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476. 
Врз основа на член 138 став 2 од Законот за 

внатрешни работи — Пречистен текст („Службен 
весник на СРМ", бр. 37/80), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

У Р Е Д Б А 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПРОЦЕНТОТ НА ВАЛО-
РИЗАЦИЈА НА ПЕНЗИИТЕ НА ПЕНЗИОНИРА-
НИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОРГАНИТЕ НА УПРА-
ВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Со 'оваа уредба се (пропишуваат критериумите 

и процентот на валоризација на пензиите на 
пензионираните работници ,од органите на упра-
вата надлежни за внатрешни работи кои заклучно 
до 31 декември 1980 г о д и н а оствариле право на 
пензија во смисла на член .137 од Законот за внат-
решни работи. 

Член 2 
Критериуми за валоризација на пензиите на 

пензионираните работници сид органите на упра-
вата надлежни за внатрешни рабати се: 

1. пензијата на пензионираниот работник; 
2. износот на пензијата од пензиската основица 

од личниот доход на Р А Б О Т Е Ш Е IKOJ (врши исти или 
слични работи и задачи со оние од (кои пензио-
нираниот работник остварил право на негава , од-
носно по исклучок (со оние на кои пензионираниот 
работник најдолго работел пред да оствари право 
на пензија '(износ на пензијата од пензиска осно-
вица) ; 

3. разликата меѓу пензијата и износот на пен-
зијата од пензиската основица. 

Член 3 
(Под пензија се подразбира износот на пензи-

јана -што на пензионираниот работник му е испла-
тена за месец јануари 1981 (година. 

Член 4 
Под-износ на пензијата од пензиската основица 

се подразбира износот на пензијата што му при-
паѓа на пензионираниот работник според пензис-
киот стаж и другите основи. 

Член 5 
Под пензиска основица од личниот доход на 

работник кој врши исти или слични работи и 
задачи со оние од кои пензионираниот работник 
остварил право на пензија,' односно по исклучок 
на кои пензионираниот работник најдолго рабо-
тел пред да оствари право на пензија, се подраз-
бира личниот доход што му е утврден на работ-
никот по завршната сметка за просечно оства-
рените резултати во работењето со полно работно 
време во 1980 година (пензиска основица). 

Член 6 
Рабатите и задачите од кои пензионираниот 

работник -остварил право на пензија, односно по 
исклучок' на кои пензионираниот работник нај-
долго работел пред да оствари право на пензија, 

се 'споредуваат со исти или слични работи и за-
дачи утврдениве општиот акт за внатрешната ор-
ганизација и систематизацијата на работите и за-
дачите на органот на управата надлежен за вна-
трешни рабати (од ,кои пензионираниот работник 
остварил право на пензија, односно на органот 
на управата надлежен за внатрешни работи на 
општествено -политичката заедница на чие подрач-
је пензионираниот работник ти вршел тие работи 
и задачи. 

Член 7 
Личниот доход од кој се пресметува пензис-

ката основица на работник кој врши исти или слич-
ни работи и задачи се утврдува 'според основите 
и мерилата пропишани во самоуправниот општ 
акт на органот на управата надлежен за внатреш-
ни работи од кој пензионираниот работник оства-
рил право на пензија, односно од органот на уп-
равата -надлежен за внатрешни работи на општес-
твено-по.литичката заедница на чие подрачје пен-
зионираниот работник (ги вршел тие рабати и за-
дачи. 

Член 8 
Пензијата на одделен пензиониран работник 

/од органите на управата надлежни за внатрешни 
работи може да се валоризира најмногу до 40%. 

Процентот на валоризацијата на пензијата на 
секој (одделен пензиониран работник од органите 
на управата надлежни за внатрешни рабати на 
кој му се валоризира пензијата се утврдува за-
висно од критериумите предвидени во член 2 на 
оваа уредба. 

Член 9 
Валоризацијата на пензиите на пензионира-

ните работници од органите на управата надлеж-
ни за внатрешни работи ice врши по службена 
должност. 

(Податоците за валоризацијата на пензиите на 
пензионираните работници од органите на упра-
вата надлежни за внатрешни работи до Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија ,ги доста-
вува Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти (Републички секретаријат). 

Републичкиот секретаријат ги обезбедува по-
датоците за валоризација на пензиите на пензио-
нираните работници од органот на управата 
надлежен за внатрешни работи од кој пензиони-
р,аниот работник остварил право на пензија, од-
носно од органот на управата надлежен за вна-
трешни работи на 'општествено-политичката заед-
ница на чие подрачје пензионираниот работник 
ги вршел тие работи и задачи. 

Член 10 
Републичкиот секретаријат доставува подато-

ци за валоризацијата на пензиите до Самоуправ-
ната (интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија за сите пензио-
нирани работници од (органите на управ,ата над-
лежни за внатрешни рабати ка ј кои постои разли-
ка помеѓу пензијата ,и износот на пензијата од 
пензиската основица. 

Податоците за валоризацијата на пензиите со-
држат лично име на корисникот на пензијата и 
личниот доход од кој се (пресметува пензиската 
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основица од која ќе се определи новиот износ на 
пензијата на пензионираниот работник. . 

Член 11 
Одредбите од 'оваа уредба се применуваат и 

на пензионираните работници од казнано-поправ-
нмте установи кои оствариле право на пензија 

како работници на органите на управата надлеж-
ни за (внатрешни работи. 

Работите и задачите - од исаи пензионираните 
работници од став 1 на овој член оствариле (пра-
во на пензија ое споредуваат со слични работи и 
задачи утврдени во општиот акт за внатрешна 
организација и систематизацијата на работите и за-
дачите на' органот на управата надлежен за вна-
трешни работи во чиј состав била казнено-поп-
равната установа. 

Член 12 
Валоризираната пензија на пензионираните ра-

ботници од органите на управата надлежни за 
внатрешни работи се исплатува од 1 јануари 1981 
година. 

Член 13 
Go влегувањето во 'сила на оваа уредба прес-

танува да важи Уредбата за определување на 
условите и височината на делот на пензијата на 
кој има право работник во орган за внатрешни 
работи и (работник во казнено-поправна установа 
и воспитно-поправен дом, кој е пензиониран по 
потреба на службата '(„Службен весник на СРМ", 
бр. 20/73 и 15/74). 

Член 14 
Оваа уредба влегува во (сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социј-алистичка Република Макед-онија". 

Бр. 23-1635/2 
29 октомври 1981 година 

Скопје 
Претседател 

иза Извршниот совет, 
Благој Попов, ic. р. 

477. 
Врз основа на член 21-а, алинеја 2 од Законот 

за извршување на Буџетот за 1981 година („Служ-
бен весник на СРМ" број 44/80 и 30/81), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ПРЕСНО-

ТО КРАВЈО МЛЕКО 

1. На организациите на здружениот труд — 
преработувачи на млеко им -се исплатува на -име 
компензација по 0,50 дин. за секој продаден литар 
пресно кравјо млеко. 

2. Компензацијата од точка 1 на оваа (Одлу-
ка се исплатува од средствата издвоени на посеб-
ната републичка сметка за намирување на обврс-
ките на Републиката по основ на компензации и 
премии. 

3. Исплатата на компензацијата од точка 1 
на оваа одлука се врши врз основа на книговод-
ствената евиденција на организациите на здруже-
ниот труд од денот на зголемувањето на малопро-
дажната цена на млекото. 

4. Барањето за исплата на компензацијата од 
точка 1 на оваа одлука се поднесува до Службата 
на општественото книговодство. Кон барањето се 
доставува фактура за продадените количества од-
носно испратница-приемница за количествата ,прес-
но кр-авјо млеко продадено преку продавниците на 
организациите на здруж-ениот труд — преработува-
чи на млеко. 

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

Бр. 23-2084/3 
6 ноември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

478. 
Врз основа на член 21-а, алинеја 2 од Законот 

за -извршување на Републичкиот буџет за 1981 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 44/80 и 30/81), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕН-
ЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ 

1. Bo Одлуката за компензација на цената на 
лебот '(„Службен весник на 'СРМ" бр. 10/81, 26/81, 
28/81 и 30/(81), ,во точка 1 (Износот „5,30" се заменува 
со „2,00". 

'2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 16' ноември 1-981 година. 

Бр. 23-2084/11 
6 ноември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот савет, 
Благој Попов, с. р. 

479. 
Врз (основа на член 21-а, алинеја 2 од Законот 

за извршување на Републичкиот буџет за 1981 го-
дина („Службен весник на СРМ" број 44/80 и 30/8.1), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕН-
ЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА СВЕЖОТО МЕСО 

1. Во Одлуката 1за компензација на цената на 
свежото месо („Службен весник на СРМ" бр. 18/81 
и 30/81), точка 1 се менува и гласи: 

На основните организации на здружениот труд 
што вршат промет на мало за продадените количес-
тва пилешко (бројлери) месо ќе им се исплатува 
на име компензација и тоа за: 

— класична 'Обработка 12,40 дин/кг 
— 'подготвено за печење 15,20 дин/кг и 
— подготвено за скара-трил и 

конфекционирано во делови 16,00 дин/кг 
2.Во точка 3, став 2, зборовите: „говедско, 

свинско, овчо и" да се (избришат. 
3. Оваа одлука влегува во сила 100 денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 16 ноември 1981 година. 

Бр. 23-2084/2 
6 ноември 1981 година  

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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480. 
Уставниот суд е а Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија и чле-
нот .20 од Законот за основите на постапката (пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, по јавната расправа од 
3 јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. CE ОДБИВА предлогот на Општинскиот оп-

штествен правобранител на самоуправувањето за 
општините Прилеп и Крушево за /оценување за-
конитоста на: 

-а) Самоуправната спогодба за преземање, упа-
туваше и, разменување на работници во Работната 
организација на основното образование и воспи-
тание „11 Октомври" во (Прилеп, (склучена на 25 
октомври '1978 го,дина меѓу работните ,луѓе во ос-
новните организации на здружен труд: основните 
училишта „Гоце Делчев", „Рампо Левкат,а", „Кли-
мент Охридски", „Добре Јовановски", „Кире Гав-
рилоски", „Кочо 'Рацин", сите од Прилеп, и основ-
ните училишта „Пецо Даскалот" во село Долнени, 
„Манчу Матак" во село Кривогаштани, „Круме 
Волнароски" во село Тополчани, „Моша Пијаде" 
во село Дуње, Основното (музичко училиште „Ор-
це Михалоски-Оцка" во Прилеп, како и работни-
ците во заедничките с-лужби при Работната орга-
низација „И Октомври" во Прилеп, и на 

б) Самоуправната спогодба за преземање, упа-
тување и размена на работници во Работната ор-
ганизација на 'основното образов-ание и воспита-
ние „11 Октомври" во Прилеп, склучена меѓу ис-
тите учесници на 2,1 април 19-80 година. 

12. 'СЕ ЗАПИРА постапката за оценување за-
конитоста на членот 23 од Самоуправната спогод-
ба означена под а) на точката 1 на -оваа одлука и 
на 'членот 2i4 од Самоуправната 'спогодба означена 
под б) на точката 1 на оваа одлука. 

13. Оваа одлука ЌЕ се објави BIO „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација на ос-
новното образование и воспитание ,Д!' Октомври" 
во Прилеп, како и во оловните организации на 
здружен труд,. означени во точката .1 на оваа од-
лука, кои што се потписници на оспорените са-
моуправни "Спогодби, на начинот предвиден за Об-
јавување на самоуправните општи акти. 

4. Општествениот правобранител на самоупра-
вувањето за општините Прилеп и Крушево пове-
де пост,апка за 'оценување законитоста на оспоре-
ните самоуправни спогодби означени во точката 
1 на оваа (одлука затоа што не биле донесени со 
референдум и затоа што со самоуправните спо-
годби било предвидено за преземање, упатување 
и разменување на работниците да одлучува коми-
сија за спроведување на (спогодбата, а не надле-
жен орган во основн-ата организација на здружен 
труд во која се прима работников. 

-5. ,Потписниците на оспорените ,акти во пиеме-' 
ните одговори и на јавната расправа наведуваат 
дека се неосновани наводите на предлагачот, би-
дејќи оспорените самоуправни 'спогодби не прет-
ставувале самостојни ,акти, туку конкретна разра-
ботка и реализација на членовите 13 и 14 од Са-
моуправната спогодба за здружување на основните 
училишта од подрачјето на откупната ,Прилеп во 
Работна организација за основно воспитание и об-
разование ,11 Октомври", која 'била донесена со 
референдум на 6 март 1978 година. Наедно, појас-
нија дека комисијата за спроведување на оспоре-
ните самоуправни (спогодби била над,лежна само 
да ти разгледува барањата за преземање, 'упатува-
ње и размена на работниците и врз основа на тоа 
да поднесува (свој предлог кој го доставува на над-
лежните органи на одлучување. 

(6. Разгледувајќи ли оспорените акти, во текот 
на постапката и на јавната расправа, Судов утвр-
ди дека (Самоуправната (спогодба за преземање, 

упатување и разменување на работници во Работ-
ната 'организација на основното образование и вос-
питание е усвоена на собирите ,на работните луѓе 
во (основните организации на здружен труд во сос-
тав на Работната организација на 25 октомври 1978 
година. Според членот 23 од спогодбата, сите пот-
писници имаат обврска слободните работни места 
и нераспределените наставни часови да ги 'прија-
ват на Комисијата за 'спроведување на спогодбата, 
а таа ги утврдува потребите од работници и ш 
споредува со списокот на евидентираните вишоци 
на работници. 

Разгледувајќи ја (Самоуправната спогодба за 
преземање, упатување и размена на работници во 
Работната организација, усвоена на собири на ра-
ботните луѓе во основните организации на здру-
жен труд и склучена на 21 април 1980 година, Су-
дов утврди дена со в,легувањето во сила на оваа 
самоуправна спогодба престанала да в,ажи Самоуп-
равната спогодба склучена на 25 октомври 1978 го-
дина. Според членот 24 од (оваа спогодба, сите пот-
писници имаат право и обврск,а слободните работ-
ни места и нер аспор одените наставни часови д а ги 
пријават на Комисијата за спроведување на спо-
годбата. Таа ги утврдува потребите од работници, 
ги споредува со -списокот на евидентираните сло-
бодан работни (места и подготвува предлог на прио-
ритетна листа за вишокот односно индивидуалната 
пријава. 'Предлогот на Комисијата (со приоритетиа-
та л,иста се доставува до органот за работни одно-
си во основната организација на здружен труд или 
заедничките служби, кој (одлучува за приемот на 
работникот, а по евентуалните приговори реш-ава 
советот на основната организација на здружен труд. 

Раз!гледувај1ќи ја Самоуправната (спогодба за 
здружување на (основните училишта од подрачјето 
на ,општината. Прилеп во Работна организација за 
образование и воспитание, донесена од работните 
луѓе во основните училишта на подрачјето на оп-
штината Прилеп (со референдум на 6 март 1978 го-
дина, Судов 'утврди дека во членовите 13 и 14 е 
предвидено под кои услови работникот може да се 
распореди од една во друга основна организација 
на з,дружен труд односно работна заедница. 

7. Според ставот 4 на член 177 од Законот за 
здружениот труд, со самоуправна 'спогодба за здру-
жување во работна организација односно во сло-
жена (организација на здружен труд се утврдуваат 
случаите и условите под кои работникот од една 
основна (Организација може да се распореди во 
друга основна организација во рамните на иста ра-
ботна или сложена организација на здружен труд, 
на работи односно работни задачи што и одгова-
раат на (неговата стручна подготовка односно ра-
ботна способност стекната со работа. Работникот 
во здружениот труд, согласно членот 1220 од За-
конот за здружениот труд, има право да бара заш-
тита на (своите права пред самоуправните органи, 
,судовите на ' здружениот "груд (и другите судови, 
како и пред другите надлежни органи во соглас-
ност со законот. 

Во ставот l на член 46:2 од Законот за здру-
жениот труд е (определено дека работниците во 
основната организација со ,лично изјаснување од-
лучуваат за неотуѓивите права со референдум, на 
собири на работници, со потпишување односно со 
давање на посебни изјави BIO писмена форма и со 
други облици на лично изјаснување утврдени со 
законот, со статутот или самоуправната спогодба. 
Работниците во основната орг,анизација, според 
ставот 1 на член 463 од овој закон со референдум, 
покрај другото, одлучуваат за самоуправната спо-
годба за здружување во работна организациј,а. 

Со самоуправната спогодба за здружување, ко-
ја е донесена со референдум, во основа се утврде-
ни случаите и условите под кои работникот од 
едно основно училиште во рамките на работата 
организација, а со оспорените самоуправни спогод-
би утврдените случаи и услови /се дсиразработети 
и конкретизирани. 
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Со оглед на тоа што самоуправната спогодба 
за здружување со кој,а се -регулираш! случаите и 
условите под кои работникот може да -се распореди 
од една во друга основна организација е донесена 
со референдум, Судов утврди дека и актите, однос-
но оспорените самоуправни спогодби, не мора да 
бидат донесени со референдум затоа што тие всуш-
ност се усвоени со цел да се реализираат и при-
менат случаите и условите утврдени со самоуправ-
ната ,спогодба за здружување. 

'8. Во текот на јавната расправа претставникот 
на подносителот на предлогот го (Повлече предло-
гот за оценување уставноста и законитоста на чле-
нот 23 од самоуправната спогодба означена под а) 
на точката 1 на оваа одлука и на членот 24 од 
самоуправната спогодба означена пад б) на точка-
та 1 на 'оваа одлука. Со оглед на тоа што е пов-
лечен предлогот за оценување уставноста и зако-
нитоста на означените одредби, Судот одлучи како 
во точката 2 на оваа одлука. 

У. бр. 60/80 
3 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

481. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 
15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство 1на неговите одлуки, на сед-
ницата од 24 септември 198/1 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. 'СЕ УКИНУВА членот 40 од Правилникот 

за распоредување на чистиот доход и за распре-
делба на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка на работниците во Централ-
ното основно училиште „25 Мај" во Скопје, насел-
ба ^Сингелиќ, донесен со референдум на 29 декем-
ври 1977 година. 

2. Оваа одлука (ќе се објави BIO ^Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиш-
те4 „25 Мај" во Скопје, на начинот предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 92/81 од 4 јуни 1981 ,година, поведе постап-
ка за 'оценување уставноста и законитоста на од-
редбата од актот означен во точката 1 на оваа 
одлука затоа што основано се постави праша-
њето за нејзината согласност со начелото за рас-
пределба според трудот и со ставот 3 на член 129 
од Законот за здружениот труд. 

4. Bio текот на постапката и на седницата Су-
дов утврди дека членот 40 од оспорениот правил-
ник предвидува за стручно извршување на нас-
тавните работи и работни задачи на наставниците 
с,о виша стручна подготовка бројот на бодовите 
утврден за извршување на овие работи и работни 
задачи да им се зголеми за уште 19i2 бода, а на 
наставниците со висока стручна подготовка за 206 
бода. 

Со оспорената одредба стручната подготовка 
се предвидува како самостоен основ за распредел-
ба на средствата за лични доходи. Bio законот не 
се предвидува утврдување на придонесот на ра-
ботникот по основ на стручната подготовка, туку 
дека придонесот на (работникот во работата се 
утврдува преку обемот и сложеноста на работите 
и работните задачи, квалитетот на остварените 
резултати ,и други основи утврдени во Законот 
за здружениот труд и во самоуправниот акт за 
распределба на средствата за лични доходи на 
работниците во основната организација на здру-
жен труд. Стручната подготовка, според (мисле-
њето на Судов, е изразувач на 'сложеноста на ра-
ботите и работните задачи што ги врши работни-
кот и е инкорпорирана и веќе вреднувана во овој 
OICHOB, така што нејзиното одделно вреднување, 
вон рамките на одаовот сложеност, значи двојно 
вреднување на стручната подготовка што не е во 
согласност со начелото на распределба според 
трудот и ,со ставот 3 на член 129 од Законот за 
здружениот труд, со оглед на што Судов одлучи 
како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 92/8il 
24 септември 19Ш. година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

292. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, Собранието на град Скопје и собрани-
јата на општините од територијата на Социјалис-
тичка Република Македонија, заради усогласува-
ње на судските такси, согласно член 86 од Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија и 
член 1 од Законот за судските такси ((„Службен 
весник на СРМ", бр. 46/72, 34/75, 46/75 и 42/80), 
склучуваат 

д о г о в о р 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СУДСКИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, Собранието на град Скопје и собранија-
та на општшште од територијата на Социјалис-
тичка Република Македонија (во натамошниот 
текст: учесници во Договорот) се договорија суд-
ските такси за поднесоците или за судските од-
луки, односно за преземените дејствија пред оп-
штинските судови по барање на странките, да се 
плаќаат по единствена тарифа. 

Член 2 
Елементите за определување на судските так-

си, во смисла на член .1 од ш о ј договор, основи-
те за кои што ќе се пла!ќа такса и износите, учес-
ниците BIO овој договор ги утврдија и тоа за: 

ТАКСЕНА ТАРИФА НА ОПШТИНСКИ 
СУДСКИ ТАКСИ " 

I. ПРОЦЕСНА И ИЗВРШНА ПОСТАПКА 
1. Поднесоци 

Тарифен број 1 
i(jl) За тужба, за противтужба и за предлог 

за повторување на постапката се плаќа, според 
вредноста на 'предметот на спорот, следната такса: 

до 500 динари 25 
од 500 ,, 1.000 „ 50 

1.000 ,, 2.000 „ 100 
2.000 „ 3.000 „ 150 
3.000 ,, 4.000 „ 200 
4.000 „ 5.000 ,, 250 
5.000 ,, 50.000 ,, 260 и 
над секој започнат динар над 5.000 ди-
нари уште 1,5% 

над 50.000 1.200 динари и на секој започнат динар 
над 50.000 динари уште 1%, а најмногу 
до 30.000 динари. 
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(i2) За предлог за извршување или обезбедува-
ње или ,издавање на привремена мерка, за приго-
вор против платен налог, за приговор во изврш-
на постапка за предлог за враќање во поранешна 
состојба, за 'предлог за обезбедување на докази, 
за одговор на тужба и на жалба, за приговор 
против налог за отказ на деловни простории, за 
отказ на договор за потстан арени однос или за 
тужба за иселување на потстанар, за тужба по-
ради смеќавање на владение од состанароки од-
нос, се плаќа половина од таксата од став 1 на 
овој тарифен број. 

(3) За жалба против пресуда и за жалба про-
т,ив решение за спорови поради смеќавање на вла-
дение се плаќа двојна такса од став 1 на овој та-
рифен број. 

'(4) За предлог за изведување на нови докази 
кои не се предложени со тужбата односно пис-
мениот одговор на туж-бата или приговорот пр,о-
тив платниот налог, а кој предизвикал закажу-
вање на нова распр,ава односно рочиште, се плаќа 
так-са во висина од (1'50/о од таксата о,д став 1 на 
овој тарифен број, но не помалку од 10 динари, а 
нај-многу 150 динари во постапката пред општин-
ските судови. 

Забелешка: 
1. iKora обата брачни другари спогодбено ба-

раат развод на брак се плаќа само една такса за 
тужбата. 

2. За тужби в-о кои е став-ен предлог за из-
давање на платен налог се плаќа половина од 
таксата од став ,1 на овој тарифен број. 

3. Ако поднесоците ice примети rfa записник 
во судот, вклучув-ајќи ги и оние што се примени 
на записник во текот на расправата, се плаќа 
такса предвидена за односни-от поднесок. Не 
се наплатува посебна такса за препишување од 
тарифниот број 19 ако записникот требало да се 
состави во повеќе примероци. 

4. АКО ВО тужбата е (Ставен предлог за изда-
вање еа привремена мерка односно наредба или 
кога во жалбата е ставен предлог за враќање во 
поранешна состојба, покрај таксата за тужбата 
односно жалбата се плаќа и такса з-а односниот 
пр-едлог, освен ако е предложено издавање на 
привремена мерка во споровите за развод на брак 
или во споровите з-а издржување на деца. 

5. З-а пр,едлог да се дозволи извршување или 
да се издаде привремена мерка односно наредба се 
плаќа една такса и кога се предлагаат повеќе 
средства за извршување односно (обезбедување, без 
о,глед на тоа дали таа се чини -едновремено или 
дополнително. 

'6. За жалба против решение на првостепе-
ниот суд се плаќа такса ако со жалбата се напа-
ѓа решение. што подлежи на плаќање на такса 
според тарифниот број 2. 

7. За жалба прот,ив решение со кое се ува-
жува или (О,дбива предлогот за враќање во пора-
нешна состојба -се плаќа пол-овина од таксата од 
став 1 на овој тарифен број, но не повеќе од 50 
динари. 

8. За предлот за обид за порамнување (член 
324 од Законот за процеснат,а постапка), се плаќа 
половина од таксата од став 1 на -ов-ој тарифен 
број, но најмногу 1.000 динари. 

9. Отказот на деловна просторија се смета ка-
ко тужба во однос на наплатувањето на таксата. 
За 'овој отказ се плаќа половина од таксата од 
став 1 на овој т.арифен број. 

10. Ако учесник во постапката (стави пред,лог 
за (изведување на нови докази, кои предизвикале 
закажување на ново рочиште, ја пла!ќа таксата 
од ставот 4 од ов-ој тарифен број. 

11. За поднесоците што не се наведени во овој 
тарифен 'број, како и за прилозите кон поднесо-
ците не се плаќа такса. 

2. Одлуки 

Тарифен број 2 

i(l) За првостепена пресуда, како и за реше-
ние во спорови поради смеќавање на владение се 
плаќа, според вредноста на предметот на спорот, 
таксата од став 1 на тарифниот број 1. 

(2) За пресуда поради изостанок, како и за 
пресуда врз основа на признание донесена на под-
готвително рочиште односно на првото рочиште 
за главната расправа ако по,дготвителното рочиш-
те не е одржано, за пресуда во спор за отказ на 
договор за нотстанарски однос или BIO спор за 
иселување на потстанар и за решение во споро-
вите поради смеќавање на владение од состанар-
ски однос, се плаќа половина од таксата од став 
1 на овој тарифен број. 

i(3) За решение за отфрлање на тужба (по член 
208 став 2 од Законот за процесната постапка), се 
плаќа половина од таксата од став 1 на овој та-
рифен број, но не повеќе од 100 динари. 

(4) За решение за издавање на платен налот 
се плаЈќа ,половина од таксата од ст,ав 1 на овој 
тарифен број. 

i(5) За решение по предлог за дозвола за из-
вршување или обезбедување или привремена мер-
ка односно наредба, се плаќа половина од так-
сата од став 1 на овој тарифен број, а ако ова 
реш-ение се донесува врз основа на странски 
извршни исправи се плаќа цела такса -од став 1 
на овој тарифен број. 

(6) За решение со кое се уважува или одбива 
предлогот за враќање в-о пор,анешна состојба, се 
пла!ќа половина од таксата од став 1 на овој та-
рифен број, но не повеќе од 60 динари. 

З,абелешка: 

1. Обврската за плаќање на такса за првосте-
пена одлука н-е зависи од тоа дали одлуката ста-
нала правосилна. 

2. За првостепените одлуки што не се наве-
дени во овој тарифен број т-акса не се плаќа. 

3. Ако повисокиот суд ја укине одлуката на 
понискиот суд и предметот го врати на повторно 
расправање на понискиот суд, платената такса за 
укинатат,а одлука -се засметува во новата одлука 
или за порамнувањето. Така ќе се постапи и кога 
Врховниот суд на Македонија ќе го уважи и ба-
рањето за заштита на законитоста. 

Исто така ќе се засмета таксата платена за 
првостепена одлука што е укината по повод ува-
жениот предлог за враќање в-о поранешна состој-
ба (или на предлог за повторување на постапката 
во таксата за новата одлука што ќе биде донесе-
на по враќањето во поранешна состојба -односно 
повторување на постапката. 

Ако при пресметувањето се утврди дека так-
сата платена за првата одлука е поголема од так-
сата што треба да се плати за втората одлука, 
разликата на овие такси не се враќа. 

4. За дополнителна пресуда или решение не 
се плаќа такса ако за одлуката што е дополнета 
е платена такса според полната вредност на про-
цесот. 

5. Ако во текот на процесот е донесена меѓу-
пресуда, се плаќа такса на полниот износ на вред-
носта на предметот на спорот. 

Во таков случај нема да се плаќа такса за 
,к-онечната одлука што ќе биде донесена по меѓу-
пр осудата. 

6. Ако ВО текот на процесот е донесена де-
лумна пресуда, се плаќа такса според вредноста 
на барањето за кое е одлучено. Такса за конечна 



Стр. 6 - Бр. 35 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА -СРМ 13 ноември 1981 

одлука се плаќа според вредноста на остатокот на 
спорниот предмет што не е опфатен со делумн-ата 
пресуда. 

7. Таксата за платен налог се засметува во 
таксата за одлуката на судот што ќе биде доне-
сена по повод приговорот против платниот на-
лог односно во таксата за порамнување ако про-
цесот не заврши со пресуда. 

в. Такса за одл,ука по предлог за дозвола за 
извршување односно -обезбедување или привре-
мена мерка односно наредба, како и такса за 
одлука по повод на тужба BIO која е ставен пред-
лог за издавање на платен налог ((член 446 и 447 од 
Законот за процесната постапка), се плаќа при 
поднесувањето на предлогот односно тужбата. 

9. Такса од став 3 на 'овој тарифен број не 
се плаќа за решение за отфрлање на тужба што 
ќе се донесе BIO текот на претходното испитува-
ње на тужбата (член 282 од Законот за процес-
ната постапка). 

10. За пресуда на суд од (Црв степен што е 
донесена во врска со противтужба се плаќа такса 
како да е за противтужбата посебно расправано. 

111. Ако заради заедничко расправање се спое-
ни повеќе процеси, такса за пресудата се плаќа 
посебно за секој спор како да не постои -спојува-
ње на повеќе процеси. 

3. Порамнување 

Тарифен број 3 

За судско порамнување во текот на првосте-
пената постапка се плаќа според вредноста на 
која странките се спогодиле, половина од таксата 
од став 1 на тарифниот број 2. 

Забелешка: 

1. Ако со меѓупресуда е одлучено за основот 
на барањето, а потоа се склучи порамнување за 
износот на барањето, не се плаќа такса за порам-
нување. 

2. За 'првиот препис од записникот за порам-
нувањето што и се издава на странката на неј-
зино барање не се плаќа такса. За порамнување 
склучено според член 324 од Законот за процес-
ната постапка, не се плаќа такса. 

3. Ако предметот на порамнувањето е непро-
ценлив, за порамнувањето се плаќа 50 динари. 

И. ВОНПРОЦЕСНИ ПОСТАПКИ 

1. Поднесоци 

Тарифен број 4 
За предлог да се поведе в,онпроцесна постап-

ка, се плаќа 50 динари. 

'Забелешка: 

Такса за предлогот за поведување вонпроцес-
на постапка не сех плаќа еко постапката се пове-
дува по 1службена должност. 

2. Одлуки 

Тарифен број 5 

За одлука на првостепениот суд во вонпро-
цесна постапка, се плаќа според вредноста на 
предметот, таксата од ставот 1 на тарифен број 1. 

3. Правни лекови 

Тарифен број 6 

(1) За жалба против одлука на суд -од прв 
степен, доколку со наредниот став од овој тари-
фен број за одделни вонпроцесни работи не е 
определено поинаку, се плаќа 100 динари. 

(2) За жалба против: 
,1) одл,уката по предлогот со кој се бара про-

гласување на исчезнато лице за умрено и дока-
жување на смртта, се плаќа 100 динари; 

2) (одлуката по ,предлогот за лишување од де-
ловна способнос,т и прогласување на лице за де-
ловно спо,собно ако предлогот е поднесен од брач-
ниот другар, дете, внук, родител, баба, брат, сес-
тра и секој друг кој со тоа ,лице живее , во трајна 
заедница се плаќа 100 динари; 

3) одлуката по предлогот за давање дозвола 
за склучување на брак се плаќа 200 динари; 

4) одлуката по предлогот да се спроведе делба 
на заеднички предмет или имот се плаќа 200 'ди-
нари; 

5. одлуката по предлогот за уредување на меѓи 
се плаќа ДОО динари; 

6) одлуката по предлогот да се спроведе пос-
тапка за амортизација на исправи се плаќа 150 
,динари. 

Забелешка: 
1) Ако постапката од точка 1) од став '(2) на 

овој тарифен број се в,оди за лицата исчезнати 
во војна не се плаќа такса. 

2) Ако жалбата против одлуката од точка 2) 
од став (2) на овој тарифен број ја поднесува ли-
це лишено од деловна способност (односно негов 
законски застапник или старател, не се плаќа 
такса. 

3) За делба на наследство во оставинска пос-
тапка не се плаќа т,акса за жалба од точка 4) од 
став (2) на овој тарифен број, ако наследниците 
спогодбено предложат делба и спогодбата за дел-
ба биде внесена во решението за наследување. 

4) За предлозите во сите вонпроцесни работи 
поднесени од физички лица се плаќа 50 динари. 

4. Порамнување 

Тарифен број t 7 

За судско порамнување во сите в,онпроцесни 
работи. се плаќа таксата предвидена во тарифен 
број 3. 

Забелешка: 
1) За првиот препис од записникот за порам-

нување што и се издава на странката на нејзино 
барање, не се плаќа такса. 

2) Ако предметот на порамнувањето е непро-
ценлив, за порамнувањето се плаќа 50 динари. 

5. Составување и чукање на тестамент 

Тарифен број 8 

(il) За составување (судски тестамент се плаќа 
100 динари. 

((2) За чување на тестамент во судот се плаќа 
50 динари. 

(3) За отповикуваше тестамент пред судот се 
плаќа 100 динари. 

(4) За враќање на тестамент кој се наоѓа на 
чување во судот се плаќа 15 динари. 

Забелешка: 
1. Таксата од став 1 и 3 на (овој тар. број се 

плаќа без оглед дали тестаментот е составен од-
носно отповикан во (судската зграда или надвор 
од судската зграда. 

2. За чување на тестамент се плаќа такса 
иако тестаментот -е составен вон 'судот односно над-
вор од судската згр-ада. Не ice плаќа нова такса 
за чување ако се врши замена на тестаментот, 
но се наплатува такса за враќаше на тестамент,от 
што се заменува. 

3. ,Не се плаќа такса за чување на исправи за 
усниот тестамент ниту за давање изјава на све-
докот на усниот тестамент за последната волја на 
з авештателот. 
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4. Не се плаќа за отповикување ако оо подоц-
нежниот тестамент се отповикува поранешниот и 
наедно се составува нов тестамент. 

6. Заверка на потписи, ракописи, преписи и преводи 

Тарифен број 9 

И.За молба (писмена или усна) со која се бара 
заверка на потпис, ракопис или препис се плаќа 
5 динари. 

;2. За заверка на (секој потпис (ракознак) се 
плаќа 10 динари. 

3. За заверка на ракопис се плаќа од секој 
полутабак ракопис 5 динари. 

4. За заверка на препис се пл^ќа од секој по-
лутабак по 5 динари. 

5. За заверка на потпис на судски толкувач 
за преводи заради употреба во странство се пла-
ќа 10 динари. 

6. За заверка на потпис на полномошно се 
плаќа 10 динари. 

7. За заверка на потпис на договори се пла-
ќа и тоа: 

;1) За новосклучени договори чија вредност из-
несува: 

до 500 динари 20 динари ' 
,, '1.500 ,, 30 динари 

2.500 „ 50 
,, 0,5% а најмногу 

300 динари. 

над 500 
,, 11.500 
„ 2.500 

2) Ако вредноста" на договорот не е промен-
лива се плаќа 20 динари. 

3) !За-заверка на продолжување на рок за ва-
жеше на до-говор се плаќа 50% од таксата од точ-
ката 7 'односно точката 2 од овој тарифен број. 

Забелешка: 
;1. (Потписите на исправата што ја издава држа-

вен орган, организација на здружен труд или дру-
га организација односно заедница, се сметаат како 
потпис ак!о со прописи или други акти се овлас-
тени за потпишуваше две или повеќе лица. 

2. За молба со која се бара заверка на пот-
пис или ракознак на исправа се плаќа една такса 
без оглед колку потписи на исправата се заверу-
ваат. 

3. Кога странката ќе му предаде на судот во 
текот на постапката прост препис од исправа, на 
кој суд,скиот службеник со свој потпис потврдув а 
дека го видел оригиналот, ,за таква потврда не се 
плаќа такса. 

4. Таксата за заверка на потпис, ракопис или 
препис ја плаќа л,ицето што бара заверка. Пред 
да се положи таксата не 'смее да се изврши за-
верка. 

5. ОВо потвр,дата за заверка на препис треба 
да се назначи со ^ колку такса е таксиран ориги-
налот на исправата чиј препис се заверува. 

i6. Таксата за заверка на потпис, ракопис и 
препис се лепи на самата молба со која е бара-
на заверка, а во случај на усна молба на самата 
исправа односно на примерокот на преписот што 
останува ка ј судот. На ист начин се постапува и 
во поглед на лепењето на такса за самата молба. 

7. За заверка на потпис и печат се плаќа ед-
на такса. 

. 8. Ако со една молба се бара заверка на пот-
пис на повеќе исправи или заверка на повеќе 
ракописи или преписи, се плаќа такса за молбата 
онолку пати колку што има исправи односно пре-
писи или ракописи. 

9. Како полутабак ice подразбира лист харти-
ја од дае страни во нормална канцелариска голе-
мина. Започнат полутабак ice (смета како цел по-
лутабак:. 

,10. Таксата од ставот 7 на точка 1 од овој 
тар. број се плаќа на вредноста означена во до-

говорот. Ако вредноста на договорот е процену-
вана, но не е означена, за заверка на потписот 
на договорот се плаќа двојна такса од ставот 7 на 
точката 2 на овој тар. број. 

11. Ако се заверува препис на исправа пишу-
вана на странски јазик, се плаќа двојна такса од 
ставот 4 на овој тарифен број. 

12. За заверка на потписи на полномошна од 
ставот б на, овој тар. број и за заверка на потпи-
си на договори од ставот 7 на овој тар. број се 
плаќа една такса, без оглед дали се заверува еден 
или повеќе потписи на полномошно односно и без 
оглед колку примероци на договорот се заверу-
ваат. 

13. Не се плаќа такса за следниве уписи: 
Д. за молбата со која се бара заверуваше на 

исправи, за заверување на исправи, како и за за-
варување на потписи, преписи и ракописи, пот-
ребни за остварување на правата од социјално оси-
гуруваше (додаток на деца, здравствено, инвалид-
ско или пензиско осигуруваше); 

2. за молбата со која се бара заверуваше на 
исправи, за заверуваше на исправи, како и за за-
верување на потписи, 'преписи и ракописи, пот-
ребни за остварување на права од работен однос; 

. 3. за молбата со која се бара заверување на 
исправи, за заверуваше на исправи, како и за за-
веруваше на потписи, преписи и ракописи, пот-
ребни за остваруваше на право на издршка. 

III. КРИВИЧНА ПОСТАПКА ПО ПРИВАТНА 
ТУЖБА 

1. Поднесоци 

Тарифен број 10 
i(jl) За приватна ту,жба и за противтужба се 

плаќа 100 динари. 
'(2) За предлог за враќаше во поранешна сос-

тојба се плаќа 50 динари. 
1(3) За жалба против; пресуда на суд од прв сте-

пен и за жалба против решение со кое е изречена 
судска опомена се плаќа 150 динари. 

(4) За бараше за повторуваше на кривична пос-
тапка се плаќа 100 динари. 

Забелешка: 
1) Ако кривичната постапка се води во смисла 

на член 32 од Законот за кривичната постапка 
(единствена постапка) нема влијание врз таксата 
ако едниот поднесок се однесува на повеќе при-
ватни тужители или на повеќе обвинети, или под-
несокот го поднесуваат повеќе приватни тужители 
или повеќе обвинети или со поднесокот се опфа-
тени повеќе кривични дела на еден обвинет. 

12) За поднесок со кој кривичната постапка се 
проширува на други кривични дела спрема ист 
обвинет, за кои се гони по приватна тужба, се 
плаќа такса според став 1 на овој тарифен број. 

3) За по,днесоци што не се наведени BIO овој 
тарифен број, како и за прилозите кон поднесоци-
те, не се плаќа такса. 

2. Одлука 
Тарифен број 111 

За пресуда на суд од прв степен и за решение 
со кое се изрекува судска опомена се плаќа 100 
динари. 

Забелешка: 
1) Такса за првостепена пресуда и за решение 

со кое се изрекува судска опомена се плаќа само 
еднаш, без оглед на бројот на пр,иватните тужи-
тели и на бројот на кривичните дела што се оп-
фатени со една пресуда односно решение. 

2) Ако за повеќе кривични дела на едно лице 
поради раздвојуваше на постапката (член 32 од 
Законот за кривичната постапка) се донесени пре-
суди од страна на ист суд, такса за пресудата се 
плаќа само еднаш, 
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3) Ако со пресуда е одбиена тужбата поради 
ненадлежност на судот, платената такса за оваа 
пресуда ќе се засмета во таксата за пресудата на 
надлежниот суд. Ако пресметаната такса е пого-
лема, вишокот не се враќа. Ако по жалба, предлог 
за враќање во поранешна состојба или за повто-
рување на кривична постапка пресудата ^ се укине, 
таксата платена за укинатата пресуда ќе се зас-
мета во таксата за новата првостепена пресуда. 

4) За првостепени одлуки што не се наведени 
во овој тарифен-број не се плаќа такса. 

IV. УПИС ВО ИНТАБУЛАЦИОНИ, ТАПИСКИ И 
ДРУГИ ЈАВНИ КНИГИ ВО КОИ СЕ ЗАПИШУ-

ВААТ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ВРЗ 
НЕДВИЖНОСТИТЕ 

1. Упис во интабулациоии и з ает авни 
(хипотекарни) книги 

Тарифен број 12 
1. За поднесок со кој се бара ставање или бри-

шење на иетабу да.ци ја, надизнт абу л аци ја или при-
белешка односно упис на застава на подрачјата 
каде што уште важат интабулациоеите и застав-
ните книги се плаќа: 

1. ако вредноста на правото што треба да се 
запише или брише: 

не преминува 500 дин. 20 динари 
над 500 „ до 1.000 дин. 30 динари 

1.000 „ до 5.000 „ 50 динари 
,, 5.000 „ 100 динари 

'2. ако вредноста на правото што треба да се 
запише или да се брише не е процеп лива, или ако 
се бара упис или бришење само на забелешката, 
се пла1ќа 10 динари. 

Забелешка: 
1) Такса за упис должно е да плати лице во 

чија полза се врши уписот. Ако упис бара лице 
чие право се ограничува, оптоварува, укинува или 
се пренесува на друго лице, и тоа гарантира за 
плаќањето на таксата, солидарно ќе ја плати со 
лицето во чија полза се врши уписот. 

'2) Такса се плаќа и ако" уписот се врши по 
службена должност ако не се работи за упис што 
е ослободен од такса (забелешка 8 кон овој тар. 
број). 

3) Ако врз основа на една молба се запишуваат 
повеќе права во полза на едно исто лице ка ј ист 
суд, такса се плаќа според вкупната вредност на 
тие права BIO моментот на запишувањето. 

4) Кога се запишуваат барања, таксата се од-
мерува спрема износот на барањето со сите спо-
редни побарувања (интерес, (стасани трошоци и др.), 
сметајќи го интересот од денот на предавањето на 
молбата за упис, ако е назначен износот на поба-
рувањата или процентот од главницата. 

. 5) Таксата за упис се плаќа и кога уписот се 
врши во текот на процесната, вонпроцесната или 
извршната постапка. 

6) ,Ако уписот на укнижбата или пре1дбележба-
та со одлука на повисокиот суд во целост или де-
лумно се укине или се измени, се враќа на бара-
ње вкупната платена такса односно ,нејзиниот сраз-
мерен дел. 

7) Таксата за упис според OBIOQ тар. број се пла-
ќа со таксата за поднесокот и се лепи на самиот 
поднесок. 

Ако 'оваа такса не е платена со поднесокот со 
кој се бара упис, судот по извршениот упис ќе пос-
тапи според членот 44 од Законот за судските 
такси. 

8) Не се плаќа такса за (следниве уписи: 
1. за упис на оправдувањето на предбележ-

бата; 
2. за потполно или делумно бр,ишење на некое 

запишано право; 
3. за службени дејствија во постапката за уре-

дување, основање и исправување на интабулацио-

еди односно заставни 'книги, освен ако грешката 
настанала по вина на титуларот на правото, како 
и за усогласување на интабулационите односно 
заставните книги со фактичната положба. Во ов,ие 
постапки ослободувањето ice однесува на сите под-
несоци, влошки и прилози, молби за издавање на 
катастарски планови и пооедовни листови, разни 
уверенија и заверување на преписи. 

Ова ослободување важи и за постапката за об-
новување на уништени интабулациони односно зас-
тавни книги ако со вејродостојна исправа се утвр-
ди дека уписот оправдано бил спроведен и дека 
според тоа била платена такса за тој упис; 

4. за повторен упис на исто, макар делумно и 
изгаснато право, поради ,процесна или извршна пос-
тапка во полза на исто лице. Ако предноста на 
повторно запишаното ,право е поголема, на вишо-
кот на вредноста (се плаќа проширената такса; 

б. за упис во исто право, макар делумно изгас-
нато на повеќе недвижности што се водат по кни-
гите на еден суд или повеќе судови, за пренос на 
изето право од една недвижност на друга недвиж-
ност на ист сопственик, за ограничување или стес-
нување на исто право на еден дел на иста надлеж-
ност, за проширување на исто право и врз други 
(недвижнос,ти на ист сопственик, за проширување 
на заедничка (гаранција врз одделни интабулацио-
ни односно заставни тела. Ова (ослободување важи 
само ако не настапиле промени во поглед на обе-
мот на правото или на овластеното лице; 

6. за спроведување на де,лба на правото на 
сопственост или на правото на службеност на про-
должување ако делбениците биле запишани како 
сопственици на тие права. Ова ослободување ва-
жи и во случај на делба на фамилиј,арни (куќни) 
задруги на задругарите, ако во интабулационите 
односно заставните книги задругата била запиша-
на како сопственик; 

7. за упис врз основа на решение за наследу-
вање; 

8. за упис на за,ложно право врз недвижности 
на гарантот, ако тоа право е вЉе запишано и врз 
недвижностите на главниот должник, иако за тој 
уцис е платена такса; 

9. за сите уписи во пол,за на општествено-по-
литичките заедници; 

10. за забележба на привремена управа опре-
делена во тенот на постапката на присилната јав-
на продажба, како и за забележба на присил,на 
управа определена наместо присилна јавна про-
дажба; 

ilil. за дополнителен упис на сопственост на 
брачни другари врз основа на судска одлука, 'ако 
еден од брачните другари ,е запишан како сопстве-
ник во интабулационите 'односно заставните кни-
ги, како и за упис со кој се означува идеален дел 
на секој брачен другар врз (недвижностите што се 
во нивна сопственост; 

12. за сите уписи BIO интабулационите, односно 
заставните книги, во полза на граѓани врз основа 
на Законот за аграрната реформа и колонизација, 
Законот за селскостопанскиот земјишен фонд на 
општонародниот имот, Законот за национализаци-
ја на наемните згради и градежното земјиште и 
Уредбата за постапката при 'спроведување на на-
циона,лизацијата на наемни згради и градежното 
земјиште; 

13. за сите уписи во полза на граѓани во врска 
со размената на земјиштето, со цел за арондација 
(комасација), како и врз основа на Законот за еис-
проприј ација; 

(14. За упис на заложно право на банки, орга-
низации на з д р у ж и труд или други самоуправни 
организации или заедници за заеми на работници 
за изградба, адаптација или купување на ста-
нови. 

9) Ослободувањето од точка 4, 5 и 6 од Забе-
лешката 8 важи само ако е платена таксата за 
првиот упис. 
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Тарифен број 13 

('1) За упис на интабул аци ј-а, надинтабулација, 
прибелешка или застава, се ила!ќа 2% од вреднос-
та од правото. 

'(2) За упис на забележба на присилна управа 
и дозвола на присилна продажба, ако за-,и-стото 
б-арање не е запишана интабулација (заложно пра-
во) на недвижн-оста која е предмет на присилна 
управа, или продажба, се плаќа од вредноста на 
поверит елек ото барање. 

Вака платената такса се засметув-а во таксата 
што треба да -се плати за дополнителен упис на 
интабулација (заложно прво) поради исто барање, 
ако таков упис се побара пред бришењето на од-
носната забележеа. 

i(3) За упис на другите забележиш што -според 
важечките прописи можат да се з-апишат во инта-
булационите -односно забавните книги се плаќа 30 
динари. 

((4) За пропуштање на интабулација или зас-
тава се плаќа 30 динари. 

Забелешка: 
Забелешката кон тар. број 12 согласно ќе се 

применува и кон овој тар. број. 

2. Упис во таписки книги 

Тарифен бр-ој 14 

/1) За поднесок со кој се бара пренос на тапија 
се плаќа таксата од став 1 на тарифен број 12. 

2) За поднесок со кој се бара упис или бри-
шење од носителот на правото на користењ-е или 
правото на користење врз општествен имот се 
плаќа 20 динари. 

Тарифен број 15 
(1) За упис на потврдена тапија во книгата на 

тапии, како и за упис на правото на сопственост 
по пат ,на пренос на тапија врз исти лица врз нов 
сопственик се плаќа 2% -од вредноста. 

(2) З-а упис на потврдена тапија во 'книгата на 
тапии, како и за упис на правото' на сопственост 
по пат 'на пренос на тапија врз ,ист или нов соп-
ственик, ак-о основот за здобивање на правото врз 
кое треба да ice изврши уписот е договор за пода-
рок, се плаќа !1% од вредноста. 

i(3) За упис на 'зд-обивање на ,други стварни 
права, -(с,тварна службеност, продолжување или на 
нив слични права) се плаќа: 

1. ако предметот на прав-ото е проценлив, 2% 
од вредноста; 

2. ако предметот на правото не е проценлив 
се плаќа 10%. 

(4) За упис на носителот на правото на корис-
тење или на право,то на к-ористење врз опште-
ст,вен имот, како и за други уписи во кн-иги.те на 
тапии, се плаќа 100 динари. 

Забелешка: 
- 1. ,Кога сопственикот на недв,ижноста што е 

ве!ќе запишана во книгата за тапии бар-а од судот 
еден дел од недвижноста да се издвои и за издвое-
ниот дел да му се издаде посебна тапија, покрај 
таксата за по-днесокот се плаќа уште 1% од вред-
носта на делот што се издвојува. Но 'ако судот на 
купувачот му изд-аде нова тапија, а старата (ори-
гиналната) ја намалува за продадениот де,л, се 
плаќа такса и за поднесокот од ставот 1 на тар. 
бр. 14 и такса за упис на преносот од став-от 1 на 
овој тарифен број. 

2. Не се плаќа такса: 
1) за дејствија во постапката околу издавање-

то на тапии во краишта каде што нема земјишни 
книги. Во оваа постапка ослободувањето се одне-
сува на сите поднесоци, барања, прилози, молби 
за издавање на катастарск,и планови и посебни 
листови, разни уверенија, заверување на преписи 
и потврди на тапии; 

2) за дејствија во постапката за обновување на 
уништени таписки книги, -ако со веродостојна ис-

права се у,тврди дека уписот порано бил спроведен 
и дека, според тоа, била платена такса за тој упис. 

3. Забелешките кон тарифен број 12 согласно 
ќе се применуваат и кон овој тарифен број. 

V. ПОСЕБНИ СЛУЧАИ 

1. Судски уверенија и потврди 

Тарифен број '16 

i(l)%a поднесок -со кој се бара издавање на уве-
рение се плаќа 5 динари. 

(2) За уверение се плаќа 10 динари. 
Забелешка: 
1) Ако со ед,но уверение се сведочат повеќе 

факти, особини, -однос,и или (околности се плаќа 
една такса. 

2) За потврда дека таксата е платена, из-да-
дена во ф-орма на уверение, се плаќа такса според 
овој тарифен број. Не се плаќа такса ако се из-
дава с-амо ,признаница за платената такса. 

3) Н-е се плаќа такса од ,овој тарифен број за 
потврди што ,г,и издава судот на странката, сведо-
кот, вештакот, толкувачот, преведувачот и друго 
лице кое учествувало во постапката, дека присуст-
вувале на рочиштето, ако заради присуствот,о на 
рочиштето отсуствувал-е од работа. 

4) З-а потврда на правосилност или извршност 
која се (Става на -судски -отправок не се плаќа такса. 

5) На такса од став 1 на овој тарифен број 
подлежат и телефон-ските поднесоци, како и секој 
дополнителен поднесок со кој се дополнува или се 
менува првобитниот поднесок. 

6) Таксата за уверението се лепи на поднесо-
кот со кој се бара издавање на 'уверение. 

7) Ако уверението се издава во два или пове-
ќе пр,имероци, за вториот и секој натамошен при-
мер-ок ice плаќа половина -од таксата од -овој тари-
фен број. 

(8) За поднесок со кој се бара издавање на уве-
рение заради остварување право на додаток на 
деца или заради (остварување право -од здравстве-
но, инвалидско или пензиско осигурување, како и 
за самото уверение, не се плаќа такса. 

9) Таксата по овој тарифен -број се плаќа во 
таксени марки. 

2. Полномошно 

Тарифен број 17 
(1) За издавање на усно полномошно на за-

писник пред суд се (плаќа 20 динари. 
-(2) За усно отповикување или отказ за полно-

мошно на записник пред суд ice п-лаќа 10 динари. 
((3) За судско известување на отповик или от-

каз на по,лномошно -се плаќа 10 динари. 

Забелешка: 
1) Ако повеќе лица овластени з-а потпишува-

ње на правно лице му издаваат полномошно на 
еден застапник, се плаќа такса за едно полно-
мошно. 

2) Не се плаќа такса за писмено полномошно 
што му се поднесува нез-аверено на судот како до-
каз за застапув-ање. 

3) Н-е се плаќа такса од овој тарифен број за 
и-здавање на усно полномошно на записник пред 
судот во кривичната постапка з-а дела кои се го-
нат но службена должност. 

4) Таксата според овој тарифен број се лепи 
на судскиот записник. 

5) За издавањ-е на усно полномошно според 
став 1 на ов-ој тарифен број, се плаќаа едн-а такса 
и кота повеќ-е лица истовремено му издаваат пол-
номошно на едно лице или на поголем број лица. 

6) Таксата по ов,ој тарифен број се плаќа во 
таксени марки. 
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3. Разгледување на списи 

Тарифен број 18 

За разгледување на судени списи се плаќа 10 
динари. 

Забелешка: 
1) Не се плаќа такса за разгледување на спи-

си по кои постапката' е во тек, ако списите ги 
разгледува странка или нејзин застапник односно 
по лномошник. 

2) Таксата се лепи на списот кој се разгле-
дува, при што работникот во судот потврдува дека 
списот е разгледан. 

3) За (писмено или усно барање да се дозволи 
разгледување на спис не се плаќа такса. 

4) Таксата, по овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки. 

4. Преписи 

Тарифен број 19 

dl) За препишување на судски акти, како и 
за препишување на акти од збирка на исправи, 
што го извршил судот по барање од странката, се 
плаќа од полутабак на оригиналот 15 динари. 

"(2) Ако истовремено судскиот препис се заве-
рува се плаќа 10 динари. 

i(3) За писмено или усно барање да се изврши 
препишување се плаќа 5 динари. 

Забелешка: 
1) Таксата за препис се лепи на молбата со ко-

ја е барано препишување, а во случај на усна 
молба — на (списот. 

2) Ако препишувањето се врши на странски 
јазик, таксата од овој тарифен број се зголемува 
за 50%. 

в) За препис на расправен записник (од прет-
рес, расправа или рочиште) кој е изготвен исто-
времено со (составувањето на изворникот, се плаќа 
половина од таксата од став. 1 на овој тарифен 
број. 

4) Таксата по овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки. 

5. Изводи од јавни книги 

Тарифен број 20 

За изводи од таписките или интабул ационите 
книги што ги водат судовите, кота се издаваат по 
барање од странката, се плаќа од полутабак 25 

' динари. 
Забелешка: 
1) Ако (изводот го составела странката и му 

го поднела на судот на потврда, се плаќа поло-
вина од таксата од овој тарифен' број. 

2) За писмено или усно барање на странката 
да и се издаде извод не се плаќа такса. 

3) За изводи од таписки и други јавни книги 
што се издаваат на странките за остварување пра-
во на додаток на деца или заради остварување 
право од здравствено, инвалидско или пензиско 
осигурување, не се плаќа такса. 

4) Таксата по овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки. , 4 

6. Судски депозит 

Тарифен број ,21 

За чување (депозит) на пари, предмети, хартии 
од вредност по барање од странката се плаќа го-
дишно 0,5% од вредноста. 

Забелешка: 
1) Оваа такса не се плаќа на депозит што се 

полага по барање од државни органи, ако се по-
дигне 'во ^предвидениот р,о,к. 

2) Такса се плаќа за првата година однапред, 
а за другите години, при подигањ(ето на депози-
тот. Започнатата година се смета нако цела. Во 

, случај на пренос на депозит од еден во друг суд, 
а по барање од депонентот, за пренос се плаќа 
износот од едногодишната такса. 

3) Ако вредноста на предметите не може да се 
процени според нивната природа, ќе се изврши 
проценка од (страна на вештаци на трошок на 
депонентот. 

7. Протести 

Тарифен број 22 

За молба (усна или писмена) за протест на ме-
ница, чек (и други исправи или договори) поради 
неакцептирање, неисплата или неисполнување, се 
плаќа 5 динари. 

За протест се плаќа и според вредноста и тоа: 

над 500 
1.000 
5.000 

до 500 динари 
1.000 
5.000 

10 динари 
15 
20 ,, 
25 ,, 

Забелешка: 
II) Таксата од овој тарифен број се плаќа на 

протести што се поднесуваат според пр,описот за 
меницата и чекот, како и за замени на протести. 
Таксата за протест се лепи на самата молба со 
која е баран протестот, а во случај на усна мол-
ба, на преписот. на протестот што (останува ка ј 
судот. На ист начин се постапува во однос на ле-
пењето на таксата за самата молба. 

2) Ако со една молба се' бараат повеќе про-
тести односно замена на протести, се плаќа една 
такса за молбата, но и во тој случај се плаќа 
посебна такса за секој пр,отест, односно замена 
на протестот. 

8. Правна помош 

Тарифен број 23 

(1) За поднесок кој се предава усно на запис-
ник пред судот се плаќа такса според тарифниот 
број за односниот поднесок. 

(2) За сос,тавување пред судот договор за зем-
јишно-книжните, интабулационите или таписките 
работи се плаќа: 

1) Според вредноста: 

до 500 динари ' 15 динари 
над 500 ,, 1.500 ,, , 2,5 

1.500 ,, 2.500 ,, 35 
на В И Ш О К О Т над 2.500 динари 1%, 
но најмногу 250 динари. 

2) Ако вредноста на договорат е непроценли-
ва се плаЈќа 20 динари. 

9. Други предмети 

Тарифен број 24 

(1) За предлог на странката судот да опреде-
ли судија или претседател на избран суд (член 
475, став 1 и 2 од Законот за процесната постапка) 
се плаќа 50 динари. 

(2) За предлог за изземање на судија на из-
бран суд (член 477 од Законот за процесната пос-
тапка) се плаќа 100 динари. 

(3) За ставање потврда на правосилност и из-
вршност на пресуда на избран суд се плаќа 100 
динари. 

Забелешка: 
il) Не се гокЉа тажеа од став 1 на овој тари-

фен број ако предлогот за назначување на прет-
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с ед ат ел на избран суд го поднел избран судија 
(член 475, став 2 од Законот за процесна постапка). 

2) Таксата по овој тарифен број се плаќа во 
таксени марки. 

Тарифен број 25 

За опомена со која некој се повикува да пла-
ти такса што бил должен да ја плати и без опо-
мена се плаќа 10 динари. 

Член 3 
Учесниците во Договорот се договорија про-

писите за судските такси да ги сообразат со овој 
договор најдоцна до 31 јануари 1981 година. 

Член 4 
Усогласените прописи за судските такси ќе 

се применуваат од 1 февруари 1981 година. 

Член 5 
Овој догов.ор се смета за склучен кога ќе го 

потпишат овластените претставници на учесниците 
во Договоро.т. 

Член 6 
Изменување и дополнување на овој договор 

може да се врши по постапка која важи за негово 
склучување. 

Член 7 
Барање за изменување и дополнување на До-

говорот покренува Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка (Република Македонија, Со-
бранието на град Скопје и собранијата на општи-
ните од територијата на Социјалистичка Р,епубли-
ка Македонија. 

Барањето се поднесува до Заедницата на оп-
штините и градовите на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, кое во рок од 15 дена им се дос-
тавува на мислење на сите учесници - во Догово-
рот. 

Член 0 

Овој договор ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

П о т п и ,с н и ц и: 

1. Собранието на СРМ, 2. Собранието на оп-
штината Берово, 3. Собранието на општината Би-
тола, 4. Собранието на општината Валандово, 5. 
Собранието на општината Виница, 6. Собранието 
на општината Гевгелија, 7. Собранието на општи-
ната Гостивар, 8. Собранието на општината Дебар, 
9. Собранието на општината Делчево, 10. Собра-
нието на општината Демир Хисар, 1,1. Собранието 
на општината 'Кавадарци, 12. Собранието на оп-
штината Кичево, 13. Собранието на о-пштината Ко-
чани, 14. Собранието на општината Кратово, 15. 
Собранието на општината Крива Паланка, 16. Со-
бранието на општината Круш-ево, 17. Собранието на 
општината Куманово, 18. Собранието на општи-
ната Македонски Брод, 19. Собранието на општи-
ната Неготино, 20. Собранието на општината Ох-
рид, 21. 'Собранието на општината Прилеп, 22. Со-
бранието на општината Пробиштип, 23. Собрание-
то на општината Радовиш, 24. (Собранието на оп-
штината Рес-ен, 25. Собранието на општината Све-
ти Николе, 26. Собранието на општината Струга, 
27. Собранието на општината Струмица, 28. Со-
бранието на општината Тетово, 29. Собранието на 
општината Титов Велес, 30. Собранието на општи-
ната Штип, 3)1. Собранието на општината Центар, 
32. Собранието на општината Гази Баба, 33. Собра-
нието на општината Карпош, 34. Собранието на 
општината Кисела Вода, 35. Собранието на општи-
ната Чаир, 36. Собранието на шрад Скопје. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

293. 
Врз основа на член 119 !став 1 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување - на Македонија 
(„Службен весник на' СРМ" бр. 8/79 и 17/81), Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана, на 4 ноември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 

3(А ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВОНРЕДНО 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ 
ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПОРАСТОТ НА 
НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ 
ВРАБОТЕНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД И ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА-

ТА ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 1 став 1 на Одлуката за вонредно 

усогласување на пензиите и другите парични при-
мања 'според порастот на номиналните лични до-
ходи на сите ,вработени во организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации 

и заедници во Републиката во 1981 година („(Служ-
бен весник На СРМ" бр. '25/81) бројката „8" се 
заменува со бројката „10,7". 

Во став 2 на член 1 од истата одлука број-, 
ката „14" се заменува со бројката „16,7". 

Член 2 

Зголемувањето на пензиите (според оваа одлу-
ка ќе го изврши Стручната служба на Самоуп-
равната (интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија без доне-
сување писмени решенија, а на материјалното 
обезбедување и привремениот надоместок струч-
ните (служби на основните заедници на пензис-
кото и инвалидското осигурување со износот на 
пензијата односно материјалново обезбедување и 

, привремениот надоместок за месец декември 1981 
година. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во -аила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јули 1981 година. 

Бр. 0)1-2901/1 
4 ноември 1981 година' 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева,' с. р. 
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Огласен дел 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствена легитимација на име Трајан Цвет-
коски, ул. „Димо Димоски" бр. 20, Прилеп. (1645) 

(Свидетелство за IV одделение на име Марика 
Недева, с. Извор, Титов Велес. (1646) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Тефим Абази, с. Лисец, Тетово. (1647) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Надрије Исладини, с. Камењане, Тетово. (1648) 

(Свидетелство за VIII одделение на име Мила-
им Хамиди, Тетово. (1650) 

Здравствена легитимација на име Саније Ра-
мадани, с. Челопек, Тетово. (1650) 

Свидетелство на име 'Снежана Бојковска, ул. 
„Ацо Бурзан" бр. 4, 'Куманово. (1651) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шабан Етеми, с. Г. Палчиште, Тетово. ,(1652) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Гимза Ете,ми, с. Г. Палчиште, Тетово. (1653) 

Здравствена легитимациј,а на име Оодбер Ра -
мадани, с. Челопек, Тетово. (1654) 

'Свидетелство за VIII одделение на (име Ни-
кола ѓорѓески, ул. „Пр. Пчинскш" бр. 15, Тетово. 

(1655) 
Свидетелство за VIII одделение на име Хи-

дает Дехари, с. Камењане, Тетово. (1656) 
Здравств-ена легитимација на име Ќирко Јан-

чевски, е. Ратаје, Тетово. (1657) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ристо 

Арсовски, ул. „Штипска" бр. 133, Тетово. (1658) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ампе 

Абази, с. Боговиње, Тетово. (1659) 
Свидетелство за IV одделение на име Муламет 

Таири, с. Жировница, Тетово. (1660) 
Свидетелство за IV одделение на име Феим 

Шабани, с. Врбјане, Гостивар. (1661) 
Свидетелство на име Стојан Станковски, Бе -

рово. (1662) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ристе 

Лукарски, с. Звегор, Делчево. (1663) 
Свидетелство од среднр училиште на име Љуп-

чо Лазаревски, е. М. Каменица, Кочани (1664) 
Свидетелство од -средно училиште на име Бог-

дан Левковоки, с. М. Каменица, Кочани. (1665) 
Здравствена легитимација издадена во Скоп-

је на име Мустафа Гаши, Скопје. (1666) 
Здравствена легитимација на име Веби Зе-

ќири, ул. „Цар Самуил" бр. 25, Куманово. (1669) 
Здравствена легитимација на име Халиме Исе-

ни, с. Ругинци, Куманово. . (1670) 
Здравствена легитимација на име Мука дез Де-

мири, ул. „И. Антовски" бр. 10, Куманово. (1671) 
Свидетелство на име Кенан Садики, ул. „Н. 

Стгј аловиќ" бр. 50-а, Куманово. (1672) 
г тот дома на име Крумчо Стевковски, ул. „Ж. 

Чољо" бр. 32, Куманово. (1673) 
Свидетелство на име Видослав Стојковски, с. 

Секулица, Куманово. (1674) 
Свидетелство на име Лулзим Асани, е. Коро-

шишта, Струга. (1675) 
Свидетелство на име Минир Далипи, с. Коро-

гу лиле, Струга. (1676) 
'Свидетелство на име Џелал Фејзи, ул. „Г. Дел-

чев" бб, Гостивар. (1677) 
. Свидетелство на име Доста Шаоска, с. Палчиш-

те, Гостивар. (1678) 
Свидетелство на име Јованка Димковска, нас. 

Фазанерија, Гостивар. (1679) 
Книшка на име Трајанка Ѓорѓиева, Виница. 

(1680) 
Книшка на име Шенаси Алиев, ул. „Маке-

донска" бр. 41, Виница. (1681) 
Свидетелство за IV клас ,и диплома за завршен 

испит, издадени од Гимназијата „Јосип Броз Тито" 
на име Лилјана Ристова, Скопје. (1682) 

'Здравствена легитимација на име Пандорка 
Илиевска, ул. „III Македонска ударна бригада" бр. 
67-a/II, Куманово. (1683) 

Здравствена легитимација на име Зоран Пет-
ковски, ул. „Д. Божинов" бр. 30, Куманово. (1684) 

Здравствена легитимација на име Б-орислав 
Христовски, ул. „К. М и т р о в к а " бр. 25, Куманово. 

(1685) 
Здравствена легитимација на име Риџаиљ Ра-

мадани, ул. „Трет" бр. 28, Куманово. (1686) 
Здрав-ствена легитимација на име Раде Ди-

мовски, Куманово. (1687) 
Земјоделска здравствена легитимација на Ј^ме 

Десанка Михајловска, Куманово. (1688) 
Здравствена легитимација на име Агим Дау-

ти, с. Липково, Куманово. (1689) 
'Свидетелство на им-е Софр-онија Богески, с. 

Црешнево, Македонски Брод. (1690) 
-Свидетелство на име Васка Милкова, с. К р а ј -

ници, Титов Велес. (1691) 
Свидетелство на име Деса Манев-ска, с. К р а ј -

ници, Т. Велес. (1692) 
Свидетелство -на име Никола Маневски, с. К р а ј -

ници, Т. Велес. (1693) 
Свидетелство н-а име Мил,ка Малкова, с. К р а ј -

ници, Т. Велес. (1694) 
Свидетелство на име Орце Колев, ул. „Т. Ј а -

нев" бр. 26, Т. Велес. 1695) 
Свидетелство за VIII одделение на име Родна 

Т. Андовска, населба Чашка, Т. Велес. (1693) 
Свидетелство за завршено основно училиште 

на име Авние Шаќиров, ул. „Стив Наумов" бр. 141, 
Охр,ид. (1697) 

Свидетелств-о за завршено IV од,деление на име 
Слободанка Арсова, с. Лисиче, Т. Велес. (1698) 

Здравствена легитимација на име Џемиле Не-
зири, ул. „Битолска" бр. 51, Тетово. (1699) 

Свидетелство за VI о,дделение на име Таип 
Емини, ул. „Н. Тесла" бр. 30, Тетово. (1700) 

Лична карта на име Акик Мемети, с. Озормиш-
те, Тетово. (1701) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зора 
Исајловска, ул. „Бр. (Миладиновци" бр. 268, Те-
тово. (1702) 

Здравствена легитимација на име Зекир ја Веј-
сели, е. Д. Палчиште, Тетово. (1704) 

- Земјоделска здравствена легитимациј,а на име 
Заим Заими, с. Јеловјане, Тетово. (1705) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Саиде Заими, с. Јеловјане, Тетово. (1706) 

Земјоделска здравствена легитим-ација н,а име 
Мирзада Заими, е. Јеловјане, Тетово, (1707) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хисније Заими, с. Јеловјане, Тетово. (1708) 

Земјоделска здравствена легитимациј,а на име 
Фар един Заими, с. Јеловјане, Тетово. (1709) 

З-емјоделска здравств-ена легитимација на име 
Решат Заими, е. Јеловјане, Тетово. (1710) 

Работна книшка на име Елмаз Камбери, с. 
Шипковица, Тетово. (1711) 

Свидетелство за VIII одделение на 'име Нури-
ман Елмази, с. Теново, Тетов-о. (1712) 

Свидетелство за завршен испит за средно об-
разование на име Муртезан Мустафи, с. Непрош-
тено, Тетово. (1713) 

Здравствена легитимација на име Накиљ Ре-
цепи, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 222, Тетово. (1715) 

Земјоделска здравств-ена легитимација на име 
Макфирет Бекири, -с. Боговиње, Тетово. (1716) 

Земјо,делска здравствена легитимација на име 
Рецеп Беќири, с. Боговиње, Тетово. (1717) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ресми ј е Беќири, с. Боговиње, Тетово. (1718) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мирсер Бекири, с. Боговиње, Тетово. (2719) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Гзим Беќири, с. Боговиње, Т-етово. (1720) 

Земјоделска здравствена лештимација на име 
Фикнете Беќири, с. Боговиње, Тетово. . (1721) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Даут Зубери, с. Порој, Тетово. (1723) 
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Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ејуп Зубери, е. Порој, Тетово. (1724) 

Земјоделска здравствена легитимација на 'име 
Идриз Зубери, с. Порој, Тетово. (1725) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 
име Исмаил Редната, с. Бозовце, Тетово. (1726) 

Здравствена легитимација на име Џемаил Иби-
ши, с. Требош, Тетово. (1727) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ќамил 
Имери, с. Пирок, Тетово. (17,28) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шуре-
дин Емини, с. Неготино, Гостивар. (1729) 

'Свидетелство на име Мелани Ќорбајрам, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 52, Гостивар. (1730) 

Свидетелство за VIII одделение на име Хамдо 
Абдуловиќ, с. Милино, Св. Николе. (1731) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ка-
со Рустемов, Скопје. (1732) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ду-
шко Јанков, Скопје. (1733) 

Потврда за категорија, издадена од Заводот за 
заложување Скопје на име Часлав Тасевски, 
Скопје. (1734) 

Работна книшка на име Миле Ивановски, ул. 
„Партизанска" бр. 10, Битола. (1735) 

Земјоделска книшка на име Секула Ризовски, 
с. Веселчани, Прилеп. (1736) 

Диплома, издадена од (Средното медицинско 
училиште — акушерски смер — Прилеп на име 
Пројка Колчевска, с. Витолиште, Прилеп. (1737) 

Здравствена леститимација на име Бљерим Ав-
дији, ул. „Киро Антевски" бр. 9 — Куманово. (1738) 

Здравствена легитимација на име Лилјана Сте-
фановска, ул. „Васил Драгомански" бр. 14, Ку-
маново. (1739) 

Здравствена легитимација на име Ангел Саз-
довски, ул. „Д. Влахов" бр. 2, Куманово. (1740) 

Здравствена легитимација на (име Селма В е т -
ровска, ул. „Вардарска" бр. 36, Куманово. (1741) 

'Свидетелство за VIII одделение на име Васе 
Цветковски, с. Луке, Кр. Паланка. (1742) 

Здравствена легитимација на име П а т и ј е КУР-
ТИШИ, с. Лопате, Куманово. (1743) 

Свидетелство и диплома, издадени од Средно-
то економско училиште „Моша Пијаде" — Кума-
ново на име Селами Сулимаеи, с. Лопате, Кума-
ново. (1744) 

Свидетелство на име Виолета Димова, с. Ви-
танци, Т. Велес. (1745) 

Работна книшка на име Раде Ј о р д а н о в а , с. 
Криволак, Гостивар. (1746) 

Свидетелство за VIII одделение на име Марјан 
Поповски, ул. „Д. Чупоскзи" бр. 14 населба Драчево, 
Скопје. (1747) 

/Свидетелство за IV одделение на име Ратка 
Димова, ул. „М. Ацев" бр. 65, Титов Велес. (1748) 

'Свидетелство за IV одделение на им-е Димо 
Леоски, с. Витолиште, Прилеп. (1749) 

'Свидетелство за VIII одделение на име Милан 
Карески, ул. „Орде Чопела" бр. 107, Прилеп. (1750) 

Свидетелство за IV одделение на име Ратка 
Ангелеска, ул. „Тризла" бр. 147, Прилеп. (1751) 

Здравствена легитимација на име Шерифа Ше-
рифи, с. Липково, Куманово. (1752) 

Здравствена легитимација на 'име Шабан Ше-
рифи, с. Липково, Куманово. (1753) 

Здравствена легитимација на име Шерида Ше-
рифи, с. Липково, Куманово. (1754) 

Здравствена легитимација на име Невенка Јор-
дановска, ул. „Т. Велков" бр. 3/3, Куманово. (1755) 

Здравствена легитимација на име Панче Ма-
севски, ул. „11 Октомври" бр. 89, Куманово. (1756) 

Здравствена легитимација на име Страхил Ар-
севски, е. Пчиња, Куманово. (1757) 

Здравствена легитимација на име Абази Феми, 
с.. Черкези, Куманово. (1758) 

З,дравствена ,легитимација на име Агим Абази, 
с. Черкези, Куманово. (1759) 

Здравствена легитимација на име Кадрија Али-
ти, Куманово. (1760) 

Здравствена легитимација на име Лирија Али-
ти, Куманово. .. (1761) 

Здравствена легитимација на име Арсим Али-
ти, Куманово. (1762) 

Здравствена легитима.ција на име Амјази Али-
ти, Куманово. (1763) 

Здравствена легитимација на име Абам А,ли-
ти, Кум-аново. (1764) 

Здравствена легитимација на име Мев лида 
Алити, Куманово. (1765) 

Здравствена легитимација на име Томислав 
Аврамовски, ул. „М. Пијаде" бр. 13, Куманово. 

(1766) 
Здравствена легитимација на име Горка Алек-

совска, с. Кокино, Куманово. (1767) 
Здравствена легитимација на име Минира Ав-

дији, Куманово. (1768) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Мице Здравески, с. Сланско, Брод Македон-
ски. (1769) 

Свидетелство за IV одделение на име Рушан 
Рушани, с. М. Речица, Тетово. (1770) 

Лична карта на (име Назир Османи, с. Теново, 
Тетово. (1771) 

З,дравствена легитимација на име Назир Ос-
мани, с. Теново, Тетово. (1772) 

Здравствена легитимација на име Хируше Ше-
мадин Јусуфи, ул. „109" бр. 8, Тето,во. (1773) 

Здравствена легитимација на име Замиле Са-
лији, с. Ларце, Тетово. (1774) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Тетово 
на име Абдураим Салији, с. Ларце, Тетово. (1775) 

Здравствена легитимација на име А т л и Сари-
т а , Тетово. (1775) 

(Свидетелство за VIII одделение на име Петре 
Петрески, е. Отушиште, Тетово. (1777) 

(Свидетелство на име Стојко Димовски, е. Те-
арце, Тетово. (1778) 

Здравсшена легитимација на име Лирије Аде-
ми, ул. „18 Ноември" бр. 42, Тетово. (1779) 

(Свидетелство за VI одделение на име Јасна 
Маркоска, с. Печково, Гостивар. (1780) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Чеде Филиповски" с. Врапчиш-
те на име Мерхибе Адеми, е. Добрино л, Гостивар. 

(1781) 
Работна книшка на име Имер Шмери, с. Чег-

ране, Гостивар. (1782) 
'Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Невенка Стојчевска, с. Илиево, Делчево. (1783) 
Здравствена легитимација на име Лујза Рис-

това, с. Грљани, Виница. . (1784) 
Воена книшка издадена во Нови Сад на име 

Борче Шејмановски, с. Кучевиште, Скопје. (1785) 
Работна книшка, издадена во Скопје на име 

Ленче Иванова, Скопје. (1786) 
Работна книшка, издадена во Кјр. Паланка на 

име Благоја Давидоски, с. Д. Лисиче, Скопје. (1787) 
Ученичка книшка на име Љубомир Кариламов, 

ул. „Ј. Чучук" бр. 82, Титов Велес. (1788) 
Свидетелство на име Ламбе Богданоски, с. 

Растеш, Тетово, (1789) 
Здравствена легитимација на име Асан Шери-

ф,и, Скопје. (1790) 
Свидетелства за III и IV година и диплома, из-

дадени од Гимназијата ,,Гоце Делчев" — Куманово 
на име Хамид Ајдини, с. Оризари, Кумано,во. (1791) 

Воена книшка издадена во Скопје на име На-
зим Ракипов ски, Скопј-е. (1792) 

(Свидетелство за IV одделение на име Бајрами 
Абдил, с. Балин Дол," Гостивар. (2974) 

Свидетелство за III година, издадено од ECHO 
„Злате Малакоски", Гостивар на име Фазлиу Зул-
беари, е. Г. Волковија, М. Анови, Гостивар. (2975) 

Работна книшка бр. 7841, издадена од ОС Бе-
рово на име Радулов Митко, с. Црник, Берово. 

(2976) 
Работна книшка, бр. 1732 издадена од СО — 

Делчево на име Мириевека Љубица, ул. „М. Тито" 
бр. 126, Делчево. (2977) 
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;Свидетелство за У Ш од,деление (на (име Цане 
Андонов, ул. „14 Бригада" бр. 54, Кочани. (2978) 

Свидетелство на име Белкова Јованка, ул. 
,,Коста ,Рацин" бр. 18, Кочани. (2979) 

Здравствена легитимација на име Ѓорѓи В. Пет-
ров, ул. „(Сл. Стојановски" бр. 10, Виница. (2980) 

(Свидетелство за VIII одделение на (име Нико-
лова Борка, с. Ѕвегор, Виница. (2981) 

(Свидетелство за III година, издадено од Еко-
номското 'училиште „Борис Кидрич" — Скопје на 
име Тони Темелковски, (Скопје. (2982) 

Штедна книшка, ,издадена од 'Стопанска бан-
ка — Скопје на име Богдан Петровски, 'Скопје. 

(298(3) 
Свидетелство за положен завршен ,испит, из-

дадено од Економското училиште „Моша Пијаде" 
в-о Куманово на име Рамадан Алију, ул. „Црногор-
ска" бр. ,14, Куманово. (2984) 

(Свидетелства за III и IV година, и (свидетел-
ство за положен завршен испит, издадени од Гим-
назијата ,,Гоце Делчев" во Куманово на име Фло-
рим Зулфиу, е. Л,ипково, ,Куманово. (2985) 

(Свидетелство за VIII одделение на име Стоја-
новски Bанчо, Прилеп. (2987) 

Зд,равствена легитимација, издадена од ЗСО 
Куманово на име Златановски В. Зоран, с. Пчиња, 
Куманово. (2988) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куман-ово на име Лазаревска Слаѓана, ул. „Иван 
Милутиновиќ" бр 20, Куманово. (2989) 

'Здравствена легитимација на име Кичмаеов-
ски Трајче, ул. „X, Т. Карпош" бр. 16, Куманово. 

(2990) 
Работна книшка на име Георгиевски Алексан-

дар, с. Мала Црцорија, Крива Паланка. (2991) 
Работна книшка на име Ар,ифе Зејнели, ул. 

„129" бр. 2, Тетово. (2998) 
Работна книшка на име Хата Зулбеари, ул. 

„102" бр. 9, Тетово. - (2994) 
Здравствена легитимација на име Србиновска 

Ј,орда, ул. „Железничка" бр. 18, Тетово. (2996) 
Свидетелство (за I година, издадено од Гимна-

зијата „Кирил Пејчиновиќ" Тетово на име Нафи 
Хемаили, с. Боговиње, Тетово. (2996) 

Свидетелство и диплома на име Халит Дефи, 
с. Палчиште, Тетово. (2997) 

Воена книшка, издадена ѕво -Скопје на им-е Ј а -
шар Шабан, 'Скопје. (2999) 

В-оена книшка, издадена во Скопје на име Ја -
не Гешт аров ск,и, Скопје. (3000) 

Здр-авств-ена летитимација на име Илиев-ски 
Стојанче, ул. ,,,Сава Ковачевиќ" бр. 16, Куманово. 

(3(001) 
Здравств-ена легитимација, издадена од ЗСО — 

Куманово на име Незири Азбије ул. „Киро Фетак" 
30, Куманово. (3003) 

Здравств-ена легитимација, издадена од ЗСО —-
Куманов-о на име Џеладини Џелал-е, (ул. „Цар Са-
моил" бр. 21-А, Куманово. (3004) 

Здравствена легит,имација, издадена од ЗСО' — 
Куманов-о на име (Саити Саип Шерифа, ул. „Крали 
Марко" -бр. 27-б, ,Куманов-о. (3005) 

1 Здравствена легитимација бр. 70606, издадена 
од Куманов-о на име Лазаровска Руса, ул. „Боро 
Менков" бр. 1, Куманово. (3006) 

Здрав-ствена легитимациј-а на им-е Арсов-ски 
В-ојо, с. Колицко, Куманово (3007) 

Здравствена легитимација, (издадена од ЗСО — 
Куманово на име Смилевски Горан, ул. „Драган 
СтопаровмЈќ" бр. 7, Куманово. (3003) 

Здравствена легитим-ација, издад-ена од ЗСО — 
Куманово на име Деспотов-ски Перица, -с. Дренок, 
Куман-ово. (3009) 

Здравствена лег,итимација на име Незаќете 
Камбери, -с. Оризаре, Куманово. (3010) 

Здрав-ствена легитимациј-а на име Илиевска 
Ј-оргованк-а, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 16, Кума-
ново. (3011) 

Здравствена легитимација на име Ресми ја Ѓур-
ковиќ, ул. „(Средорек" бр. 53, Куманово. (3012) 

(Свидетелств-о за VIII оддел-ение на им-е Сте-
фанова Латиека, -с. (Мушково, Кратово (3013) 

(Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
О. У. „Кочо Рацин" — Кратово, на име Китанов-
ска Ленче, /ул. „Планинска" бр. 119, Кратово. (30)14) 

Работна книшка, издадена од Гостивар на име 
И-саки Емин, 'ул. „Н. Пар-апунов" бб, Гостивар. 

Свидетелство за I година, издадено од Гимн-а-
зиј,ата „Панче Попоски", Гостив,ар на име Ѓумали 
Даути, Гостивар. (3016) 

Свидетелство за VIII ,одделение на име Фејзи 
Соломани, ул. ,,В. Кидрич" зтр. 1/3-II, Гостивар. 

(3017) 
Уверение 1за ,леблебиџија, издад-ен-о од СО — 

Гостивар на име Садики Абдилсафи, -с. Балиндол, 
Го-стивар. (301-8) 

Ув-ерение за леблебиџмја, издадено од СО — 
Гостивар на им-е (Садики Нефизулбеар, с. Балин-
дол, Гостив-ар. (301'9) 

Здравствена легитимација на име Јованова 
Јасминка, Битола. (3020) 

Свидетелство на име Јов,ановки Миле, ул. 
„Ленин" бр. 19-а, Прилеп. (3022) 

Книшка на име Далјанков Кирил, ул. „Ј,НА" 
б-р. 6, Титов Велес. (3024) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ацева 
Виолета, ул. „Пеце Каров" бр. 7, Титов Велес. 

(3025) 
(Здравств-ена легитимација на (име Зибери Фа-

туш, ,с. Желино, Тетово. ' (3026) 
(Свидетелств-о за VIII одделени-е на им-е Азизи 

Сакип, с. Пирок, Тетово. (3027) 
Свидетел-ство за IV (година, издадено од У-чи-

лишниот центар ,,,Моша Пијаде^ Тетово, на име 
Незир Зирахири, с. Шипковица, Т-етово. (3028) 

(Свидетелство за III година, издаден-о -од Те-
тово н-а име Незир Зирахи, с. Шипковица, Тетово. 

Свидетелство за И година, издадено од Земј,о-
делск-ото учи,лиште, „,Моша Пијаде" — Тетово на 
име Незир Узахари, с. Шипковица, Тетов,о. (3030) 

Свидетелство за I година, издадено од Земјо-
делското учил,иште „Моша Пијаде" - Тетово на 
име Незири Узеир, с. Шипковица, Тетово. (303,1) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет ири ООЗТ „Мелпек", ООЗТ 

„Промет со услуги" во состав 'на Работната орга-
низација „Жито продукт" .— Свети Николе 

р а с п и ш у в а а т 
К О Н К У Р С 

за именување на: 
,1. директор на ООЗТ ,,Мелпек", 
2. директор на ООЗТ „Промет ,со услуги". 
УСЛОВИ: 
Кандидатите под точка il и 2, покрај општите 

услови пр-едвидени со законот, тр-еба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да имаат з-авршено високо образов-ание (-еко-
номски, технолошки, пр-авен или земјоделско-шу-
марски факу,лтет); 

—- да им-аат 5 години работно искуств,о; 
— да поседуваат организаторски способности 

во раководењето и морално -по литички квалитети и 
— да не (се (осудув-,ани за кривично дело по 

чл. 511)1 од ЗЗТ. 
Кон мо,лбата кандидатите треба да ја прило-

жат и следната документација: 
— диплома за завршен-о високо -обр-азование, 
—- потврда за раб-отнот,о искуств-о и 
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— уверение дека не се осудувани за кривично 
дело по чл. 5И1 од ЗЗТ. 

Конкурсот е -отворен '15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат ",на адреса: Работна организација „Жито про-
дукт" — Св. Николе, ул. „Маршал Тито" бр. 69. 

-Некомплетираните документи и ненавремено 
пристигнатите молби нема да бидат земени предвид 
при разгледувањето. (337) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ Институт за (овоштарство — Скопје 

р а о п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— еден наставник во звањето вонреден или 

редовен професор по предметот Општо овоштар-
ство 

'Кандидатите треба да ти исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование 
на СР Македонија, а согласно донесениот Дравил-
ник за утврдување на критериуми за пополнување 
на наставните, научните и стручните звања на РО 
Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за овоштарство — Скопје. 

'Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на 'стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот' на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
четири примероци. 

Рок на пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (336) 

Советот, на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је ООЗТ Институт за економика и организација на 
земјоделството — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и изб,ор на следните работни места: 
— еден наставник, во звањето вонреден или 

редовен професор по предметот Организација на 
земјоделското стопанство за полјоделска насока; 

— еден наставник во звањето вонреден или 
редовен професор по предметот Организација на 
земјоделското стопанство за лоз ар о -даоштарска на-
сока; 

— еден наставник во звањето вонреден или 
редовен професор по предметот Организација на 
земјоделското стопанство за (сточарска насока. 

/Кандидатите треба да опи исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, а согласно донесениот 'Правилник за утвр-
дување на критериумите за пополнување на нас-
тавните, научните и стручните звања на РО Зе-
мјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за економика и (организација на земјоделството — 
Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата 'биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се. поднесуваат во 
4 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
ј,авувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (330) 

/Советот на ОРО Земјоделски факултет - Скопје 
ООЗТ Институт за4 сточарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизб,ор и избор на следните работни места: 
— преизбор на еден наставник во звањето ре-

довен професор по предметот Исхрана на домаш-
ните животни; 

— еден наставник во звањето вонреден или 
редовен професор по предметот Крупно сточар-
ство; 

— еден наставник во звањето доцент или вон-
реден професор по предметот Општо сточарство; 

— преизбор на еден научен советник за наука 
по овч арство; 

— два виши научни (соработници или (научни 
советници по РОВ ед арство; 

— еден в ш и научен соработник или научен 
советник по рибарство; 

. — преизбор на еден асистент по товедарство; 
— преизбор на еден асистент по рибарство. 
Кандидатите треба да ти исполнуваат условите 

про,пишани со Законот за високото образование на 
СРМ, Законот за организирање на научните деј-
ности, а согласно донесениот Правилник за утвр-
дување на критериуми за пополнување на настав-
ните, научните и стручните звања на ВО Земјо-
делски факултет — Скопје. 

Пријавите ice поднесуваат до ОО,ЗТ 'Институт 
за сточарство.4 

Кон прија,вата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографиј,а, спис,ок на (стр-учни и 
научни трудови и но еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањет,о на конкурсот. 

Некомплетиран^! документи нема да ice земаат 
предвид при разг,ледувањето. (ЗЗв) 

Совет,от на ВО Земјоделски ,факул,тет — Скопје 
ООЗТ Институт за проучување на почвите — 
Скопје 

р ,а с ,П и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните раб,отни места: 
— еден наставник во сите звања по предметот 

Микробиологија. 
'Кандидатите треба да ти (исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ и согласно донесениот Правилник за утвр-
дување на критериуми за пополнување на настав-
ните, научните и стручните звања на РО Земјодел-
ски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за проучување на почвите — Скопје. 

Кон 'пријавата ,кандидатите треба да приложат 
диплома, ку,са би,ографија, списо,к на стручни и 
научни трудови мп по 'еден примерок од сам,ите 
трудови. 

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

Рок за пр,ијавување е 15 дена од денот ,на об-
ј,авувањето на конкурсот. 

Некомплетираеи документи нема да се земаат 
,предвид при разгледувањето. (339) 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Ви ги препорачува следните изданија: 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
КНИГА П Цена 250 динари 

ЗАКОН ОД ВОДИТЕ 
(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 

Цена 45 динари 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
— второ издание — Цена 90 динари 

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
- - со објаснувања — Цена 160 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите — Цена 95 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
— со објаснувања — Цена 85 динари 

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цена 43 динари 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СРМ 
за периодот од 1981 до 1985 година 
— со експозе — Цена 98 динари 

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ дополнето издание — Цена 65 динари 

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА Цена 200 динари 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
Цена 90 динари 

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на 
парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 

/13 ноември 1981 

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ 
НОВО ИЗДАНИЕ 

УСТАВ НА СФРЈ 
УСТАВ НА СРМ 

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и со 
амандмани на Уставот на СРМ — во една 
збирка. 

Ова усталено издание, по својот формат, 
има за цел да го олесни користењето на ус-
тавите и новите амандмани за примена во 
практиката. 

Цена на збирката е 150 динари. 
Порачки прима Службата за претплата 

на Службен весник на СРМ - 91000 Скопје, 
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-
603-12498 

СОДРЖИНА 
Страна 

476. Уредба за критериумите и процентот на 
валориз аци јата н-а пензиите на пензио-

нираните работници од органите на уп-
равата надлежни з а ' внатрешни работи 713 

477. Одлука за компензација на цената на 
пресното кравјо млеко — — — — — 714 

478. Одлука за изменување на Одлуката за 
компензација на цената на лебот — — 714 

479. Одлука за изменување на Одлуката за 
компензација на цената на (свежото месо 714 

480. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 60/80 од 3 јули ,1981 ,година - 715 

481. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 92/81 од 24 септември 198,1 го-
дина — — — — — — — — — 716 

Општествени договори и 
самоуправни спогодби 

,292. Договор за усогласување на судските 
такси — — — — — — — — — 716 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

293. Одлука за измена на Одлуката за вон-
редно усогласување на пензиите и дру-
гите парични примања (според порастот 
на номиналните лични дохо,ди на оите 
вработени во организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници в,о Републиката во 
1981 година - - - - - - - - 723 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10a. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


