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С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
Н Д Н Д Р Р Д Н ^ Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

ј Скопје, ^реда 8 август 1947 година Гол Ш Бр. лГ 

„Службен весник на НРМ" излегуе повремен^ Рјво-
висите се испраќаат во дупликат да адреса: Службен ве-
сник на НРМ - Скопје - ул' Маршал Тито бр. 10-

Ракописите не се враќаат' 

224: 
По предлог на Министерот на правосудието 

на НР Македонија а врз основа на чл. 73 точка 5 
од Уставот на НР Македонија и чл. 4 точка 4 од 
Законот за Президиумот на Народното собрание на 
НР Македонија, Президиумот на Народното со-
брание на НР Македонија донесуе ' 

УКАЗ 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ ЛИЦАТА ОСУДЕНИ 

ЗА ПРЕСТАПЕНИ ЈАТА ИЗВРШЕНИ ПРОТИВ 
МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА ЧЕСТ 

Чл. 1 
Се дава помцловање и се опростуе неиздржа-

ниот дел на казната присилна работа , без лишува-
ње од слобода и казната лишуење од слобода со 
присилна работа на сите лица кои што се право-
силно осудени од бившиот Суд за судење на пре-
етапленијата извршени против македонската на-
ционална чест, за дела предвидени во Решението 
на АСНОМ за создавање на суд за судење на пре-
стапленијата извршени против македонската на-
ционална чест од 30 декември 1944 година. 

Чл. 2 
На лицата од чл. 1 на овој Указ им се опростуе 

неиздржаниот дел на казната присилна работа без 
лишуење. од слобода и казната лишуење од сло-
бода со присилна работа, додека сите други казни 
било да се изречени како главни или споредни 
остануат во сила. 

Чл. 3 
Решенија за помиловање по овој Указ ќе до-

несуе Окружниот суд во Скопје по службена долж 
ност, 

Лицата по чл. 1 на кои што овој Указ не ќе 
биде применет или ќе биде неправилно применет, 
имаат право на жалба во срок од 15 дена до Врхов 
ниот суд на НР Македонија, чие решение е ко-
,нечно. 

Чл. 4 
Министерот на правосудната на НР Македо-

нија ќе дава напатствија за извршуење на овој 
Указ. 

Чл. 5 
Овој Указ влегуе во сила од денот на објавуса-

кото му во „Службен весник на НРМ", 
Бр. 19 - 24 јули 1947 год. Скопје. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

За Секретарот, Претседател, 
Страхил Гигов, с, р. Богор Фотев, с, р. 

Цена на весникот о 4 динари од табак, Годишна 
претплата - 250 дин/ полугодишна 130 динари' Чековна 
сметка при народната банка на ФНРЈ - Централа за НРМ 
Скопје - бр. 801129' ! ; . , ^ 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластува-
ње Владата на Народна Република Македонија! 
за донесуење Уредба по прашањата од народното 
стопанство и обновата на земјата, а по предлог на 
Министерот за земјоделие и ,шумарство на Народ? 
на Република Македонија, Владата на Народна 
Република Македонија донесуе: 

Уредба 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИВАТНИ ИСПИТИ 

ВО СРЕДНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ УЧИЛИШТА 

Чл. I 
Право да полагаат приватни испити во сред-

ните земјоделски училишта имаат оние лица, кои 
што завршиле ниже земјоделско училиште, имаат 
проведено 4 години служба по земјоделието и се 
навогјаат на служба по земјоделието, 

! Чл. 2 
Борците од НОВ и ПОЈ не мораат да имаат 

години служба предвидени во чл. 1 од оваа 
Уредба. 

Чл. 3 
Полагање на приватните испити ќе се врши 

по програмата предвидена за редовните ученици 
од средните земјоделски училишта, 

Чл. 4 
Се овластуе Министерот на земјоделието к 

шумарството да во согласив со Министерот за 
просвета, пропише правилник за приложените на 
оваа Уредба. 

Чл. 5 
Оваа Уредба влегуе во сила со објавуење во 

„Службениот весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

Претседател на Владата на Народна 
Република Македонија 
Л. Колишевски с. р. 

Министер за земјоделие и шумарство 
на Народна Република Македонија 

К, Симоски с. р. 
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2,2,0 
Врз основа на чл. 4 ст. од Законот за адвока-

турата пропишу ам 

Правилник 
ЗА ПРОГРАМАТА И УСЛОВИТЕ 

ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКИ ИСПИТ 
I. ПРОГРАМА ЗА АДВОКАТСКИ ИСПИТ 

Член 1 
Адвокатски испит се полага од следните пред-

мети: 
1) Општа теорија за државата и правото (ос-

новите на науката за државата и општите начела 
на науката за првото). 

2) Историја ма народната ,власт (историја на 
Народно - ослободителната борба; постанокот и 
развивањето на народната власт; појмот на на-
родната власт). 

3) Уставно и административно право (устав-
ното уредуење на ФНРЈ; уставното уредуење на 
народните републики; организацијата на народ-
ните судови, јавното обвинителство, адвокатурата, 
контролната служба, народната милиција; управ-
ната постапка кај органите на народната власт и 
органите на државната управа). 

4) Кривично право (начелата и појмовите на 
кривичното право и целокупното позитивно кри-
вично законодавство). 

.г1) Кривична постапка. 
О) Граѓанско право (општи дел, стварно, об-

лигационо и наследно право). 
7) Семејно право (брачно право; старателско 

право; однос мегју родителите и децата; усвоју-
сшл). 

8) Трговско, менично и чековно право. 
9) Граѓанска постапка (парична, вонпарична, 

извршна и стечајна постапка). 
10) Работно право. 
11) Стопанско законодавство (за државниот 

план, државните стопански претпријатија, коопе-
рантите, финансиите и арбитражата). 

12) Меѓународно право (основни појмови)'. 
И. УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКИ 

ИСПИТ 
а. Праио за полагање адвокатски испит 

Чл. 2 
Право за полагање адвокатски испит имаат 

мшо лица, кои што ја провеле пропишаната кан-
дидатска пракса па Законот за адвокатурата. 
5. КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКИ 

ИСПИТ ^ 
Чл. 3 ' ^ 

Адвокатски испит се положуе пред комиси-
јата за полагање адвокатски испит, која што се 
формира при Министерството на правосудието на 
Народна Република Македонија. 

Чл. 4 
Комисијата за полагање адвокатски испит С(ѕ 

состои од претседател, четири члена и записничар. 
Министерот на правосудието го именуе претсе 

дзтслот, членовите на комисијата и нивните за-
меници. 

Претседателот и членовите на комисијата, 
како и нивните заменици, се именуат од редовите 
на адвокатите, судиите на Врховниот суд, служ-

бениците на Јавното обвинителство, службена 
Ките Ца Министерството на Правосудство и од 
други истакнати правници. ( 

По бараше на Министерот ед правосудиетС 
адвокатската комора ќе ги достава имињата на 
адвокатите, ^ои што ги предлага 6а членови ѕц 
Испитната комисија. 

Чл. 5 Г 
Министерот на правосудието гр одредуе за 

Секој еден испит составот на испитната комисија 
6д именованите членови и нивните заменици, на' 
кб к Записничар на комисијата. 

в. ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ 
I Чл. б 

Молба за полагање адвокатски испит се пода 
несуе до адвокатската комора. 

Кандидатот кон молбата ги приложуе слеД-
ните докази: 

1) да свршил правни факултет и 
2) да има пропишана кандидатска пракса. 
Извршниот одбор на адвокатската комора 

примената молба ја доставуе до Министерот на 
правосудието со своите забелешки за работата на 
кандидатот за време на кандидатската пракса. 

Чл. 7 
Кога Министерот на правосудието установи 

дека кандидатот ги исполнуе сите услови за по-
лагање на испитот, ќе го одреди местото, денот Ќ 
часот за полагање на испитот и за тоа ќе ги из-
вести кандидатот и членовите на испитната коми-
Сија. Истовремено ќе одреди кои од членовите нѕ( 
испитната комисија ќе состават прашања за пис-
мената задача. 

г. АДВОКАТСКИ ИСПИТ 
Чл. 8 

Адвокатскиот испит се состои од писмен и 
усмен испит, 

Чл. 9 1 

Писмениот испит се состои од изработуење на 
една задача од областа на граѓанското право И 
една од областа на кривичното право. Двете зада-
чи мораат да го опфанат материјалното и процес-
ното право. 

За секоја писмена задача на кандидатот му 
се дава по еден практичен случај, кој што може 
да биде земен од судските акти, со тоа да канди-
датот врз основа актите состави тужба, односно 
да подигне обвинителен акт, изработи пресуда и 
жалба. 

Задачите со односните акти, ако задачата се 
работи врз основа судските акти, се предаваат 
запечатени на записничарот под надзорот на кој 
што кандидатот ќе ја работи задачата. 
V Чл. 10 

Писмениот испит се положуе во дна, последо-
вателни дни, под непрекинат надзор на записник 
чарот. Изработувањето на секоја задача трае шеес 
часови. Истовремено можат да полагаат повеќе 
кандидати. 

При изработуењето на задачата кандидатот 
може да се служи само со законските текстови. 
Секоја друга помек како и разговор на кандида-
тите мегју себе и со другите е забранет. Пред 
свршувањето на испитот кандидатот може да ја 
напушти просторијата само во случај на голема 
потреба и тоа под надзор. 

Надзорниот орган не смее да ја напушти ис-
питната просторија за време на испитот и е дол-
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Ѕ:ен сите запазени неправилности да ги пријави 
а претседателот на комисијата. 

Чл. И 
На денот одреден за испит кандидатот во од-

редено време ќе се пријави кај записничарот на 
комисијата. Записничарот пред кандидатот ќе ја 
Отвори запечатената писмена задача која што се 
работи тој ден и ќе му ја предаде на кандидатот 
со потребните напатствија. 

Чл. 12 
Кога кандидатот ќе ја изработи писмената 

задача ќе ја предаде на записничарот. Записни-
.чарот ќе ја одземе од кандидатот и несвршената 
писмена задача,ако изминало времето одредено 
за нејзината изработка. По тоа ќе ја прошие, за-
печати и, назначуејки го времето кога е предав 
дена, ќе ја предаде на претседателот на комиси-
јата. 

Чл. 13 
Усмениот испит се полага јавно пред коми-

сијата. 
Испитуењето треба да биде исцрпно и трае се 

дури комисијата достаточно не се увери за под-
готвеноста на кандидатот. 

Чл. 14 
На усмениот испит освен практично знание 

разбирање на законските прописи кандидатот 
мора да го покаже и нужното теориско знание и 
разбирање на сите предмети од кои што се поло-
жуе испитот. 

Чл. 15 
Членовите на комисијата испитуат по редот 

Кој што го одредил претседателот на комисијата. 
Претседателот на комисијата може да поста-

8уе прашања од сите предмети од кои што се по-
лага испитот. 

Чл. 16 
Ако кандидатот во текот на испитот ја на-

пушти салата, не по болест или друга 
оправдана причина, се смета дека испитот не го 
Положил. 

Чл. 17 
По завршуењето на испитот комисијата го 

оценуе успехот на целокупниот испит. Советуе-
њето е тајно. 

Оценките се: „положил со одлично", положил 
не положил. 
Кандидатот го положил испитот, ако за тоа 

гласаат четири члена од комисијата. 
Кандидатот кој што не ќе го положи испитот, 

може ПОВТОРНО да го полага после шест месеци. 
Ако и вториот пат не положи испит може да го 
Понови само уште еднаш и тоа после една година 
од второто полагање на испитот. 

Чл. 18 
По свршеното оценуење, претседателот на 

комисијата во присаствие на сите членови му го 
Соопштуе на кандидатот успехот од испитот. 

Комисијата му издава на кандидатот свиде-
телство за положениот испит, кое што го потпи-
Шуат претседателот и сите членови на коми-
сијата. 

Чл. 19 
За испитот се води книга по приложениот 

Образец и записник. Во записникот за усмениот 
Испит записничарот ги забележуе поедините пра 
тања поставени на кандидатот. Записникот го 
потпишуат сите ,членови на комисијата и запис-
ничарот. 

Чл. 20 
Овој правилник влегуе во сила од денот ВД 

објавуењето во „Службен весник на Н. Р. Ма^ 
кедонија". 

1947 год. - Скопје 
Министер на правосудието На 

Д. Р. Македонија, 
В. Калајџиски 

2,2,7 
Врз основа на чл. 18 ст. 4 од Законот за адвфв 

катите Министерот на правосудието на НРМ прсќ 
пишуе 

Правилник 
ЗА НАГРАДИ НА АДВОКАТИТЕ! 

Чл. Г 
На адвокатот за работата околу дадената 

правна помок на странките му припагја наград! 
по прописите на овој Правилник и Тарифата која 
е составен дел на овој Правилник. 

Член 2 
На адвокатот му припагја и накнада на 

трошковите направени во врска со дадената правч 
на помок. I 

Во трошковите спагјаат само стварни и нужни 
издатоци, направени од адвокатот за вршење на 
поверените му работи (патни трошкови, издатоци 
во готови пари, таксени и поштенски марки и сл, 

Чл. 3 
Прописите на овој Правилник ќе се прилог 

жуат како при одмеруењето на наградите и троШч 
новите во односот на странката према адвокатот, 
така и при одмеруењето на трошковите чија шт(Ј 
надокнада државниот орган наредуе на против-
ната странка. ^ 

Чл. 4 
Адвокатот не може да договори нити пак да 

прими поголема награда од предвидената во Та-
рифата. 

Адвокатот може со странката да договору 
награда помала од наградата предвидена во Та4 
рифата. 

Наградата може да се договори и исплати 
само во паричен износ. ч 

Ако наградата не е предвидена во Тарифата 
адвокатот може со странката да договори награда 
во висината предвидена во Тарифата за слични 
работи. Во ваков случај странката може да бара 
од Адвокатската комора да ја одреди висината на 
наградата. За полноважноста на договорот за 
наградата потребна е писмена исправа, во која што 
ќе се назначи износот на наградата, начинот шќ 
плаќањето и износот на примениот предуем. 

Чл. 5 
На адвокатот му е забрането поверената му 

ствар од странката да ја откупи сосем или дел од 
неа или да договори да му припадне одреден дел 
од износот кој што и се досудуе на странката. 

Чл. 6 
Наградата на адвокатот по правило му Св 

исплатуе по свршената работа. 
Во случаите кога со Тарифата за некоја ра-

бота е одредена единствена награда, истата СШ 
исплатуе по свршуењето на целата работа. 
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Адвокатот може да се согласи со странката 
да му авансира примерен износ од наградата. 

Адвокатот може да бара трошковите да му се 
платат однапред. хјл 7 

На адвокатот му припагја награда за следните 
работи: 

1. за давање усмени и писмени правни совети; 
2. за составував исправи; 
3. за составуење поднесци; 
4. за застапуење и одбрана пред судовите; 
5. за застапуење пред арбитражниот совет; 
6. за застапував и одбрана пред органите на 

државната управа. 
Чл..8 

Ако не ја сврши започнатата работа, на адво-
катот му припаѓаа награда само за стварно извр-
шените работи. Во случаите кога во Тарифата за 
целата постапка е предвидена единствена награда, 
истата тога ќе се одмери сразмерно. 

Чл. 9 
На адвокатот не му припаѓа награда за рабо-

ти кои што не биле оправдани и потребни за пра-
вилно застапував и остварував на правната 
заштита, а нарочно: 

1. ако претресот или расправата биле одло-
жени по вина на адвокатот; 

2. ако писмените поднесоци не биле потребни 
или можеле да се сојузат со други поднесени или 
нивниот содржај адвокатот можел на расправата 
усмено да го изнесе. 

Чл. 10 
Како вредност на предметот врз основа на 

кој што се одредуе наградата по Тарифата ќе се 
смета: 

1. за составуење на договор и спогодба—вред 
поста на предметот назначена во договорот или 
спогодбата; 

2. за застапував по споровите пред судот и 
арбитражниот совет—вредноста на спорниот пред-
мет без споредните барања (плодови, камати, 
трошкови); 

3. за застапував во извршната постапка — 
предноста на барањето без спорните барања 
(плодови, камати, трошкови); 

4. за застапувале во стечајната постапка^го-
лемината на барааето односно вредноста на бара-
њето кое што се остваруе во постапката; 

5. за застапував по интабулационо—таписки-
те предмети"вредноста на дотичното право, ѓ 

Чл. и 
Ако се предмет на спорот давања или чинид-

би кои што се повторуат, како вредност на спорот -
се зема собирот на сите повремени давања или 
чинидби, но најмногу до нивниот десетострук ед- ' 
ногодишен износ. 

Ако се води спор за постоење или непостоење 
договор за закуп или наем на некоја ствар, вред-
носта на спорниот предмет ја претставуе едного-
дишниот износ на закупната или наемната цена. 

Ако се води спор за законска издршка, како 
вредност на спорниот предмет се зема едногодиш-
ниот износ на издршката. 

Ако се бара износите за издршката да се на-
големат или намалат, како вредност на спорниот 
предмет ќе се смета едногодишниот износ на 
зголемува сто односно смалуењето. 

Чл. 12 
Кога тужбата соДЈ:гаси повеќе барања, вред-

носта на спорниот предмет се одредуе по собирот 
на вредностите на сите тие барања. 

Ако повеќе спорови се сврзат за. заедничко , 
расправуење, како основ за пресметуење на ! 
наградата, додека трае тоа заедничко расправу-
ење, се зема собирот на вредноста од сите спорови, 

Чл. 13 
Ако со тужбата се бара само осигуруење на 

некое барање или заложено право, вредноста на 
спорниот предмет се одредуе според износот на 
барањето кое што се осигуруе. Ако заложениот I 
предмет е од помала вредност од барањето кое 
што се осигуруе вредноста на спорниот предмет 
се одредува по вредноста на заложениот предмет, 

Чл. 14 
Ако вредноста на спорниот предмет се измени 

поради преиначував, проширував на тужбеното 
барање, изменетата вредност ќе се земе предвид 
само по одношение на работите кои што се прев-
земени после настанатите промени. 

Чл. 15 
Ако судот смета дека вредноста на спорниот 

предмет, кој што не се состои во паричен износ% 
е очигледно високо или ниско назначена, може во 
текот на постапката по предлож ение па странката 
или по званична должност, а по ислушувавте на 
странките, по слободна оценка, да ја одреди вред-
носта на предметот за одмеруење на награда. Така 
утврдената вредност ќе служи како основа за 
одмеруваа на наградата и за оние работи, кои 
што се превземени пред утврдуењето на новата 
вредност на предметот. Против решението на су-
дот за утврдуење новата вредност на спорниот 
предмет нема место за жалба. 

Чл. 16 
Кога вредноста на предметот е непроценлива, 

а не се однесуе на постапката за која што е во 
Тарифата предвидена награда без оглед на вред-
носта, како вредност на предметот ќе се смета из-
нос од 10.000 дин. 

Чл. 17 
Ако адвокатот застапуе повеќе странки во 

постапката, за застапуваа на втората и секоја по-
натамошна странка му припагја уголемуење на 
наградата од 5% но не повеќе од вкупно 25%. 

За кривичната постапка има одделна одредба 
во Тарифата. 

Чљ 18 
Кога странката ја застапуат повеќе адвокати^ 

на секој од нив му припагја полна награда докол-
ку не е инаку договорено. Противната пак странка 
може да се осуди да ги надокнади трошковите з^ 
застапуење само за еден адвокат. 

Член 19. 
Кога во Тарифата за извесна работа е предви-

дена награда од минимален и до максимален из-
нос, наградата се определуе во оквирот на тие 
износи со оглед на сложноста на предметот, вло 
жениот труд, употребеното време и бројот на 
рочиштата или претресите и вредноста па пред-
метот. 

Член 20. 
Ако странката и адвокатот не се сложат по 

одношение на наградата, можат да предложат 
наградата да ја одреди државниот орган пред кој 
што предметот се расправуе или се расправуело, 
а ако предметот не се расправуел пред држа-
вен орган, тогај околискиот суд на чие подрачие 
се навогја живалиштето на противната странка. 

Против одлуката за одредував на наградата 
не е дозволена жалба. Врз основа на оваа одлу-
ка не може да се бара извршував, 
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Додека не се донесе одлука за одредуењето на 
заградата не може да се поднесе тужба од член 
24 од Законот за Адвокатурата. 

Кога адвокатот бара одредуење на награди 
и кога од противната странка се бара одредуење 
накнада на трошкови за застапникот, адвокатот 
е должен да поднесе попис на трошковите (тро-
шковите), а кога странката бара одредуење на 
наградата државниот орган ќе му наложи на ад-
вокатот да поднесе трошковник. 

Член 21. 
Кога се одмеруе награда според вредноста на 

предметот, истата не може да надмине 25% од 
вредноста на односниот предмет. 

Ако некои работи во истата постапка ги из-
вршиле повеќе адвокати, така да вкупната на-
града би го надминала износот од првиот став, на 
градата мегју адвокатите има да 'се подели сраз-
мерно со извршената работа. 

Член 22. 
Во поедини тарифни одредби, до колку во 

Тарифата не е инаку одредено, содржана е и на-, 
градага за сите предработи и споредни работи^ 
кои редовно се сврзани со работите за кои што 
е предвидена наградата, како и наградата за си-
те канцелариски работи, што се редовно сврзани 
со работи па кои што е предвидена награда. 

Член 23. 
Прописите за одмеруење наградата на адво-

катите за одбрана пред судот по кривичните 
предмети ќе се приложуат и за одбрана во по-
стапката пред дисциплинскиот суд, 

Член 24. 
Адвокатот е должен за секое примање пари 

на странката да и издаде признаница во која 
што има да се нагласи зошто се примени парите. 

По барање на странката адвокатот е должен 
да издаде писмена сметка за наградата и трош-
ковите. 

Член 25. 
За покритие на трошкови и за -осигуруење 

на награда адвокатот нема право, да задржуе 
хартији од вредност, исправи или други предме-
та, кои што не можат да се сметаат за готовина 
во смисол на чл. 21 од Законот за адвокатурата. 

Член 28. 
Прописите на овој Правилник ќе се приложу 

ат.и при одмеруењето на наградите за работи 
кои што адвокатот ги извршил од 30 IV 1945 год. 
до влегуењето во сила на овој Правилник, ако за 
такви работи наградата на адвокатот не му е пла 
тена или од страна на државен орган одмерена. 

Член" 27. 
Овој Правилник и неговата Тарифа влегуат 

во сила од денот на објавуењето во „Службен 
весник на НР Македонија", 

Скопје, јули 1947 год. 
Министер на Правосудието 

на Народна Република Македонија 
(Васил Калајџиеви) 

2,2,8 

Адбокатсћа тарифа 
I Правни совети 

Тар. бр. 1. 
За давање на правни совети 
а) Писмени од 50.-
б) Усмени . од 25с-

200 дин, 
50 дин. 

НАПОМЕНА: 
1. Ако за давање на писмени совети треба оп 

сежно да се проучи предметот, да се уложи на-
рочит труд и да се изгуби многу време, висината 
за наградата може да се наголеми најмногу до 
100%. 

2. На адвокатот наградата од овој Тар. бр. се 
гглакја кога дадената правна помокј се огрчч гш 
ла само на давање на правни совет. 

И. ИСПРАВИ: 
Тар. бр. 2. 

За составуење на следните исправи 
а) За исправи кои содржат еднострани л'гав-

ни работи 50.— 100 дин. 
б) За договори и погодби, ако е вредноста на 

предметот: 
до 1.000 дин. 50 дин. 
од 1.000 до 2.000 дин. 4 80 дин. 
од 2.000 до 3.000 дик. 120 дин. 
од 3.000 до 5.000 дин. 150 дин. 
од 5.000 до 10.000 дин. 200 дин. 
од 10.000 до 25 000 дин. 250 дин. 
од 25.000 до 50.000 дин. од 251—500 дин. 
од 50.000 до 100.000 дин. од 501—700 дин. 
преку 100.000 дни. од 701—900 дин. 

в) За изјава на последња воља 
од 100 до 300 дин. 

г) За полномошно и отказ на полномошно 
50 дин. 

НАПОМЕНА: 
На адвокатот не му припагја одделна награ-

да за составуење трошковникот, како и за состав 
вуење полномошно со кое странката го овластуе 
за застапуење во постапката, нити му припагја 
награда за откажуење на полномошното, кое тој 
го врши во текот на постапката. 
III ЗАСТАПУЕЊЕ И ОДБРАНА ПРЕД СУДОТ 

ПО КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ 
Тар. бр. 3. 

За составуење на следните поднесци: 
а) Кривична пријава, предлози и тужби де 

Оштетениот од 50 до 150 дин, 
б. Сите други поднесци по кривичната по-

стапка 50 дин, 
Тар. бр. 4. 

За застапуење и одбрана: 
а) За застапуење на оштетениот во целата 

постапка од 100 до 300 дин, 
б) За одбрана во целата првостепена постап-

ка: 
1'. пред околискиот суд од 100—500 дин, 
2. пред окружнот суд од 150—600 дин, 
3. пред Врховниот суд од 300—800 дин, 
За одбрана во второстепената постапка 

од 150—500 дин. 
НАПОМЕНА: 

1. Во нарочно сложените предмети, кога од-
браната е била сврзана со нарочен труд судот! 
може да определи по барањето на адвокатот и 
поголема награда од тука предврхдената, така да 
наголемената награда не може да биде повекје 
од 100%. 

2. Кога адвокатот брани повекје лица, му 
припаѓа награда: за одбрана на 2 лица во сразмб 
ра 75%, за одбрана на 3 или повекје лица во 
сразмера 60% за секое лице. 

3. Ако претресот е траел непрекинато пове^ 
кје од 2 дена на адвокатот му припагја како на^ 
града за одбрана за секој ден уште 300=—500 ди-
нари, !; 
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Оваа награда судот може да ја одреди на ад-
1ркатот и ако претресот траел повекје од два де-
ла со прекиди. 

Овој додаток на наградата не припагја на адво-
катот, ако присаствуел само при прогласувањето 
на пресудата. 

4. По овој тарифен број судот ја одреду е на-
градата на адвокатот, кој по службена должност 
бил одреден за бранител. 

5. Ако поради одустануењето на овластеното 
лице од кривичната тужба, предлогот или туж-
бата дошло до обуставуење на постапката пред 
претресот или во почетакот на претресот, на ад-
вокатот му припагја награда од 50—200 дин. 
Тар. бр. 5. 

За составуење на жалби: 
а) против пресудите на 
1. На околиските судови од 100 до 300 дин. 
2. На окружните судови од 150 до 500 дин. 
б) против решенијата на околиските и окру-

жните судови од 50 до 150 дин. 
Тар. бр. 6. 

За составував предлози за поднесував бара-
на за заштита на законитоста и за поновуеае по 
стапката од 100 до 500 дин. 
Тар. бр. 7. 

За составував м о л б и за вонредно 
ублажував на казните, за помилуеае, за пониш-
тз^ае на осудата, за условно отпуштаае и за од-
ложував извршеното на казната 

од 50 до 150 дин. 
IV. ЗАСТАПУЕЊЕ ВО СПОРОВИТЕ ПРЕД СУ-

ДОТ И АРБИТРАЖИВЕ СОВЕТИ 
Тар. бр. 8. 

а) За составував на тужби: / 
1. За утврдував постоеаето или непостоење-

то на бракот, за поништував на бракот или за 
развод на бракот 200 дин. 

2.За признаваае или одрекнуеае брачноста 
на раѓањето или за признавањето на вонбрачно-
то очинетво 150 дин. 

3. За нарушение на владението 100 дин. 
б) За останалите тужби, ако е вредноста на 

спорниот предмет: 
до 1.000 дин. 50 дин. 
од 1.000 до 2.000 дин. 80 дин. 
од 2.000 до 3.000 дин. 120 дин. 
од 3.000 до 5.000 дин. 150 дин. 
од 5.000 до 10.000 дин. 200 дин. 
од 10.000 до 25.000 дин. 2^0 дин. 
од 25.000 до 50.000 дин. од 251—500 дин. 
од 50.000 до 100.000 дин. од 501—700 дин. 
преку 100.000 дин. од 701—900 дин. 
НАПОМЕНА: 

За тужби менични, чековни и наплатни, од 
работните односи за законско издржував (али-
ментација) за наплатуеае на кирија и најамкина 
на адвокатот му припагја половина од наградата 
предвидена за тужби под б. 

2. Ако со тужбата за разведував на бракот е 
сврзано бараае за сместував на деца не се одме-
руе засебна награда за тоа бараае, ако е сврзано 
барање на алиментација, на адвокатот за тоа ба-
рање му припаѓаа уште половина ППЈЧ-ПД ОД оној 
тарифен број под б. 
Тар. бр. 9. 

За следните поднесци: 
а) За одговори на тужби иста иахрада како 

ѕа тужби по Тар. бр. 8 со тоа., да се за приговори 

против платните налози плакја награда по Тар, 
бр. 8. б. — Забелешка 1'„ 

б) За предлози за осигуруваа на доказите 
50% од наградата по Тар. бр. 8. 

в) За останалите поднесоци 25% од наградата 
предвидена за тужби по Тар. бр. 8. 
Тар. бр. 10. 

За секоја расправа се плакја иста награда: 
како и за тужби по Тар. бр. 8. 
НАПОМЕНА: 

1. 3 одложените расправи на кои што не би-
ло расправуење припаѓаа на адвокатот 25% од 
наградите предвидени во оваа одредба. 

2. За расправи на кои што одма дошло до 
признание на тужбеното барање, одрекнуење ^ 
тужбеното барање, одтеглуеље на тужбата, спо-
годба, на адвокатот му приттагј^ 50 од наградата1 

предвидена во овој тарифен број. 
Тар. бр. 11. 

За составував на жалби против пресуди, 
предлози за уложуење батање за заштита на за-
конитоста и барање за обновував на постапката 
се п лак ја истата награда како за тужби по Тар, 
бр. 8. 

VI. ЗАСТАПУЕЊЕ ВО ВОНПАРНИЧНАТА 
ПОСТАПКА 

Тар. бр. 12. 
За составував поднесци од 50 до 150 дин, 

Тар. бр. 13. 
За секоја расправа од 50 до 150 дин. 

НАПОМЕНА: 
За одложени расправи на кои не се распра-

вуело, на адвокатот му припија 25% сл награ-
дата 
Тар. бр. 14. 

За составував на жалби и предлози, за под^ 
несуеае барање за заштита на законитоста — - ^ 

од 100—200 д ули. 
Тар. бр. 15. 

За водење на следните постапки од почета-
кот до конечната судска одлука: 

а) За прогласував нестаналиот да умрен и до-
кажував на смрта 150 дин, 

б) За издаваае дозвола на малулетникот за' 
стапував во брак — - 1 0 0 дин. 

в) За олземаае на своевласт — - - - - - -
200 дин. 

г) За амортизација на исправи — 
- 100 дин. 

Напомена: 
Во оваа награда е вкључека и и?газдата за 

составував на сите поднесоци, жалби и награди 
за застапував на расправата. 

VI. ЗАСТАПИТ-ЊЕ ВО ИЗВРШНАТА 
ПОСТАПКА 

Тар. бр. 16. 
За составував на следните поднесен: 
а) За дозволи за извршував и за предлози за 

издаваае на привремени наредби, 50% од награ-
дата предвидена за тужба по Тар. бр. 8. б. 

б) За останалите поднесци, 25% од наградата1 

предвидена за тужби по Тар. бр., 8.6. 
Напомена: 

Награда за предлози за издаваае на привре-
мени наредби му припагја на адвокатот ако пред-
логот бил ставен во текот на спорот, а ако бил 
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стеве тужбата тога на адвокатот не му при-
паѓа за рредлогот засебна награда, 
ЅГар. бр. 17. 

За секоја расправа: 
а) На која се расправало за противиш^ пред-

ложени ја на страните или се извадуеле доказа^ 
телства, припагја иста награда како за тужби под 
!Гар. бр. 

б) За останалите расправи припагја 500/о од 
наградата за тужби под Тар. бр. 8 б. 
Напомена: 

За одложени расправи на кои што не се рас-
правуело му припагја на адвокатот 25̂ /о од награ-
дата предвидена за тужби по Тар. бр. В б. 
1ар. бр. 18. 

За составуење на жалби, предлози за уло-
жуење барање заштита на законитоста припагја 
награда предвидена за поднесци од Тар. бр. 16 а. 

VII. ЗА ЗАСТАПУЕЊЕ ВО СТЕЧАЈНА 
ПОСТАПКА 

Тар. бр. 19. 
За составуење на следните поднесоци: 
а) За предлози на доверителот и должникот 

за отворуење на стечај иста награда како за тужба 
по Тар. бр. 8 б. 

б) За сите други ,поднесоци 25—50% од пред-
видената награда за тужби по Тар. бр. 8 б. 
Напомена: 

За одредуење вредноста на барањето во стечај 
ната постапка е меродавна вредноста на барањето 
кое што се остварев во постапката. 
Тар. бр. 20. 

За секоја расправа припагја награда како и 
за поднесоци од Тар. бр. 19 а. 
Напомена: 

За одложени расправи на кои што "не се рас-
Правуело му припагја на адвокатот 25в/о од награ 
дата од овој тарифен број. 
Тар. бр. 21. 

За составуење жалби и предлози за поднесув-
ав на барање за заштита на законитоста припагја 
награда како и за по,днесоците по Тар. бр. 19 а. 
VIII. ЗАСТАПУЕЊЕ ВО ИНТАБУЛАЦИОННО-

ТАПИСКАТА ПОСТАПКА 
Тар. бр. 22. 

За составуење на следните поднесоци: 
а) За молби за стазуење на прибелешки, инта-

булации и симнуење на терети. 
Според вредноста на предметот: 
до 10.000 дин. - 75 дин. 
од 10.000 од 50.000 дин 150 дин. 
од 50.000 до 100.000 дин. 250 нид. 
преку 100.000 дин. - 350 дин. 
б) За останалите поднесоци 25% од предвиде-

ната награда. 
Напомена: 

Ако со еден поднесок се бараат повекје впи-
лг^ења врз основа на ИСТИ исправи, на адвокатот 
му припсчгја само една награда, која се одредуе 
Според највисоката вредност на правото кое што 
е предмет за впишуењето. 

Тар. бр. 23. 
За составуење на жалби, предлози за \ложуе-

ње барање за заштита на законитоста иста награда, 
како за поднесоци по Тар. бр. 22 под б. 

IX. ЗА ЗАСТУПУЕЊЕ ПРИ ОРГАНИТЕ 
НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

Тар. бр. 24. 
За составуење на поднесоци: 
а) врз основа на кои отпочнуе управна постапи 

ка од 50 до 200 диќ.' 
б) за сите останали поднесоци од 50 до 100 дим-

тар. бр. 25. 
За застапуење во постапката за усвојува^ 

од началото до конечната одлука 100 ДИЦ' 
Тар. бр. 26. ф 

За расправа - од 50 до 200 дин, 
Напомена: 

За одложените расправи на кои што не е било 
расправу?ње 50п/о награда од овој тарифен број. 
Тар. бр. 27. ^ 

За приговори, жалби, предлози, за поднесува^ 
на барање за заштита на законитоста и предлози 
за обновуење на постапката — од 50 до 200 дин. 

X. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Тар. бр. 28. 

За разгледз^ење на списи на адвокатот му при-
паѓа награда од 30 до 100 дин. 
Напомена: 

1. Оваа награда му припагја наддвокатот само 
тога, кога разгледуењето на списите било потреб-
но за давање на правна помокј. 

2. Награда од овој тарифен број му припагја 
на адвокатот без оглед на видот и вредноста на 
предметот и б :з оглед да ли работата е извршена 
во судот или органите па државната управа. 
Тар. бр. 29. 

За разгдедуеље на интабулационите и тапи-
ските книги - . од 30 до 100 дин. 
Пуштена: 

Оваа награда му припаѓаа на адвокатот само то 
га кога што разгледуењето на книгите била 
потребно за давање на правна помокј. 
Тар. бр. 30. 

За сите писмени соопштенија на државите ор^ 
гани без оглед вредноста на предметот — 25 дин. 
Тар. бр. 31. 

Известував на рочиштето - 10 дин, 
Останатите извести/оња на странките 25 -ден. 

XI. ПАТНИ ТРОШКОВИ 
Тар. бр. 32. 

При превземањето работи надвор од седиштето 
на адвокатската канцеларија, ако местото на прев^ 
земаната работа е оддалечено повекје од 3 кило-
метра од границата на синорот од местото на седи 
штето на адвокатската канцеларија му припаѓаа) 
на адвокатот, покрај наградата за свршуењето 
на работата, на име имши трошкови: 

1. Накнадуоње трошковите за упспребзгење на 
јавно превозно средство (железница, параход, ав-
тобус), кое што мо :се да се употреби со најмалку, 
трошок и во најкуса саобракјајна линија од седи-
штето на адвокатската канцеларија до местото за 
извршуење на работата и назад. 

2. Дневница во износ од 220 дин. 
Напомена: 

1. Ако адвокатот патуењето го врши со желез-
ница или параход, тога за палењето со железни-
ца му припагја накнада за платена железничка 
карта на II класл, а за патусње со параход превозна 
карта за I класа. 

2. Кога што не може да се употреби за пату-
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ен,е средство од јавниот саобракјај, на адвокатот 
му припагја накнада за превозуењето во износ 
од 5 дин. за километар. Започнатиот километар 
се смета како цел кога странката му дала на ад-
вокатот превозно средство, тога адвокатот нема 
право на километража, 

3. Ако адвокатот се задржи на пат помалку^ 
од 6 часови тога му припагја половина дневница^ 
а преку 6 часови цела дневница. 

4. Кога адвокатот на едно патуење врши по-
векје работи за повекје странки, патните трошко^ 
ви сразмерно се делат на сите странки". 

КЊИГА ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКИ ИСПИТИ 

2 2 9 
Врз основа на член 1 од Законот за воведуе-

Јве во градовите систем на дозволи за боравок^ 
Владата на Народна Република Македонија ја до 
несуе следната 

Наредба 
ЗА ВОВЕДУЕЊЕ СИСТЕМ НА НАСТАНУЕЊЕ 

Ш) ПРЕДХОДНА ДОЗВОЛА ЗА БОРАВОК 
ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ 

1. Во градот Скопје се воведуе систем на на-
станував по предходна дозвола за боравок. 

2. Воведував систем на настанував по пред-
ходна дозвола за боравок и во други градови, во 
кои што пренаселеноста претставев пречка за по-
натакашнцот стопански развој и за редовната ра-
бота на државните установи и претпријатија, ќе 
се изврши со посебни наредби. 

3. Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
нејзиното објавував во ,,Сл,ужбен весник на НР 
Македонија". 

Скопје, 29 јули 1947 год. Бр. 6347. 
Подпретседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Љ. Арсов, с. р. 

Министер 
на внатрешните работи на НРМ, 

Ц. Узуновски, с. р. 

2 3 0 
Врз основ чл. 8 став 3 од Уредбата за платите 

на земјоделските работници, а по прашааето за 
распоредуеае на земјоделските работи во платни 
групи во согласив со Министерот на земјоделието 
и шумарството на НР Македонија, издавам след^ 
ното 

Решение 
да долу означените рачни работи во земјоделие-
то (ратарство) според нивната врста и тежина, ка-
ко и со оглед на потребниот опит и способност во 
работата, распоредат во следните платни групи 
и тоа: 

1. Береае на тутун I група 

2. Нижеае на тутун г- I група 
3. Калапење и денчеае на тутунот III група 
4. Резаае на кутијките од афион и 

прибираае на катран III група 
5. Береае на китајките од афион I група 
6. Чукање или вршење на кутај-

ните од афион - - — - - - ' I група 
7. Корнеае на струковите од тутун 

и афион I група 
8. Береае на памук - I група 
9. Береае на сусам — — - — - — I група 

10. Гјубреае на вииоград (внесував 
во редови и растурува^) — - II група 

П. Сечеае на површински жили ц 
чистеае на чокоти II група 

12. Врзував на лози во снопови и 
изнесував т II група 

13. Копање на виноград III група 
14. Прашење на виноград: 

а) работник ири коњот I група 
б) работникот кој раководи со 

прашачот - '— II група 
15. Тлачење на виноградот — - . - I група 
До колку некоја рачна работа не е предвидена 

во овоа Решение, за неа дополнително ќе се об-
јави. 

Решението влегуе во сила од денот на обја-
вувавте во „Службен весник на НРМ", 

Бр. 5051 — 26 јули 1947 год. 
Министер, 

К. Петрушев, с. р̂  
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