако не е способен за работа (старост, долго-
трајна болест, инвалидност и слично); 

3) ако на градежното земјиште, за кое се опре-
делува надоместокот, се наоѓа станбена зграда што 
е предмет на експропријација, а нејзиниот пора-
нешен сопственик живеел во неа на денот на екс-
пропријацијата или живеел во €тан што не е негова 
сопственост; 

4) ако добил отпуст од државјанството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 3 

Доколку износот на надоместокот за земјиштето 
од член 1 на овој закон е поголем од 5.000 динари, 
а вкупните месечни приходи по член на домаќин-
ството на поранешниот сопственик не изнесуваат по-
веќе од ЗОО динари, исплатата на надоместокот на 
поранешниот сопственик на земјиштето, во износ од 
5.000 динари ќе се врши одеднаш во рок од три ме-
сеци од денот на предавањето на земјиштето на 
корисникот, а разликата преку овој износ: 

1) во рок од една година ако вкупниот износ на 
надоместокот не е поголем од 10.000 динари; 

2) во рок од две години ако вкупниот износ на 
надоместокот не е поголем од 20.000 динари; 

3) во рок од три години ако вкупниот износ на 
надоместокот е поголем од 20.000 динари. 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

211. 
Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Ре -

публичкиот фонд за унапредување на кинематогра-
фијата („Службен весник на СРМ" бр. 4/65), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 
ноември 1970 година, и на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 24 ноември 1970 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

КИНЕМАТОГРАФИЈА ТА ЗА 1970 ГОДИНА 

I, 

Се потврдува Програмата на Републичкиот фонд 
за унапредување на кинематографијата за 1970 го-
дина, донесена од Управниот одбор на фондот на 
седницата одржана на 27 јануари 1970 година. 

II. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4904 
25 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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212. 
Врз основа на член 1 од Одлуката за начинот 

на работата на Соборот на општините на Собра-
нието ка Социјалистичка Република Македонија, 
сходно со член 30 став 1 од Деловникот на Репу-
бличкиот собор и врз основа на Извештајот на Ман-
датно-имунитетната комисија на Соборот на општи-
ните, Соборот на општините на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седмицата 
одржана на 24 ноември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИРАЊЕ НА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 
ПРОТИВ ПРАТЕНИКОТ ФАЗЛИ ОСМАНОВСКИ, 
ЧЛЕН НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се запира кривичната постапка против пра-
теникот Фазли Османовски, член на Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, што се води ка ј Општинскиот 
суд — Битола под К. бр. 476/70. 

2. Оваа одлука влегува' во, сила со денот на до-
несувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4734 
25 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

213. 
Врз основа на член 1 од Законот за измена и 

дополнение на Законот за адвокатурата („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 51/65), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА 
НАГРАДИТЕ И НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ 

1. Извршниот совет дава согласност на Тари-
фата за наградите и надоместоците на трошоците 
за работата на адвокатите, што е донесена на Го-
дишното собрание на Адвокатската комора на Ма-
кедонија, одржано во Скопје на 13 јуни 1970 годи-
на. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 12-2353/1 

26 октомври 1970 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенге Богоев, е. р. 

214. 
Врз основа на членот 1 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за адвокатурата („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 51/65), Адвокатската комора 
на Македонија, на своето годишно собрание, одр-
жано во Скопје на ден 13 јуни 1970 година, донесе 

Т А Р И Ф А 
ЗА НАГРАДИТЕ И НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ТРО-

ШОЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со оваа тарифа се одредува висината на награ-
дите, кои им припаѓаат на адвокатите за работата 
во вршење на адвокатурата и висината на надомес-

• токот на трошоците во врска со таа работа. 

Член 2 
Адвокатот може со странката да ја уговори на-

градата и надоместокот на трошоците само со ви-
сина на износи одредени со оваа тарифа. 

Договорот за наградата и надоместокот на тро-
шоците може да гласи по правило само во износи 
на пари. • 

Ако адвокатот со работна или друга организа-
ција заклучил договор за постојано застапување 
наградата може да биде договорена делумно или 
целосно во месечни износи. 

Адвокатот не може да уговори за награда и 
трошоци да му припадне дел од барањето на стран-
ката, кое треба да биде остварено во судска, уп-
равна и Љ друга постапка. 

Со надворешните физички и правни лица ад-
вокатот може писмено да уговори награда или да 
ја примени оваа тарифа или тарифата на земјата 
на странката. 

Член 3 
Во сложените предмети к а ј што се бара обемна 

подготвителна работа и разгледување на материја-
лот, адвокатот може со писмена спогодба со стран-
ката, да здоговори и поголем износ од наградата 
пропишана со оваа тарифа, но најмногу до двоен 
износ. 

Член 4 
Основицата за одредување на наградата на ад-

вокатот за работи, кои се однесуваат по барање на 
странката во тужбата и барањето во противтужба-
та го сочинуваат збирот на двете спорни вредности. 

Во споровите за законска издршка како осно-
вица за одредување на вредноста на спорот за од-
редување на наградата на адвокатот се зема едно-
годишниот износ на издршката. 

НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ 

Член 5 
На адвокатот ќе му припадне надомест на тро-

шоци и стварни издатоци кои биле потребни за 
извршување на поверената (доверената) работа. 

Во трошоците кои тр^еба да се надоместат спа-
ѓаат и издатоците за поштенски, телефонски и бан-
чени услуги. 

Член 6 
За вршење на работа вон од седиштето на ад-

вокатската канцеларија на адвокатот му припаѓаат 
патни трошоци, надомест за превоз, дневни и на-
домест за отсутност од канцеларијата. 

Член 7 
Адвокатот има право на' надомест на трошоци 

за превоз во висина на одредените цени на возните 
карти I класа на експресен воз, брод и авион, од-
носно во висина на цените на возните карти на 
останатите сообраќајни средства. 

Надоместоците од претходниот став му припа-
ѓаат на адвокатот во висина на превозните патни 
трошоци за патување извршени во најкраток пат. 

Адвокатот, има право на користење кола за 
спиење ако патувањето се презема ноќно време и 
ако по доаѓањето треба во одредено место (веднаш) 
непосредно да започне со работата за која има 
овластувања. 

За употреба на свое сопствено патничко возило 
на адвокатот му припаѓа надомест од 1 динар по 
еден километар или пак по правилникот на работ-
ната организација, ако странката се согласи, однос-
но не помалку од надоместоците на собранието на 
општината за своите службени лица. 

Член 8 ' 
На адвокатот му припаѓа дневница во висина 

на дневницата на судија на окружен суд. 
До колку патува за сметка на работна органи-

зација адвокатот има право да пресмета патни и 
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дневни трошоци по правилникот на таа организа-
ција. 

Полн из лос на дневницата ќе му припадне на 
адвокатот ако на патувањето се задржал повеќе од 
дванаесет часа, а половина од тој износ ако на пат 
се задржал повеќе од осум, а помалку од дванаесет 
часа. 

Член 9 
На адвокатот му припаѓа за отсуство од канце-

ларијата по посебна награда (денгуба) во износ од 
20 динари за секој започнат час а најмногу до 100 
динари на ден. 

И С П Л А Т И 

Член 10 
Наградата се исплатува во готови пари по пра-

вило по извршената работа. 
Адвокатот може со странката да се договори 

странката однапред да му исплати соодветен износ 
на име награда. 

Адвокатот има право да бара од странката од-
напред да положи потребен износ на трошоци. 

Член 11 
При секое примање на пари адвокатот е дол-

жен да и издаде на странката признаница во која 
треба да се наведе основата на примањето. 

Ако адвокатот изврши повеќе работи за стран-
ката, должен е да и издаде трошковник за награ-
дата на трошоците. 

Член 12 
За лица на кои судот им признава ослободува-

ње од плаќање на такси и трошоци поради невоз-
можност на наплата, имаат право на пружање бес-
платна правна помош, или спрема таквите лица ад-
вокатот може да ја примени тарифата за 50% на-
малена. 

IV. ТАРИФА 

I. НАГРАДИ ЗА РАБОТИ ВО КРИВИЧНА 
ПОСТАПКА 

Тар. бр. 1 
За составување на поднесоци во кривична пос-

тапка на адвокатот му припаѓа награда и тоа: 

1. За приватни тужби од 40—60 д. 
2. За обвинителен предлог на оште-

тениот како тужител од над-
лежност на Општинскиот суд од 40—60 д. 

3. За тужба по законот за печатот, 
обвинителен акт и приговор про-
тив обвинителен акт од 80—100 д. 

4. За кривични пријави, молби за 
отпуштање на условен отпуст како 
и за останатите поднесоци од 40—60 д. 

5. За молби за помилување од 40—60 д. 

1. Пред судија поединец на Општин-
ски суд од 40— 80 дин. 

2. Пред совет на Општински суд од 100—200 дин. 
3. Пред совет на тројца при- Окру-

жен суд и прв1, воен суд од 200—ЗОО дин. 
4. Пред совет на петмина на Окру-

жен суд или воениот суд . од ЗОО—500 дин. 

Кога брани повеќе лица, на адвокатот му при-
паѓа награда зголемена 50% за друго и за секое по-
натамошно лице, со тоа целиот износ на наградата 
се дели на еднакви делови спрема бројот на секој 
скривен. 

Ако по подигнување на обвинение, обвинителен 
предлог, или приватна кривична тужба, пред да се 
изведат докази на главен претрес, дошло до запи-
рање на постапката, на адвокатот му припаѓа на-
града во висина од 50% од износот на наградата на 
обој тарифен број. 

Наградата по овој тарифен број му припаѓа на 
адвокатот и за одбрана и за претрес пред второсте-
пениот суд, додека за присуство на седници на со-
вет во висина од 50%. 

ЗАСТАПУВАЊЕ НА ОШТЕТЕНИОТ ПРИВАТНИОТ 
ТУЖИТЕЛ И ОШТЕТЕНИОТ КАКО ТУЖИТЕЛ 

Тар. бр. 3 
За застапување на приватниот тужител, оште-

тениот како тужител или оштетен од кога јавниот 
(тужител) не присуствува на главниот претрес на 
адвокатот му припаѓа иста награда како на брани-
тел. 

За застапување на оштетениот на адвокатот му 
припаѓа награда во висина од 50% од износот на 
став 1 на овој тарифен број. 

Во поглед на наградите за застапување од овој 
тарифен број кога адвокатот застапува два или по-
веќе оштетени, кои поставуваат самостојни побару-
вања се применува став 3 од тарифен број 2. 

Награда по овој тарифен број му припаѓа и на 
адвокатот за застапување на претресот или на сед-
ниците пред советот пред второстепениот суд. 

Тар. бр. 4 
На адвокатот му припаѓа награда за состав на 

жалби на окривениот против пресудите: 

1. Судија на поединец пред Општин-
ски суд ' 40— 60 динари 

2. На совет на Општински суд 150—200 динари 
3. На Окружен суд, превостепен воен 

суд, Врховен суд на Републиката 
и Ав. Покраина ЗОО—500 динари 

За состав на одговор по жалба на адвокатот му 
припаѓа награда во износ од 50% од став 1 на овој 
тарифен број. 

Тар. бр. 5 
На адвокатот му припаѓа награда за состав на 

жалба, на приватен тужител, оштетениот како ту-
жител против пресуди: 

ОДБРАНА НА ОБВИНЕТ (ОКРИВЕН) 

Тар. бр. 2 
За одбрана на окривен во претходна постапка, 

а врз основа на уредно и благовремено предадено 
полномошно, под услов учеството на бранителот да 
е видно во списите, на адвокатот му припаѓа посеб-
на награда во висина од 50% од следниов став на 
овој тарифен број. 

За одбрана на окривениот на адвокатот му при-
паѓа награда во сите случаи кога претресот почнува 
одново: 

1. На судија поединец на Опш-
тински суд 

2. Совет на Општински суд 
3. Окружен суд и првостепен 

воен суд 
4. Врховен суд 

40 —60 динари 
100—150 динари 

200—ЗОО динари 
400—500 динари 

За состав на одговор на жалба на адвокатот му 
припаѓа награда 50% од висината на наградата од 
ст. 1 на овој тарифен број. 

За состав на жалба од оштетениот против пре-
судите на адвокатот му припаѓа награда 50% од 
износот на наградата на ст. 1 од овој тарифен број. 
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Тар. бр. 6 

На адвокатот му припаѓа награда за состав на 
предлози, да се подигне барање за заштита на за-
конитоста и предлог за обнова на постапката по 
предметите од надлежност: 
1. На судија поединец на Опш-

тински суд 40— 60 динари 
2. На совет на Општински суд 100—150 динари 
3. На совет на Окружен суд и 

првостепен воен суд и Вр-
ховен суд на република 
или Ав. Покраина ЗОО—500 динари 

За состав на предлог за вонредно ублажување 
на казна 50% од износот на ст. 1 на овој тарифен 
број. 

Тар. бр. 7 
На адвокатот му припаѓа награда за состав на 

жалба против решенија ако изјавува жалба: 
1. Против решение за отворање на истрага, за 

одредување или продолжување на притвор, за при-
мена на воспитно-поправни мерки, за примена на 
мѕрки за безбедност, за упатување ЕО завод за чу-
вање и лекување, за одбивање на барање за обнова 
на постапката кога се донесени: 

а) од страна на Општински суд 40— 60 

б) на Окружен суд 60—100 

2. Против останатите решенија донесени од: 

а) Општински: суд 40 
б) Окружен суд 50 

II. НАГРАДА ЗА РАБОТА ПО ПРЕДМЕТИ 
ЗА СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 

Тар. бр. 8 
За состав на поднесоци по предмети 'за стопан-

ски престапи на адвокатот му припаѓа: 
1. За образложени поднесоци со наводи на ф а к -

ти со правно образложување како и одговор по об-
винителен предлог 100—150 динари 

2. За останатите поднесоци 40— 80 динари 

О Д Б Р А Н А 

Тар. бр. 9 
На адвокатот му припаѓа награда за одбрана 

во предметите за стопански престапи од надлеж-
ност: 

1. На Окружен стопански суд 100—200 
2. Виши стопански суд 150—ЗОО 
Ако адвокатот брани стопанска организација 

(организација) и одговорното лице на стопанската 
организација за одбрана на секое одговорно лице му 
припаѓа награда од 50% по став 1 на овој тарифен 
број. 

За одредување на наградата кога адвокатот бра-
ни две или повеќе работни организации се приме-
нуваат одредбите на став два (2) тарифен број 2. 

АКО ПО покренување^ на обвинение, односно 
обвинителен предлог, пред да се изведат доказите 
на главен претрес дојде до обустава на постапката, 
на адвокатот му припаѓа награда во висина од 50% 
од износот на наградата на овој тарифен број. 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

Тар. бр. 10 
За состав на жалби, предлог за поднесување (по-

кренување) на барање за заштита на законитоста, 
предлог за обнова на постапка на адвокатот му при-
паѓа награда од тарифен број 9. 

За состав на одговор на жалба и жалба против 
решенија, на адвокатот му припаѓа награда 50% од 
износот на наградите по Тар. бр 9. 

III. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ПАРНИЧНА 
ПОСТАПКА, СОСТАВУВАЊЕ Т У Ж Б И 

Тар. бр, И 

На адвокатот му припаѓа награда за состав на 
тужби ако вредноста на спорниот предмет изнесува: 

динари динари динари 

ОД 500 30 
500 1000 50 

1000 2000 70 
2000 5000 90 
5000 10000 НО 

10000 15000 130 
15000 20000 140 

преку 20000 140 плус 
0 . 1 . на из. преку 20000 али не повеќе од 500 д. 

На тужби врз основа на кои е издаден платен 
налог, наградата изнесува 50% од износот на награ-
дата на став 1 на овој тарифен број, со тоа да не 
може да биде помала од 20 ни поголема од 150 ди-
нари. 

Во споровите за нарушено владение или пак спо-
рови за службеност: 50—80 н. д. 

— Во станбените спорови (откази, иселување, 
утврдување) од 40—60. 

— Во спорови за развод, поништување на брак, 
за постоење или непостоење на брак 80—120. 

— Во спорови за работни односи, поради пре-
станок на работни односи и слично 40—60. 

— Во спорови за измена на одлука за гледање 
на деца 40—60. 

Во споровите за законско издржавање, како ос-
новица за одредување на вредноста на спорот се од-
редува награда на адвокатот од вредноста на едно-
годишната издршка. До колку адвокатот застапува 
две или повеќе странки наградата се зголемува на 
секоја странка по 20% од наградата на првата 
странка. 

ОСТАНАТИ ПОДНЕСОЦИ 

Тар. бр. 12 
За состав на одговор на тужба, приговор против 

платен налог и останати образложени поднесоци во 
кои се одговара на наводи на приговор или пак на 
наводи на одговор по тужба на адвокатот му при-
паѓа награда како за состав на тужба по тар. бр. 1 
ст. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 

За состав на предлог за враќање во поранешна 
состојба, за составување на предлог за издавање на 
привремена мерка за обезбедување како и за ос-
танатите припремни поднесоци од ст. 1 на адвока-
тот му припаѓа 50% награда од износот одреден по 
тар. 1 од овој тарифен број. 

До колку адвокатот застапува две или повеќе 
странки наградата се зголемува за 20% на секоја 
втора и понатамошна странка. 

ЗАСТАПУВАЊЕ НА РАСПРАВИ 

Тар. бр. 13 
^За застапување на расправи на адвокатот му 

припаѓа: 
1. За секоја расправа на која се расправа за 

главната ствар еднаков (истата) награда како по тар. 
бр. 11, ст. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 

2. За секоја расправа на која се решава, распра-
ва само за процесните прашања или расправа за 
главната ствар а постапката се завршува со повле-
кување на тужбата, склучување на порамнување, 
пресуда на основа признание, или пресуда поради 
изостанок, или ако се одложи и не се одржи распра-
вата било од која причина, без расправа по глав-
ната работа, 50% од износот на наградата на прет-
ходниот став. 
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До колку адвокатот застапува две или повеќе 
странки му припаѓа награда за секоја друга стран-
ка зголемена за 20%. 

Наг радата по овој тарифен став" на адвокатот 
му припаѓа и за присутност за време на вештачење 
и увид на лице место. 

НаЈрадата по овој тарифен број на адвокатот 
му припаѓа и за застапување пред второстепениот 
суд. 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

. Тар. бр. 14 
За состав на правни лекови (редовни или вон-

редни) против пресуда, како и против решение за 
смеќавање на посед, нарушено владение, на адво-
катот му припаѓа награда како за состав на тужба 
по тар. бр. 11, ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 

За состав на одговор по жалба или ревизија на 
адвокатот му припаѓа 50% од износот на наградата 
став 1 на овој тарифен број. 

За состав на жалби против останатите реше-
нија на адвокатот му припаѓа награда 50% од на-
градата на став 1 тар. бр. 14. 

До колку адвокатот застапува две или повеќе 
странки наградата му припаѓа на секоја втора и ос-
танатите странки зголемена за 20%. 

IV. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ВОНПАРНИЧНА 
ПОСТАПКА 

Составување на поднесоци 

Тар. бр. 15 
За составување на поднесоци со кој се покре-

нува постапка, за делба на заеднички имот, утврду-
вање на право на замена стан, одредување на но-
сител на станарско право по бракоразвод, одреду-
вање на висина на станарина, одредување на надо-
месток на експроприран имот на адвокатот му при-
паѓа награда како за состав на тужби тар. бр. 11 
ст. 1 и 4. 

За состав на поднесоци со кои се покренува по-
стапка за расправување на оставина или постапка 
за амортизација на исправи на адвокатот му припа-
ѓа награда во износ од 50% по тар. бр. 11 ст. 1. 

За протестирање на меница и чек на адвокатот 
му припаѓа 50% од износот на наградата по тар. 
бр. 11 ст. 1 со тоа да не може да биде помала од 20 
динари. 

За покренување на вонпарнична постапка за ос-
танатите права и ствари од 30 до 50 динари. 

До колку адвокатот застапува две или повеќе 
странки на секоја странка после првата му припа-
ѓа зголемена награда за 20%. 

ЗАСТАПУВАЊЕ НА РАСПРАВИ 

Тар. бр. 16 
За застапување на расправи на адвокатот му 

припаѓа награда како по тар. бр. 11 ст. 1 и 4. 
До колку адвокатот застапува две или повеќе 

странки му припаѓа за секоја друга и останатите 
странки награда зголемена за 20%. 

. П Р А В Н И ЛЕКОВИ 

Тар. бр. 17 
За составување на правни лекова (редовни и 

вонредни) на адвокатот му припаѓа награда како по 
тар. бр. 11 ст. 1 и 4. 

За состав на одговор по жалба, на адвокатот му 
припаѓа награда 50% од износот на наградата по 
ст. 1 на овој тарифен број. 

До колку адвокатот застапува две или повеќе 
странки за секоја втора и останатите му припаѓа 
зголемена награда од 20%. 

V. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ИЗВРШНА 
ПОСТАПКА 

Тар. бр, 18 
На адвокатот му припаѓа награда за состав: 
1. Предлог за дозвола на извршување, предлог 

за издавање на привремена наредба, за наставак на 
извршување, приговор по дозвола за извршување, 
како и спротивставување на предлози за издавање 
на привремени наредби 50% од износот на награ-
дата по тдр. бр. 11 пт. 1. 

2. За останатите поднесоци 25% од износот на 
наградата по тар. бр. 11 ст 1, 3 и 4. 

Наградата по овој тарифен број не може да би-
де помала од 20 динари. 

Тар. бр. 19 
За застапување на расправи или присуство на 

извршни работи на адвокатот му припаѓа награда 
од тар. бр. 11 ст. 1, 3 и 4. 

Тар. бр. 20 
За состав на правни лекови (редовни и вонред-

ни) на адвокатот му припаѓа награда по тар. бр. 18 
ст. 1. 

VI. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ЗЕМЈИШНО-
К Н И Ж Н А ПОСТАПКА И ТАПИИ 

Тар. бр. 21 
На адвокатот му припаѓа награда за состав: 
1. Предлог врз основа на кој се одлучува упис 

— 50% од износот на наградата по тар. бр. 11 ст. 1. 
2. Предлог врз основа на кој се одлучува за 

упис или бришење запишани непокретности од не-
определена вредност од 30 до 50 динари. 

3. З а останатите поднесоци 25% од износот на 
наградата- по тар. бр. 11 ст. 1. 

Наградата по овој тарифен број му припаѓа на 
адвокатот и за состав на соодветни поднесоци во 
постапка за упис во таписките книги, издавање и 
пренос на тапија. 

VII. НАГРАДА ВО ПОСТАПКА НА СТЕЧАЈ 

Тар. бр. 22 
На адвокатот му припаѓа награда за состав: 
1. Предлог за покренување на постапка, како 

и предлог за порамнување вон од оваа постапка 
50% од износот на наградата по тар. бр. 11 ст. 1. 

2. Останатите поднесоци во кои се содржани ф а к -
ти, наводи и образложување на истите со предлог 
50% од износот на точка 1 на овој тарифен број. 

3. Пријави за побарувања 50% од наградата 
одреден во т. 1 на овој тарифен број. 

Тар. бр. 24 
За застапување на расправи за застапување на 

побарување и на расправи за делба, на адвокатот му 
припаѓа на име награда 50% од износот на награ-
дата по Тар. бр. 11 ст. 1. 

Тар. бр. 25 
За составување на правни лекови (редовни и 

вонредни) на адвокатот му припаѓа награда од тар. 
бр. 11 ст- 1, 
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VIII. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ПОСТАПКА ЗА 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тар. бр. 26 
На адвокатот му припаѓа награда за состав': 
Пода Ека со која на основа на актот за осно-

ваше врши упис во регистарот на стопанските ор-
ганизации 1000 динари. 

Додавка врз основа на која се врши промена 
во регистарот 50 н. д. 

Тар. бр. 27 
За состав на правни лекови (редовни и вонред-

ни) на адвокатот му припаѓа награда од 100 динари. 

IX. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО УПР АВНИ. И 
УПРАВНО-СМЕТКОВНИ СПОРОВИ 

Тар. бр. 28 
За состав на тужба, одговор на тужба, подав-

ши кои содржат факти и наводи и правно образло-
жение како и предлог за заштита со уставот на 
утврдени права на самоуправување на адвокатот му 
припаѓа: 

1. За проценливи ствари — како за состав на 
тужба по тар. бр. 11 ст. 1. 

2. За непроценливи ствари од 60 до 120 динари. 

Тар. бр. 29 
За застапување на расправи на адвокатот му 

припаѓа награда како за состав на тужби од тар. 
бр. 28 точ. 1 и 2. 

Тар. бр. 30 
За состав на жалби на адвокатот му припаѓа на-

града: 
1. За ствари кои што 'можат да се проценат — 

како за состав на тужби од тар. бр. 11 ст. 1. 
2. За ствари кои не можат да се проценат од 

80 до 120 динари. 
За состав на одговор на жалба 50% од износот 

на наградата ст. 1 на овој тарифен број. 

X. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ПОСТАПКА ПРЕД 
УСТАВНИОТ СУД 

Тар. бр. 31 
На адвокатот му припаѓа награда: 
1. За состав на подавки со кои се покренува 

постапка пред Уставниот суд: од ЗОО до 500 дин., 
2. За застапување на расправи пред Уставниот 

суд од ЗОО до 500 динари. 

XI. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО УПРАВНА 
ПОСТАПКА 

Тар. бр. 32 
На адвокатот му припаѓа награда за состав: 
1. Подавки со кои се покренува управна постап-

ка како и подавки со факти и образложени пред-
лози од 30 до 50 динари. 

2. За останатите подавки и други едноставни 
поднесоци со кои се покренува управна постапка 20 
динари. 

3. За даночни пријави, кои се составуваат врз 
основа на податоци од книги за кои даночниот об-
врзник е должен да ги води или друга евиденција 
која ја води даночниот обврзник, во царински и де-
визни работи и предмети, како и во постапка за ек-
спропријација како по тарифен број 11 ст. 1. Како 
основица за сметање сочинува вкупниот приход од-
носно вредноста на имотот кој е предмет на експро-
пријација или оцаринување. 

Тар. бр. 33 
За застапување на расправи на адвокатот му 

припаѓа награда по тар. бр. 11 ст. 1. 

Тар. бр. 34 
' На адвокатот му припаѓа награда за состав: 

1. Жалби, предлози за подигнување на барање 
за заштита на законитоста и предлог за обнова на 
постапката од 40 до 80 дин. 

2. Подавка од точка 1 за даночни, царински и 
девизни предмети како и во постапката за експро-
пријација, наградата се одредува по тар. бр. 11 ст. 1. 

ХП. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ПОСТАПКА 
ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Тар. бр. 35 
Во постапката за прекршоци на адвокатот му 

припаѓа: 
1. За состав на пријава со која се покренува по-

стапката и други поднесоци од 40 до 60 динари. 
2. Жалби против решенија во постапка за пре-

кршок, царински или девизни како по тар. бр. 11 
став 1. 

3. За жалби против останатите решенија за пре-
кршоци ед 40 до 60 динари. 

4. За одбрана на претрес од 50 до 100 динари. 
Кога адвокатот брани повеќе лица му припаѓа 

награда за втората странка и останатите зголемен 
изно-с од 50%. 

XIII. НАГРАДА ЗА СОСТАВ НА ИСПРАВИ 

Тар. бр. 37 
За состав на договори на адвокатот му припаѓа 

награда по вредноста на предметот како тар. бр. 
11 ст, 1. 

За состав на едноставни изјави од имотно-пра-
вен карактер наградата се одредува по вредноста на 
предметот намалена за 50% од износот на наградата 
тар. бр. 11 став 1 а најмалку 50 динари. 

За состав на изјави на последна волја од 100 
до ЗОО дин. 

За состав на други изјави или исправи кои не 
можат да се проценат од 20 до 500 динари. 

За состав на трошковник, или полномошна за 
адвокатот со кој странката дава овластување за за-
стапување, како и за отказ на полномошно, на ад-
вокатот не му припаѓа награда. 

За состав на обични договори (едноставни) на 
адвокатот му припаѓа награда 50% од износот на 
наградата по тар. бр. 11 ст. 1. Како обични едно-
ставни договори се оние договори кои се составу-
ваат на формулари, типски договори и трговски за-
клучници. 

По овој тарифен број на адвокатот му припаѓа 
награда иако е составен договор за издавање и пре-
нос на тапија. 

XIV. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ПОСТАПКА 
НА ПОВРЕДА НА РАБОТНАТА ДОЛЖНОСТ 

Во работата за повреда на работната должност 
на адвокатот му припаѓа награда: 

1. За одбрана од 40 до 60 динари 
2. За состав на жалба од 40 до 60 динари 
3. За образложен поднесок (подавка) од 30 дин. 
4. За останатите подавки 20 динари. 
Кога адвокатот брани повеќе окривени се при-

менува став 2 од тар. бр. 35. 
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XV. ЗАЕДНИЧКИ ТАРИФНИ ОДРЕДБИ 

Правни совети и мислења 

Тар. бр. 38 
На адвокатот му припаѓа награда: 
1. За секој усмен правен совет и мислење 20 

динари 
2. За писмени правни совети и мислења од 30 

до 60 дин. 
3. За писмени правни совети и мислења во сло-

жени предмети со чиненични наводи со правно об-
разложение од 50 до 100 динари/ 

За усмени правни совети не се наградува адво-
катот ако се прифатил за застапување на странка-
та, со исклучок ако странката бара писмени совети 
и мислења. 

За писмен правен совет и мислење ако стран-
ката бара на странски јазик, на адвокатот му при-
паѓа награда за превод по наградата на сталните 
судски тумачи. 

УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ 

Тар. бр. 39 
За учество на конференции и состаноци на кои 

се расправа за правни прашања и факти на адвока-
тот му припаѓа награда за секој започнат час по 
30 динари. 

Тар. бр. 40 
На адвокатот му припаѓа награда за присуство 

на претреси, расправи, увиди во сите постапки за 
секој започнат час по 30 динари. 

Наградата пр овој тарифен број му припаѓа на 
адвокатот, и се пресметува за кога е расправата 
закажана по позивот добиен од судот или друг ор-
ган па се до заклучување на расправата — претре-
сот. 

Наградата на адвокатот му припаѓа и за соста-
ноци со окривениот и за присуство на увидните деј-
ствија во претходната кривична постапка како и 
за секое присуство на претрес, расправии, рочишта, 
увид или вештачење без оглед на тоа дали се приз-
нава посебна награда за застапување или одбрана. 

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА СПИСИ 

Тар. бр. 41 
На адвокатот му припаѓа награда за разгледу-

вање на списи во сите постапки, катастарски и 
земјишни како и таписките книги за секој започ-
нат час по 20 динари. 

За утврдување на правоснажност на пресуда, 
платен налог и решение, како и за вадење на извод 
од земјишни книги, катастарски книги или пак та-
писки книги, извод од регистарот на стопанските 
организации на адвокатот му припаѓа награда во 
висина од 20 динари. 

О П О М Е Н А 

Тар. бр. 42 
За состав на опомена на приватна странка да 

плати одреден износ или пак да исполни некоја об-
врска на адвокатот му припаѓа награда од 20 ди-
нари. 

НАЈНИЗОК ИЗНОС НА НАГРАДА 

Тар. бр. 43 
Наградата за поодделни работи пропишани по 

оваа тарифа не може да биде помала од 20 динари. 

ПАУШАЛЕН ИЗНОС ЗА СПОРЕДНИ РАБОТИ 

За сите споредни работи ©бавени во сите пос-
тапки, како прибирање на информации, обавесту-
вања за расправите и претресате, коресподенција, 
препишување на прилози, предавање на поднесоци 
на судот на адвокатот му припаѓа паушален износ 
од 20% од вкупниот износ на наградата одредена 
со оваа тарифа. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 13 
Оваа тарифа влегува во сила кога ќе даде 

согласност Извршниот совет на Македонија, а ќе се 
применува од денот на објавувањето во „Службен 
весник на СРМ". 

13. VI. 1970 година 
Скопје 

Претседател на У. О. 
на Адвокатската комора на Македонија, 

Трајко Јовев, е. р. 

215. 
Врз основа на членот 3, став 1 од Законот за 

Институтот за национална историја („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ 

ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 

1. Се именува за директор на Институтот за на-
ционална историја д-р ГЛИГОР ТОДОРОВСКИ, виш 
научен соработник на Институтот. 

2. Ова решение .влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-2233/4 
9 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

216. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на Програмата за комунално уредување 
на градежното земјиште од 1966 до 1970 година, до-
несена од Собранието на град Скопје на 7 февруари 
1969 година, по одржаната јавна расправа на 19 но-
ември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ деловите од Програмата за 
комунално уредување на градежно земјиште од 1966 
до 1С70 година, донесена од Собранието на град 
Скопје на 7 февруари 1969 година („Службен глас-
ник на град Скопје" бр. 352/69 и бр, 353/69) во кои е 
предвидено трошоците за подготвување на градеж-
ното земјиште да се пресметуваат по квадратен ме-
тар изградена нето корисна површина. 

2. Од денот на објавувањето на оваа одлука тро-
шоците за подготвување на градежното земјиште 
кои, согласно законот, ги поднесуваат инвеститорите, 
не можат да се наплатуваат по метар квадратен не-
то изградена корисна површина. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на град Скопје". 

4. Уставниот суд на Македонија ваква одлука 
донесе поради овие причини: 

Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-
говија му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување законитоста на програмата 
означена со точка 1. од оваа одлука, поради тоа што 
одделни нејзини делови не биле во согласност со 
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Законот за уредување и користење на градежно 
земјиште. Подносителот во својот предлог, а преку 
својот претставник и на јавната расправа, изнесе 
дека таа е спротивна на Законот за уредување и 
користење на градежното земјиште, бидејќи во неа 
трошоците за подготвување на градежното земјиште, 
кои според член 16 од Законот паѓаат на товар на 
инвеститорот, се утврдуваат по квадратен метар не-
то градежна Површина. 

Собранието на град Скопје во својот писмен 
одговор по повод предлогот на Републичкиот се-
кретаријат изнесе дека недостатоците во програма-
та кои се изнесени во предлогот се од формално-
правна природа и предизвикани се, пред се, од раз-
личниот начин на уредување на некои прашања со 
Законот за уредување и користење на градско зем-
јиште („Службен весник на СРМ" бр. 11/65 и 15/65), 
кој се применувал во текот на подготвувањето на 
програмата и Законот за уредување и користење на 
градежно земјиште („Службен весник на СРЖ" бр. 
26/68) кој се применува во времето на донесувањето 
на програмата. При тоа, Собранието најави дека ќе 
пристапи кон усогласување на определени делови 
од програмата со постојниот Закон за уредување и 
користење на градежно земјиште. 

Уставниот суд на Македонија, имајќи го ова 
предвид, го одложи одлучувањето и му даде мож-
ност на Собранието на град Скопје, во смисла на 
член 23 од Законот за Уставниот суд на Македонија, 
да ја усогласи програмата со Законот. 

Собранието на град Скопје, меѓутоа, се до денот 
на одржувањето на јавната расправа тоа не го стори. 

На јавната расправа претставникот на Собра-
нието на град Скопје го извести Уставниот суд дека 
Управниот одбор на Фондот за комунално уредува-
ње на градежно земјиште му доставил на Собра-
нието нацрт на акт за усогласување на програмата 
со Законот, кој се наоѓа на разгледување пред те-
лата на Собранието, но не го прецизира времето 
кога Собранието ќе го разгледа овој нацрт акт. 

Уставниот суд на Македонија, на основа пода-
тоците прибрани во текот на претходната постапка, 
како и на основа усните искажувања на претстав-
ниците на учесниците во постапката и заинтереси-
раната организација — Заводот за станбено-кому-
нално стопанисување, на јавната расправа утврди: 

а) Програмата за комунално уредување на гра-
дежното земјиште од 1966 до 1970 година, Собра-
нието на град Скопје ја донело на седницата одр-
жана на 7 февруари 1969 година, а Законот за уре-
дување и користење на градежно земјиште, објавен 
во „Службен весник на СРМ" бр. 26/68, од 19 јули 
1968 година, влегол во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето. Според тоа, неспорно е дека во вре-
мето на донесувањето на програмата бил во важност 
Законот за уредување и користење на градежно зем-
јиште, поради што Собранието било должно да ја 
донесе програмата според одредбите на постојниот 
закон, независно од тоа што била подготвувана во 
време на важноста на претходниот закон. 

б) Во програмата, на основа утврдените крите-
риуми за зонирање на градот и трошоците за уре-
дување на одделни локалитети, определени се про-
сечните износи на учеството на инвеститорите во 
трошоците за уредување на земјиштето пресметани 
по квадратен метар изградена нето корисна повр-
шина. При тоа, нето изградената корисна површина 
на објектите е пресметана на тој начин што од бру-
то површината се одбиени ЗО /̂о како површина на 
ѕидовите. 

в) Законот за уредување и користење на гра-
дежното земјиште во членот 4 определува дека во 
уредувањето на градежното земјиште и во неговото 
финансирање учествуваат општината, комуналните 
работни организации и инвеститорот. Законот, исто 
така, во своите други одредби, покрај другото, ги 
предвидува и обврските на учесниците во уредува-
њето на земјиштето, како и начинот на утврдува-
њето на трошоците за подготвување на земјиштето. 
Тана, според членот 16 од Законот, трошоците за 
подготвување на градежното земјиште (кое, соглас-

но членот 8, ги опфаќа подготвителните и асана-
ционите работи, отстранувањето на постојните об-
јекти и уреди, како и регулирањето на имотно-
правните односи со сопствениците и корисниците на 
земјиштето и објектите во поглед надоместувањето 
за земјиштето, уништените култури и урнатите об-
јекти), паѓаат на товар на инвеститорот. 

Трошоците за подготвувањето на земјиштето 
предвидени во членот 8 од Законот, согласно став 1 
на член 22, претставуваат просек на вкупните ф а к -
тички трошоци по квадратен метар земјиште. Овој 
просек, според одредбата на ставот 2 на овој член, 
се утврдува за комплексот на земјиште подготвено 
според програмата за уредување, 

На основа на изложеното, Уставниот суд на Ма-
кедонија, констатира дека начинот на пресметува-
њето на трошоците за уредувањето на земјиштето 
што е утврден во програмата по квадратен метар 
нето изградена корисна површина не е во согласност 
со начинот што е утврден во ставот 1 и 2 на член 22 
од Законот за уредување и користење на градежно 
земјиште — по квадратен метар земјиште. 

Уставниот суд на Македонија наоѓа дека начи-
нот на пресметувањето на трошоците за подготву-
вање на земјиштето не е техничко ниту мето дол ош-
ко прашање, туку има свое правно значење од глед-
на точка на висината на обврските на одделни ин-
веститори во поднесувањето трошоците за подготву-
вање на земјиштето. Според мислењето на Устав-
ниот суд, со пресметувањето на трошоците по квад-
ратен метар нето изградена корисна површина, спро-
тивно на законот, се создаваат поинакви матери-
јални обврски за одделни инвеститори од тие што 
според законот би требало да ги поднесуваат. 

Поради тоа Уставниот суд одлучи да ги укине 
деловите од програмата во кои пресметувањето на 
трошоците за подготвување се врши според квад-
ратен метар нето изградена корисна површина, кој 
начин спротивно на законот е спроведуван и во 
практиката при уредувањето на градежното земји-
ште на подрачјето на град Скопје. 

5. Поради изложеново Уставниот суд одлучи ка -
ко во точка 1 од оваа одлука. 

У. бр. 58/69 
19 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

217. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на точка I на членот 3 од Одлуката за 
воведување комунални такси на Собранието на оп-
штина Виница, по одржаната јавна расправа на 
И ноември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека точка I на членот 3 од 
Одлуката за воведување комунални такси, донесена 
од Собранието на општината Виница на 30 декем-
ври 1968 година, а изменета и дополнета на 16 ја-
нуари 1970 година („Службен гласник на општина 
Виница" бр. 11/68 и број 1/70) не е во спротивност 
со Законот за комунални такси („Службен весник 
на ПРМ" бр, 9/65). 

2. Предметот, во смисла на став 2 на член 248 од 
Уставот на СФРЈ и став 2 на член 22 од Законот за 
Уставниот суд на Југославија, му се доставува на 
Уставниот суд на Југославија заради оценување 
согласноста на оваа одредба од одлуката со сојуз-
ните закони. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

4. Уставниот суд на Македонија ваква одлука 
донесе од овие причини: 

Врховниот суд на Македонија му поднесе на 
Уставниот суд на Македонија предлог за оценување 
законитоста ла членот 3 од Одлуката за воведување 
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комунални такси, донесена од Собранието на оп-
штина Виница на 30 декември 1968 година, а изме-
нета и дополнета на 16 јануари 1970 година, заради 
тоа што со оваа одредба од одлуката височината на 
комуналната такса" за истакната фирма била опре-
делена во различни износи во зависност од еко-
номската сила на работните организации, кои спо-
ред тој критериум биле разврстени во неколку ка-
тегории. 

Уставниот суд на Македонија, на основа при-
браните материјали во текот на претходната пос-
тапкта и усните излагања на претставниците на 
учесниците во постапката на јавната расправа, 
утврди: 

Со точка I на членот -3 од Одлуката за вове-
дување комунални такси на Собранието на општи-
на Виница определена е височината на комунал-
ната такса за секоја истакната фирма. Височината 
на таксата е различно определена во зависност од 
стопанската дејност што ја врши обврзникот на 
таксата и таа се движи од 60 до 20.000 динари. 

Законот за комунални такси („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/65) во точката 1 на членот 1 пред-
видува дека општинските собранија можат да во-
ведуваат комуна тни такси за секоја истакната 
фирма. 

Уставниот суд на Македонија утврди дека во 
Уставот на Социјалистичка Република Македон*!ја 
и во Законот за комунални такси не се предвидени 
критериуми за определување височината на кому-
налната такса за истакната фирма, не е утврдена 
максималната граница до која може да се определи 
височината на оваа такса, ниту пак е предвидена 
посебна обврска на општинските собранија кому-
налната такса за истакната фирма да утврдуваат 
во еднакви износи за сите обврзници. 

Поради изнесеното Уставниот суд на Македо-
нија оцени дека од гледна точна на републичката 
уставност и законитост точката I од членот 3 на 
Одлуката на Собранието на општина Виница не му 
е спротивна на Уставот на Социјалистичка Репу-
блика Македонија и на Законот за комунални такси. 

' Имајќи предвид, меѓутоа, дека Основниот закон 
за комунални такси („Службен лист на СФРЈ" бр. 
52/64) регулира определени прашања од областа на 
комуналната такса, посебно прашањето за крите-
риумите според кои не може да се одмерува висо-
чината на комуналната такса, Уставниот суд на 
Македонија одлучи предметот, согласно став 2 на 
член 248 од Уставот на СФРЈ и став 2 на член 22 
од Законот за Уставниот суд на Југославија, да му 
го достави на Уставниот суд на Југославија заради 
оценување согласноста на означената одредба од 
одлуката со сојузните закони. 

5. Поради сето до сега изнесено, Уставниот суд 
на Македонија одлучи како во точка 1. и 2. од оваа 
одлука. 

У. бр. 25/70 
19 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

218. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точка 3 на член 1 од 
Одлуката за воведување на комунални такси на 
Собранието на општина Кочани, по одржаната јав-
на расправа на 11 ноември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека точка 3 на член 1 од 
Одлуката за воведување комунални такси, доне-
сена од Собранието на општина Кочани на 29 де-
кември 1969 година („Службен гласник на општи-
на Кочани" бр. 10/69), не е во спротивност- со од-
редбите на Уставот на СРМ и Законот за кому-
нални такси („Службен весник на СРМ" бр. 9/65). 

2. Предметот, согласно став 2 на член 248 од 
Уставот на СФРЈ и став 2 на член 22 од Законот 
за Уставниот суд на Југославија му се доставува 
на Уставниот суд на Југославија заради оценување 
согласноста на оваа одредба од одлуката со Уста-
вот на СФРЈ и сојузните закони. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

4. Уставниот суд на Македонија ваква одлука 
донесе поради овие причини: 

По повод претставката на Погонот „Електро-
македонија" во Кочани на Претпријатието за дис-
трибуција и производство на електрична енергија 
„Електромакедонија" во Скопје, беше поведена по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
точка 3 на член 1 од Одлуката за воведување ко-
мунални такси, донесена од Собранието на општи-
на Кочани на седницата одржана на 29 декември 
1969 година. 

Врз основа на податоците прибрани во текот 
на претходната постапка и усните излагања на 
претставниците на учесниците во постапката на 
јавната расправа, Уставниот суд на Македонија 
утврди: 

Со точка 3 на член 1 од Одлуката За воведу-
вање комунални такси Собранието на општина Ко-
чани вовело комунална такса за секоја истакната 
фирма. Височината на комуналната такса е раз-
лична и тоа е определена од 100 до 20.000 динари. 
Како основен критериум за определување височи-
ната на таксата на одделен обврзник е предвиден 
видот на стопанската дејност што ја врши. Покрај 
тоа, во некои случаи, како критериум е предвиден 
статусот на обврзчникот на таксата, така што так-
сата за работни организации кои вршат иста сто-
панска дејност е различна во зависност од тоа дали 
е во прашање претпријатие или организација на 
здружен труд (погон). 

Законот за комунални такси („Службен весник 
на СТРМ" бр. 9/65) во точката 1 на членот 1 пред-
видува дека општинските собранија можат да во-
ведуваат комунални такси за секоја истакната 
фирма. 

Уставниот суд на Македонија утврди дека во 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и во Закупот за комунални такси не се предвидени 
критериуми за определување височината на кому-
налната такса за истакната фирма, не е утврдена 
максималната граница до која може да се определи 
височината на оваа такса, ниту пак е предвидена 
посебна обврска на општинските собранија кому-
налната такса за истакната фирма да ја утврдуваат 
во еднакви износи за сите обврзници. 

Поради изнесеното Уставниот суд на Македо-
нија оцени дека од гледна точка на републичката 
уставност и законитост точката 3 (>д членот 1 на 
Одлуката на Собранието на општина Кочани не му 
е спротивна на Уставот на Социјалистичка Репу-
блика Македонија и на Законот за комунални такси. 

Имајќи предвид, меѓутоа, дека Основниот за-
кон за комунални такси („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 52/64) регулира определени прашања од областа 
на комуналната такса, посебно прашањето за кри-
териумите според кои не може да се одмерува ви-
сочината на комуналната такса, Уставниот суд на 
Македонија одлучи предметот, согласно став 2 на 
член 248 од Уставот на СФРЈ и став 2 на член 22 
од Законот за Уставниот суд на Југославија, да му 
го достави на Уставниот суд на Југославија заради 
оценување согласноста на означената одредба од 
одлуката со сојузните закони. 

5. Поради сето до сега изнесено, Уставниот суд 
на Македонија одлучи како во точка 1. и 2. од оваа 
одлука. 

У. бр. 13/70 
11 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 
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О Гласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје тужителката 
Атанасова Милка од Титов Велес, ул. „11 Октом-
ври" бр. 3. стан 14, поднесе тужба за развод на 
брак против тужениот Атанасов Благоја, со непо-
зната адреса на живеење. Се повикува тужениот 
Атанасов Благоја, во рок од 30 дена по објавува-
њето на овој оглас да му ја соопшти на судот сво-
јата точна адреса или да се јави во судот лично. 

Во противен случај ќе му се одреди старател 
кој ќе га застапува по оваа парница. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1179/70. (85) 

Пред Окружниот суд во Скопје тужителот 
Митревски Петар, од Скопје, ул. „468" бр. 96-а, под-
несе тужба за утврдување рѓа брак, против туже-
ната Митревска Кирјакула, со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужената Митревска Кирјакула во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да 
му ја соопшти на судот својата точна адреса или 
да се јави лично во судот. Во противен случај ќе и 
биде одреден старател кој ќе ја застапува во пар-
ницата. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 159/70. (86) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужнтелката Костовска Хајда, родена ѓорѓиева 
од село Лепопелци, Кочанско, з. п. Чишиново, про-
тив тужениот Костовски Никола Вангел, порано од 
Скопје, а сега со непозната адреса, за развод на 
брак. 

Се повикува тужениот Костовски Никола Ван-
гел, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРИ", да се јави во Ок-
ружниот суд во Скопје или да го извести судот за 
својата адреса. Во противио ќе му биде определен 
старател, кој ќе го застапува во спорот до окончу-
вањето на истиот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 346/70. (89) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Марко Николовски од село Кравари, Битолско, 
поднесе тужба до овој суд против Елена Николов-
ска од село Оптичари, сега во неизвесност, за раз-
вод на брак. 

Бидејќи тужената Елена е во неизвесност, со 
непозната адреса, тоа се поканува во рок од 30 де-
на од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ", да се јави или ^да одреди свој застап 
ник. Во противно на истата ќе и биде одреден за-
стапник, по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 831/70. (88) 

Митра Николовска, родена Србиновска од село 
Мажучиште, Прилепско, сега во Белгија, поднесе 
тужба во овој суд против Трајче Николовски, од 
село Мажучиште, сега во Австралија, за накнада 
на штета. 

Бидејќи тужениот Трајче е во Австралија, со 
непозната адреса, тоа се поканува во рок од 30 де-
на од објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на СРМ", да се јави или да одреди свој .за-
стапник:. Во противно на истиот ќе му биде од".^ден 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 754/70. (84) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Гоговска Трајковска Верка од село Двориште, 
Берово, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Гоговски Петров Томислав од Струмица, се-
га со непозната адреса. 

Како адресата и местожителство^ на тужениот 
пе се познати, се повикува во рок од еден месец 
од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противно судот по службена должност ја одредува 
за застапник Зорица Бочварска, приправник во Оп-
штински суд во Штип, и делото ќе се разгледа во 
негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П, бр. 6/70. (82) 

Доцинска Јосифова Љубица од Берово поднесе 
до овој суд тужба за развод на брак против Доцин-
ски Јованов Никола, од село Русиново, сега со не-
позната адреса. 

Како адресата и местожителство™ на тужениот 
не се познати, се повикува во рок од еден месец од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противно судот по службена должност го одредува 
за застапник Славе Голубоѕски, приправник во Ок-
ружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во 
негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 199/70. (83) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 514, страна 1111, книга П е запишано след-
ното: Претпријатието за транспортни услуги „Кочо 
Рацин" — Титов Велес, се става под редовна ликви-
дација, со решението бр. 3217 од 12. VI. 1969 година, 
на Собранието на општината Титов Велес. 

Ликвидационата комисија за спроведување .на 
постапката за редовна ликвидација ја сочинуваат: 
Илија Алексов, претседател, Киро Костадинов, член, 
и Љубе Бабунски, член. 

За ликвидатор на споменатото претпријатие е 
назначен, со решението број 1 од 16. П. 1970 го-
дина, на ликвидационата комисија Аџинаумов Бон-
чо, од Титов Велес, шеф на книговодството при 
„Интернационал" — Титов Велес, кој истото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 24. VI. 1970 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашниот потписник Бошков' Нанко, в. д. 

директор, му; престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 336 
од 9. XI. 1970 година. „ (1863) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 509, страна 1, книга Ш е запишано след-
ното: Трговското претпријатие на големо, за купо-
продажба и посредување „Трговелес" — Титов Ве-
лес, со решението бр. 6036 од 4. XI. 1969 година, на 
Собранието на општината Титов Велес се става под 
редовна ликвидација. 

Постапката за редовна ликвидација ќе ја спро-
веде ликвидационата комисија во состав: Стојан 
Димов, Киро Костадинов и Љубе Бабунски. 

За ликвидатор на споменатото претпријатие под 
редовна ликвидација е назначен Аџинаумов Бончо, 
од Титов Велес, ш е ф на книговодството при „Интер-
национал" — Титов Велес, кој истото ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на ов-
ластувањето, сметано од 4. VI. 1970 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

337 од 5. XI. 1970 година. (1864) 
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РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд но Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 170, стра-
на 942, книга I е запишано следното: Фирмата на 
Заводот за унапредување на стоковниот промет и 
занаетчиството во СРЖ — Скопје, согласно со одлу-
ката на Советот на работната заедница се менува 
и гласи: Завод за унапредување на стопанството во 
СРЖ — Скопје. 

Дејноста на Заводот за унапредување на сто-
панството во СРЖ — Скопје се проширува и со: 

— изучување на современите форми во индус-
тријата и станбено-комуналните дејности и достига-
њата на овие дејности, примена во практика изгот-
вувајќи проекти, инвестициони програми, изготву-
вање на техничка и друга документација што треба 
за изградба на истите; 

— изготвување проекти за внатрешна органи-
зација, техника и технологија на стопански орга-
низации и вонстопански организации; 

— изработување и изведување проекти за тури-
стички објекти, школи, болници и други нестопан-
ски дејности, станбени објекти и др.; 

—• изготвување регионални студии и планови за 
развој на стопанството, проекти за урбанизација на 
градски и селски населби, како и туристичко-урба-
нистички решенија на национални паркови и пар-
кови и зеленило; 

—• преку сопствена трговска мрежа, односно на 
мало и на големо, врши промет и на сите видови 
музикални, кожна галантерија и друга ситна стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
37 од 15. VI. 1970 година. (1125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 449, стра-
на 841, книга П е запишано следното: Досегашниот 
директор Жито Антевски, на Економското училиш-
те „Чеде Филиповски" — Гостивар е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За директор на Економското училиште „Чеде 
Филиповски" —. Гостивар е назначен Наумовиќ 
Живко, кој училиштето ќе го потпишуга, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, со стариот регистриран потписник Спасена Пе-
треска, секретар, сметано од 7. I. 1970 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 

3 од 15. VI. 1970 година. (1409) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 5. УШ. 1970 го-
дина, рег. бр. 79/66, е запишано следното: Се про-
ширува дејноста на Станбено-комуналната управа 
— Демир Хисар и со: вршење сергис-поправка и 
промет со радио-апарати, телевизори и други елек-
трични уреди за домаќинството 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 21 од 13. Ш. 1969 година, на работната за-
едница на Станбено-комуналната управа — Демир 
Хисар и решението бр. 08-1729/1 од 26. IX. 1969 го-
дина, на Собранието на општината Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
43/70. (1495) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 30. IX. 1970 го-
дина, е запишано следното: Жу престанува овласту-
вањето за потпишување на Иван Ѓоршоски, дирек-
тор на Основното училиште „Горѓи Блажески" село 
Слатино, Охридско. 

Се овластува Цветан Савески, директор, за пот-
пишување на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, -Ус. бр. 
51/70. (1672) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 34, стра-
на 142, книга I е запишано следното: Кон Домот за 
култура на градежните работници — Скопје се при-

соединува Претпријатието за прикажување на фил-
мови „Вардар" —• Ѓорче Петров, согласно со одлу-
ката бр. 02-295 од 23. V. 1970 година, на советот на 
работната заедница од одржаната седница на 11. V. 
1С70 година, и одлуката бр. 15 од 6. IV. 1970 година, 
на Советот ?1а работната заедница од одржаната сед-
ница на 6. IV. 1970 година, на Претпријатието за 
прикажување на филмови „Вардар" — Ѓорче Пе-
тров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
74 од 11. IX. 1970 година. (1549) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, ре1, бр. 562, стра-
на 319, книга VI е запишано следното: Се брише од 
регистарот Здравствената станица „Жито Жакедо-
нија" — Скопје на работната организација „Жито 
Македонија" — прехранбен комбинат — Скопје, би-
дејќи се присоединува кон Здравствениот дом на 
Скопје — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-533/3 
од 6. VП. 1970 година, на советот на Здравствениот 
дем Скопје — Скопје од одржаната седница на 6. 
VП. 1С70 година и одлуката бр. 03-565 од 30. Ш. 1970 
година, на работничкиот совет на работната органи-
зација „Жито Македонија" —• прехранбен комбинат 
•— Скопје. 

Од Окоужниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
63 од 25. IX. 1970 година. - (1705) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 504, стра-
на 53, книга Ш е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите Здравствената станица 
„Жеркур — Импорт" — Скопје, бидејќи се присое-
динува кон Здравствениот дом на Скопје — Ско-
пје, согласно со одлуката бр. 02-533/3 од 6. VП. 1970 
година, на советот на Здравствениот дом на Скопје 
— Скопје, од одржаната седница на 6. VП. 1970 го-
дина, и решението бр. 5021 од 6. V. 1970 година, на 
работничкиот совет на „Жеркур — Импорт" — Ско-
пје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
65 од 21. IX. 1970 година. (1706) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дс\-о г.'. регистарот на установите, рег. бр. 367, стра-
на бдб. гј:ј:~п П е запишано следното: Се брише од 
регистар''т па установите Здравствената станица при 
Тутуногчс-1 комбинат — Скопје, бидејќи се присое-
динува исп Здравствениот дом на Скопје — Скопје 
со сдлук уга бр. 02-533/3 од 6. VП. 1970 година, на 
советот т*а Здравствениот дом на Скопје — Скопје, 
од одр ушиата седница на 6. УП. 1970 година, и реше-
ниево Гш, 01-1591 од 5. V. 1970 година, на работнич-
киот сор?^ на Тунискиот комбинат „Благој Деспо-
тове ч-ИТогстѕ" — Скопје. 

Од Окружи1 тот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
бб од 21. IX. 1970 година. ' (1707) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дотгп оо ре шет?рот на установите, рег. бр. 513, стра-
на 95, книга Ш е занишано следното: Се брише од 
р.?~ ветарот на установите Здравствената станица при 
Индустрија га за кожи и чевли —, Скопје, бидејќи 
се присоединува кон Здравствениот дом на Скопје 
— Скопје, согласно со решението бр. 3293 од 5. V. 
1970 год., на работничкиот совет на Фабриката' за 
кожи и туткал „Гоце Делчев" — Скопје и одлуката 
бр. 02-533/3 од 6. УП. 1970 година, на советот на 
Здравствениот дом на Скопје —• Скопје, од одржа-
ната седница на в. УП. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд БО Скопје, Ус. бр. 
67 од 21. IX. 1970 година. (1708) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 656, стра-
на 755, книга Ш е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите Здравствената станица 
„Радуша" — Радуша, на Рудници и индустрија за 
хром, антимон и арсен „Радуша" — Горче Петров, 
бидејќи се присоединува кон Здравствениот дом 
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Скопје — Скопје, согласно со „одлуката бр. 02-533/3 
од 6. УП. 1970 година, на советот на Здравствениот 
дом на Скопје — Скопје, од одржаната седница на 

-6. УП. 1970 година и решението бр. 03/1883 од 7. У. 
1970 година, на работничкиот совет на рудници и 
индустрија за хром, антимон и арсен „Радуша" — 
Горче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
75 од 25. IX. 1970 година. (1709) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 117, стра-
на 692, книга I е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Природно-математичкиот ф а -
култет — Скопје и тоа: д-р Александар Димовски, 
продекан и Александар Прокопиев, сметководствен 
референт, им престанува правото за поптишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

Му престанува правото за потпишување на про-
фесор д-р Ордан Печијаре, декан, кој и во иднина 
е на таа должност. 

За нови потписници на Природно-математичкиот 
факултет во Скопје се назначени: професор д-р Ри-
сто Бузалков, продекан, Ивановска Лепосава, ш е ф 
на сметководството, кои истиот ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на ов-
ластувањето, сметано од 3. IV. 1970 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр, 

42 од 2. X. 1970 година. (1714) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, стра-
на 705, книга Ш е запишано следното: Здравстве-
ниот дом на Скопје — Скопје е конституиран на 
6. VII. 1970 год., согласно со записникот од првата 
седница на советот на Здравствениот дом на Ско-
пје — Скопје, одржана на 6. VII. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
95 од 18. IX. 1970 година. (1710) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 433, стра-
на 777, книга II е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите Здравствениот дом „Ка-
ле" —• Скопје, бидејќи се присоединува кон Здрав-
ствениот дом на Скопје — Скопје, согласно со од-
луката бр. 02-692 на советот на Здравствениот дом 
„Кале" — Скопје, од одржаната седница на 27. V. 
1970 година, решението бр. 01-17594/1 од 15. VI. 1970 
година, на Собранието на Скопје — Скопје, како 
и одлуката бр. 02-533/3 од 6. VII. 1970 година, на Со-
ветот на Здравствениот дом на Скопје — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
96 од 21. IX. 1970 година. (1711) 

1970 година на советот на работната заедница на 
Здравствениот дом на Скопје — Скопје, од одржа-
ната седница на 6. VII. 1970 година, одлуката бр. 
02-1591 од 5. V. 1970 година на работничкиот совет 
на Тутунскиот комбинат „Благој Деспотовски — 
Шовељ" — Скопје, решението број 3293 од 5. V. 1970 
година, на работничкиот совет на Фабриката за ко-
ж и и х туткал „Гоце Делчев" — Скопје, решението 
бр. 5021 од 6. V. 1970 г., на работничкиот совет на 
„Меркур — Импорт" — Скопје, одлуката бр. 03-565 
од 30. Ш. 1970 година, на работничкиот совет на ра-
ботната организација „Жито Маке/;онија" — пре-
хранбен комбинат — Скопје и одлуката број 03-1883 
од 7. V. 1970 година, на работничкиот совет на Руд-
ници и индустрија за хром, антимон и арсен „Ра-
душа" — Горче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
98 од 25. IX, 1970 година. (1713) 

Окружниот стопански суд но Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 17. 1Л. 1970 
година, рег. бр. 137/65 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Борис 
Јамаковски, вршител на должноста директор. 

Се овластува прим. д-р Милан Гавриловски, ди-
ректор и досегашниот потписник Благоја Кајџано-
ски, шеф на сметководството, да го потпишува Ме-
дицинскиот центар во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
32/69. (800) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 17. Ш. 1970 го-
дина, рег. бр. 137/65 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на д-р Бо-
рис Јамаковски, в. д. директор на Фармацевтската 
служба, при Медицинскиот центар — Прилеп. 

Се овластува примариус д-р Милан Гаврилов-
ски, директор, покрај досегашниот потписник: Љубен 
Грабулоски, да ја потпишува Фармацевтската служ-
ба во Прилеп, на Медицинскиот центар — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд ве Битола, Ус. бр. 
16/70. (801) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 23. IX. 1970 го-
дина, рег. бр. 101/65 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Наумову 
ски Никола, директор на Училишниот центар за 
стручно образование, на земјоделски кадри „Јосиф 
Јосифовски — Свештарот" — Ресен. 

Се овластува Димовски Илија, в. д. директор, за 
потпис на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
49/70. (1683) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, стра-
на 705, книга Ш е запишано следното: Кон Здрав-
ствениот дом на Скопје — Скопје, се присоединува 
Здравствениот дом „Кале" — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 02-692 на советот на Здравствениот 
дом „Кале" — Скопје, решението бр. 01-17594/1 од 
15. VI. 1970 година на Собранието на град Скопје 
— Скопје, како и одлуката бр. 02-533/3 од 6. УП. 1970 
година на советот на Здравствениот дом на Скопје 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
97 од 21. IX. 1970 година. (1712) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, стра-
на 757, книга Ш .е запишано следното: Кон Здрав-
ствениот дом на Скопје — Скопје се присоединуваат 
Здравствената станица „Радуша" — Радуша, Здрав-
ствената станица при Индустријата за кожи и чев-
ли — Скопје, Здравствената станица „Меркур — Им-
порт" — Скопје, Здравствената станица при Ту тур-
скиот комбинат — Скопје и Здравствената стапица 
при Работната организација „Жито Македонија" — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 02-533/3 од 6. УП. 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 374, страна 1379, книга V е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за јавен сообра-
ќа ј и шпедиција „Вардар" — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 01-1/1291 од 11. П. 1970 година на при-
силниот управник, се менува и гласи: Интернацио-
нал транспорт и шпедиција „Вардар" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 126 од 13. V. 1970 година. (877) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 613, страна 525, книга П е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Претпријатието 
за прикажување на филмови „Вардар" — Ѓорче Пе-
тров, Томовски Томислав, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Мирчевски Борис Ристо, кој истото ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува, во границите на ов-
ластувањето, сметано од 8. V. 1970 година. 
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Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 374 од 18. V. 1970 година. (886) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 171, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Горче Петров — Организација на здру-
жен труд — Продавница во Скопје, населба Коз-
ле 1, ул. „982-а б.б.. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални и ин-
дустриски стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет н а „Снежана" — Трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 771 од 
23. VI. 1970 година од одржаната седница на 14. 
IV. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Пешевски Љу-
бомир. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 523 од 14. VII. 1970 година. (1231) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 368, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие Ѓорче Петров — Продавница во село Ву-
чи дол. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на прехранбени артикли. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 776 од 
23. VI. 1970 година, од одржаната седница на 14. 
IV. 1Ѕ70 година. 

Раководител на продавницата е Дончевски Перо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 524 од 14. VП. 1970 година. (1232) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 368, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров — Продавница во Скоп-
је, ул. „64" бр. 1. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 469 од 
15. IV. 1970 година, од одржаната седница на 27. 
II. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Милков Ѓорѓе. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 526 од 14. VII. 1970 година. (1233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 368, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров — Организација на здру-
жен труд — Продавница во Скопје, населба „Же-
лезара", ул. „818" бб. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 2735, 
од одржаната седница на 30. VI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Галевска Је -
лица, 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1158/69 од 16. VII. 1970 година. (1234) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприЈ ати јата и дуќаните, 
рег. бр. У4, страна книга VI е запишано след-
ното: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Горче Петров — Организација на здру-
жен труд — Б и ф е во Скопје, во кривината на ре-
ката „треска". Предмет на работењето на бифето 
е продажба на сите видови алкохолни и безалко-
холни пијалоци; продажоа на сувомесни произво-
ди, млечни производи и млеко, производи од ска-
ра: кебапчиња, суџук, плескавици, кремена дли, џи-
герица, ражничи, домашни колбаси и риба; про-
дажба на кафе, чај, цигари, кибрит и други про-
изводи, според регистрацијата на матичното прет-
пријатие. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
„Снежана" — трговско угостителско претпријатие 
— Горче Петров, со одлуката бр. 2587 од 20. И. 1969 
година, од одржаната седница на 15. II. 1969 година. 

Раководител на бифето е Крстиќ Радоица. 
Бифето ке го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1159/69 од 16. VII. 1970 година. (1235) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 171, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Горче Петров — Организација на здру-
жен труд — Продавница во село Сарај, на патот 
за Љубен. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба, на мало, на колонијални и пре-
хранбени производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 2726 од 
20. ХИ. 1969 година, од одржаната седница на 11. 
IX. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Бабашиќ Аким 
Сулејман. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1160/69 од 15. VII. 1970 година. (1236) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 171, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров И — Организација на 
здружен труд — Продавница во Ѓорче Петров II, 
ул. „171" бб. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 2722 од 
одржаната седница на 11. IX. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Стефановски 
Љубе. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1161/69 од 15. VII. 1970 година. (1237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 171, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров — Организација на здру-
жен труд — Продавница во село Бојане, Скопско. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на прехранбени и индустриски стоки. 
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Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 893 од 
23. IV. 1969 година од одржаната седница на 15. 
II. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Салахудин Му-
стафа. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1164/69 од 15. VII. 1970 година. (1238) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Загубениот штембил па име: „Лафома" ф - к а за 
хемикалии и фетоматеријали — Скопје", се огласу-
ва за неважен. (4576) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат з^ поважни следните 

загубени документи: 
Здравствена легитимација издадена од В. П. 5573 

— Скопје на име Љубинка Јакшиќ, Скопје. (4425) 
Пасош на име Идрис Љатифи, е. Слатина, Те-

тово. (4438) 
Лична карта на име Ајдин Љика, ул. „Љуботенс-

ка" бр. 29, Тетово. (4439) 
Лична карта бр. 24612 на име Орде Борисовски, 

ул. „Д. Димески" бр. 15, Прилеп. (4445) 
Лична карта бр. 2994, издадена од ОВР —• Ви-

ница на име Павлина Захариева, ул. „Н. Наумов-
ски-Борче" бр. 26, Виница. (4446) 

Здравствена легитимација бр. 200141, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Љубо Иновски, ул. „Ор-
це Мартинов" бр. 25а, Т. Велес. • (4453) 

Воена книшка на име Арун Џ. Мустафи, е. Ка -
мењане, Тетово. (4456) 

Лична карта издадена од Гостивар на име На-
зим Мустафи, е. Врапчиште, Гостивар. (4459) 

Пасош издаден од ОВР — Тетово на име Абдул-
бари Шакири, е. Порој, Тетово. (4462) 

Воена книшка на име Ристо П. Василев, е. Мур-
тино, Струмица. ^ (4475) 

.Жична карта на име Ќани Неими, е. Глоѓи, Те-
тово. (4479) 

Воена книшка на име Крсто Беака, ул. „Н. Те-
сла" бр. 18/20, Битола. ^ (4482) 

Лична карта на име ѓорѓија Стојчески, е. Вран-
че, Прилеп. (4487) 

Работна книшка на име Павле Васковски, ул. 
„Цане Коњарец" бр. 64, Прилеп. (4607) 

Лична карта издадена од ОВР •— Прилеп на име 
Павле Насковски, ул. „Цане Коњарец" бр. 64, При-
леп. (4608) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наташа Јанковска, Скопје. (2744) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Крушево на име Љубица Митреска, Скопје. (2745) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димче Дечиновски, Скопје. (2746) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Беќир Шериф Фета, Скопје. (2747) 

Потврда за здравствена заштита издадена од 
ЗСО —• Скопје на име Веби, Фердез, Аднан, Рама-
дан, сите Красниќи, од Скопје. (2748) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Колева, Скопје. (2749) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име'Ѓорѓе Батовски, Скопје. (2750) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ја ји ја Салихи, Скопје. (2751) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Св. Николе на име Симеончо Салтировски, 

Здравствена легитимација издадена од 
Скопје на име Зирап Рогачи, Скопје. 

Скопје. 
(2752) 

ЗСО — 
(2753) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Сноп јо на име Димитар Сатков, Скопје. (2754) 

. Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Ивановски, Скопје. (2755) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на и:го Димитрија Сталатовски, Скопје. (2756) 

Легитимација за градски сообраќај на име Ди-
митрија Сталатовски, Скопје. (2757) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје'1"» имо Лунѕа В лалчев спа, Скопје. (2758) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Зеница на име Аксентие К. Денковски, Скопје. 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софија Јаковска, Скопје. (2760) 

Ученичка книшка за завршено 'V" одделение, 
издадена ед Осмо тетката „Васил Главинов" — Ско-
пје на име Мирвет Мемет, Скопје. (2761) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фетија Мешиќ. Скопје. (2762) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Рама], Скопје. > (2763) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Журовски, Скопје. (2764) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Костадинка Михајлова. Скопје. (2765) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славица Ангеловска, Скопје. (2766) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Тел-
ио Сетинов, Скопје- (2767) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шефкет Зиберов, Скопје. (2768) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана Стојанова, Скопје. (2769) 

Индекс бр. 5175, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Воислав Кајевски, Скопје. 

Студентска легитимација бр. 13237, издадена од 
Педагошката академија — Скопје на име Горица 
Стевевска , Скопје. (2771) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горица Стевевска , Скопје. (2772) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митко Пинговски, Скопје. (2773) 

Студентска легитимација бр. 11373, издадена од 
Педагошката- академија — Скопје на име Љубен 
Миланов, Скопје. (2774) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Штип на име Русе Гичев, Скопје. (2775) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Синан Имери, Скопје. (2776) 

Свидетелство за квалификуван ѕидар бр. 193/64, 
издадено од Собранието на општината Делчево на 
име Мирко Илиев Стојановски, ул. „11 Октомври" 
бр. 31, Делчево. (2778) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Флоринка Дојчиновска, ул. „М. Ацев" бр. 154, 
Прилеп. (2779) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Лазо Ристески, е. Сенокос, Прилеп. (2781) 

Здравствана легитимација на име Кемал Али-
оски, ул. „Даб. завој" бр. 3, Прилеп. (2782) 

Здравствена легитимација на име Хаим Ајва-
з о в и , ул. „Тризла" бр. 227/2, Прилеп. (2783) 

Сообраќајна дозвола на име Драган Хаџи Пе-
трушев, ул. „Д. Влахов" бр. 79, Т. Велес. (2784) 

Возачка дозвола на име Драган Хаџи Петрушев, 
ул. „Д. Влахов" бр. 7Р, Титов Велес. (2785) 

Работна книшка рег. бр. 437 на име Мирослава 
Николова, Кавадарци. (2787) 

Свидетелство на име Богдан Ристовски, е. Вол-
ковија, Гостивар. (2788) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на игле Цвета Јовановска, ул. „Пролетерска" 
бр. 41, Тетово. . (2789) 

Свидетелство бр. 742 за завршено УШ одделе-
ние на име Трајче В. Стојанов, е. Конопница, Кр. 
Паланка. (2793) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Охрид на име Менка И. Велиновска, е. Оровник, 
Охрид. (2794) 
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Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Васил Гламновски, ул. „Партизанска" бр. 86, Би-
тола. 

Свидетелство за азвршено УШ одделение на име 
Јоско Митрески, е. Кадино, Прилеп. 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Петре Стојановски, е. 
Долнени, Прилеп. (2798) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
25С7/7СЗ, издадена од ЗОО — Тетово на име Керим 
Зибер уа, е. Желино, Тетово. (2800) 

Сг: ветеле е'о за УШ одделение на име Милорад 
Милошевска, е. Печково, Гостивар. (2801) 

Здравствена легитимација на име Методија Ан-
гелески, Прилеп. (2803) 

Свидетелство за загрижено УШ одделение на 
име Трајче Стојановски, е. Запоижани, Прилеп. 

С Е И Д етел ство за завршено УШ одделение на 
име Нејази Рецепи, е. С'шччане, Тетово. (2805) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Благоја Димовски, е. 
Скочивир, Битола. (2806) 

Воена возачка дозвола на име Радослав Карев-
ски, Прилеп. (2807) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Благој Ристовски, е. Дур. Река, Кр. Паланка. 

Здравствена легитимација бр. 98044, издадена од 
ЗСО — Битола иа име Гоце Трајчевски, ул. „Кл. Ох-
ридски" бр. 104г, Битола, (2809) 

КОНКУРСИ 
Работната заедница на Градежно-занаетчиската 

задруга „ИДНИНА" — Скопје, 

распишува 
К О Н К У Р С . 

за пополнување на работното место •— Дирек-
тор на задругата (именување) 

Кандидатот покрај општите услови од ОЗРО 
треба да ги исполнуваат и следните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка од еко-
номска или правна насока и 3 години работно ис-
куство. средна стручна подготовка со 5 години ра-
ботно искуство или висококЕалификуван работник, 
градежно-занаетчиска насока и 10 години работно 
искуство. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на задругата. 

Молбите, со препис од дипломата и кратка био-
графија за движењето на службата, се доставуваат 
во Дирекцијата на задругата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. ' (2026) 

Конкурсната комисија назначена од Советот во 
потесен состав на Медицинско-недагошкото совету-
валиште — Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за дво работни места и тоа: 
1. Психолог-приправник 
2. Психолог — за одредено време во траење од 

една годин 1. 
У С Л О Е И : Кандидатите да имаат завршено фило-

зофски факултет, група психологија — клинички 
смер. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
ле -^ . 

Кандидатот кон молбата треба да приложи: 
— документ за стручна подготовка 
— за работното место под реден број еден кан-

дидатот треба да приложи потврда дека се наоѓа во 
евиденцијата на безработни во Градскиот завод за 
з а п е к у в а њ е на работници на град Скопје. 

Личен доход според Правилникот за примање на 
приправници и Правилникот за распределба на лич-
ниот "доход на работниците на Совету ва лиштето. 

Врз основа на одлуката на работничкиот совет 
од 24. 11. 1970 година, конкурсната комисија при 
Фабриката за обоени метали „КУПРОМ" — Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за РЕИЗБОР на следните раководни работни 
места: 
1. ФИНАНСИСКИ ДИРЕКТОР 
Услови: Кандидатот треба да биде економист со 

над 10 години работно искуство во струката или 
со средно економско училиште и со над 12 години 
работно искуство во струката на соодветно работно 
место. 

2. КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР 
Уследи: Кандидатот треба да биде економист 

со над 10 години работно искуство во струката или 
со средно образование и со над 12 години работно 
искуство на соодветно работно место и познавање 
на обоени метали. 

Покрај напред • предвидените услови кандида-
тите треба да ги исполнуваат и општите услови 
предвидени со ОЗРО. 

Молбите со потребните документи кандидатите 
ќе ги поднесуваат до конкурсната комисија на ф а -
бриката. 

Некомплетираните молби со потребните доку-
менти нема да бидат' земени во разгледување. 

Конкурсот останува отворен 15 дена, сметано од 
денот на неговото објавување во дневниот печат. 

(2030) 

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на еден наставник во звањето вонреден 
или редовен професор по предметот ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ШУМСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. 

Кандидатите кои се пријавуваат треба да гм не-
не т ус, хс гите пропишани со Законот за висо-
кото/школство на СР Македонија. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата, кандидатот треба да приложи 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок од самите трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
три примероци. (2025) 

Конкурсната комисија при работната заедница 
на Електро-механичката инсталзтерска задруга 
-„Карпош" — Скопје, во согласност со членот 50 од 
Статутот распишува 

К О Н К У Р С 
(реизбор) 

на управник на Електро-механичката инстала-
терска задруга „Карпош" — Скопје. 

Кандидатот треба покрај општите услови пред-
видени со ОЗРО да ги исполнува и следните ус-
лови: 

1. Да има Виша економска или техничка шко-
ла и работно искуство од дејноста на работната 
организација од 10 години или ВКВ електро-меха-
ничар со 15 години искуство.. 

2. Конкурсот е отворен 15 дена од денот на 
објавувањето во весникот. 

^ к о м п л е т н а т а документација комисијата нема 
да ја разгледува. 

Документите да се достават до Електро-меха-
ничката инсталатерска задруга „Карпош" ул. „Наум 
Наумовски — Борче" бр. 44 — Скопје, со ознака 
„За конкурсната комисија". (2022) 



Стр. 512 — Бр. 30. СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 12 декември 1970 

^ Комисијата за засновање и престанок на работ-
ниот однос при Средношколски!1 дом „Томе Сте-
фановски — Сениќ", Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
(реизбор) 

за пополнување на следните раководни работни 
места: 

1. Раководител на воспитно-педагошка служба 
2. Секретар 
3. Шеф на сметководство 
Кандидатите покрај општите услови предвиде-

ни со ОЗРО, треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

За работното место под 1 завршен филозофски 
факултет, група педагогија или психологија и на ј -
малку 2 години работно искуство во воспитно-обра-
зовна струка. 

За работното место под 2 виша управна школа 
или I степен на правен факултет и најмалку една 
година работна практика. 

За работното место под 3 средно економско учи-
лиште и најмалку 3 години работна практика во 
струката. 

Покрај молбата таксирана со 1 нов динар так-
сена марка, се доставува и документ за стручната 
подготовка, лекарско уверение и доказ за работна-
та практика. 

Некомплетираните документи нема да се земат 
предвид при разгледувањето. 

Личниот доход според Правилникот. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на об јаву т -

њето. 
(1993) 

Врз основа на членот 53 од Статутот на Гра-
дежното претпријатие „Ѕидар" од Куманово, Кон-
курсната комисија на претпријатието 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место директор 

на претпријатие го. 
У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со одредбите 

од Основниот закон за работните односи, кандида-
тот за ова работно место треба да ги исполнува и 
овие услови: 

1) Да има висока школска подготовка — гра-
дежен инженер со пет години практика во струка-
та и најмалку три години на раководни работни ме-
ста — директор на градежно претпријатие; 

2) Техничар од градежна насока со десет годи-
ни работно искуство во градежништвото и две го-
дини на раководни работни места — директор на 
градежно претпријатие или 

3) Висококвалификуван работник од градежна 
струка со практика во струката 15 години (во гра-
дежништвото) и како директор на раководно место 
да провел три години. 

Молбите таксирани со таксена марка од 1,00 н. 
динар и документи предвидени во претходните точ-
ки од овој конкурс, да се доставуваат во дирекци-
јата на претпријатието (за конкурсна комисија) во 
Куманово ул. „Доне Божиновски" број 15 секој ра-
ботен ден од 7 до 14 часот, лично, или преку пошта. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
во разгледување. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. (1992) 

Советот на Филозофскиот факултет на Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот - англ иска литература; 

—- за еден лектор по руски јазик; 
— за еден асистент при Катедрата за англиски 

јазик и литература; 
— за еден асистент при Катедрата за герман-

ски јазик и литература; 
—• за еден асистент при Катедрата за историја; 
— за еден асистент при Катедрата за педаго-

гија; 
Пријавите таксирани со еден динар, останатите 

документи и научни и стручни трудови (доколку 
такви имате) по еден примерок, да се достават до 
архивата на Филозофскиот факултет — Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". 

Од Секретаријатот на Филозофскиот 
факултет на Универзитетот „Кирил и 

Методиј" — Скопје 
(2021) 

Советот на Здравствениот дом Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

1. за работното место помошник управник на 
Домот; 

2. за работното место ш е ф на сметководството 
на Домот. 

У с л о в и : 
За работното место под точка 1 завршен пра-

вен факултет и 5 години практика на раководни 
работни места, а за работното место под точка 2 
завршена виша економска школа и 3 години прак-
тика на раководни работни места. 

Личниот доход според Правилникот на Домот. 
Конкурсот останува 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Поблиски информации во управата на Домот, 

писмено, или на телефон број 75-054. 
(2020) 
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