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Врз основа ил чл. 18, став 4 од. Законот за,вадво-
катурата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 102/46 год.) 
пропишувам -

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАГРАДА 
НА АДВОКАТИТЕ 

Член 1 
Во чл. 19 од Правилникот за награди на адвока-

тите („Службен весник на НРМ" бр. 26 /47 г.) се до-
дава, нов став, кој што гласи: 

„Во случаите по предниот став-адвокатот и стран-
ката можагг слободно да договараат награда во грани-
цата на тие износи. Странката може секогаш да бара 
државниот орган пред кој што работава се расправува 
или распрснувала да одреди и ако наградата 
предвзрителко била договорена/' 

Член 2 
Во чл. 20 од Правилникот се додава нов став, кој 

што гласи: 
„Кога по тарифата е предоставено на државниот 

орган да ја одреди наградата во грешните на тари-
фата, тогаш] адвокатот има право на жг1лба против таква 
одлука до непосредно погорниот државен орган / 

Член 3 
После чд. 25 од Правилникот се додава нов член 

25-а кој што гла>си: 
„За одредени видови роботи, кои што не се пред-

видени во тарифата, одделно може да се предвиди на-
града за работата га>ј адвокатот." 

Член 4 
После чл. 25 од Правилникот се додава нов чл. 

25-6 кој што гласи: 
„За одредено време или за одреден вид работи 

адвокатот може да договори паушална на града за да-
вање правна помош на1 установи, претпријатија или дру-
штвени организации. Таквиот договор мора да биде 
писмен." 

Член 5 
Се пропишува нова Адвокатска тарифа, која е со-

ставен дел на овој Правилник. 
Адвокатската тарифа објавена во „Службен весник 

на НРМ" бр. 23 /50 преставува да важи од денот на 
влегување во сила на овој Правилник. 

Член 6 
Овој Правилник влегува во сила од денот на обја-

вувањето му во „Службен весник на Народна Република! 
Македонија". 

Број 78 од 4 јануари 1952, год. — Скопје 
М и н и с т е р 

за правосудне 'на НРМ, 
Џафер Кодрѕц е. р. 

АДВОКАТСКА ТАРИФА 

I. ПРАВНИ СОВЕТИ 

Т. бр. 1 
За давање правни совети: 
а) усмени — - - 100 динари 
б) писмени — 500 * 
НАПОМЕНА: 

1) Ако странката бара да и се даде писмено правен 
совет на странски јазик, на адвокатот му припаѓа уште 
и награда за превод според тарифата и Уредбата за 
постојани судски превода!чи. 

2) Ако за давање на писмени совети треба опсежно 
да се проучи предметот, да се-уложи нарочен труд и 
да се изгуби многу време, висината на наградата може 
да се зголеми ва ј многу4 до 100%. 

3) На адвокатот наградата од овој тарифен број 
му притега кога дадената правна/ помош се ограничила 
само на давање на правни совети. 

И. ДОКУМЕНТИ 

Т. бр. 2 
За соста!вУвзње на документи се плаќа според вред-

носта на предметот и тоа: 
а) за составување да договори, изјави на последна 

волја и еднострани изјави: 
до 5000 динари — 5% а најмалку 100 динаЈж; 
од 5000 до 10000 динари, покрај највисокиот из-
нос од претходниот став (250 динари), уште и 
2% на- износот преку 5000 димири; 
од 10.000 до 100.000 динари, покрај највисокиот 
изност од претходниот. г'тав (350 динари), уште и 
1% на износот преку 10.000 динари; 
б) з& составување изјави на последна волја и ед-
нострани изјави: 
ол 100.000 до 250.000 динари, покра* највисокиот 
износ од последниот став под а Пи№гш)ч 
уште »и 0 КО од т̂ з износот пр^ку 100 ООО дин4'ои; 
преку 250.000 ДИНАРИ. покрај наЈРИ^ОКИОТ износ 
ОД ТТРРТГО^ "МОТ СТЗВ Ѓ̂ ОПП ТТНРОЧ). уште и 1 про-
мил и* износот преку 250.000 динари; 
в) за СОСТ?ВУВАЊЕ Н°1 ДОГОВОРИ: 
ако вредноста на предметот е поголем? от 100.ооо 
дината. тжр<ч највисокиот изно^ ол последниот 
став пот а П ^ к о дин*г>и), уште и 0,50% на изно-
сот преку 10.000 динари. 

НАПОМЕНА: 
На адвокатот не му пришта одделна награда за 

составување на трошковникот, како и за! составува-
ње на полномошно со кое странката го овластува да ја 
застапува во постапката, нити му припаѓа награда за 
откажување на полномфЦШОто што т о ј го врши во 
текот на постапката. . . . 
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ш . ЗАСТАПУВАЊЕ И ОДБРАЛА ПРЕД СУДОТ ПО 
КРИВИЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ 

Т. бр. 3 
За составување на поднесци: 
а) за кривични пријави, предлози и приватни 

тужби 200—400 динари 
•б) за секој.други поднесок по кривичната 

постапка 200—300 динари 

Т. бр. 4 
а) За присуствување т работите во извиѓајот или 

истрагата., како и за состанок со притвореникот, за 
првиот започнат чгЈс на адвокатот му припаѓа награда 
од 200 динари. 

б) за секој понатамошен започнат час, 100 динари. 

Т. бр. 5 
За застанување и одбрана: 
а ) за застапување на оштетениот во делата. 
постапка — 250—500 динари 
б) за одбрана) на обвинетиот или застапување на 
приватниот тужител во првостепената постапка: 
1) пред околискиот суд — — ЗОО— 600 динари 
2) поед окружниот суд 500—1000 динари 
3 ) пред ВРХОВНИОТ суд 700—1200 динари 
в) за одбрана на претресот во второстепена по-
с т о и 500—1200 динари 
НАПОМЕНА: 
1) За присуствување на главни претрес пред прво-

степени суд и за присуствување на претрес пред вто-
ростепени судена адвокатот му припаѓа награда! 100 
динари за' секој започнат сат. 

2"! Во сложените поремети кога одбраната! или 
застапувањето биле сврзани со* нарочен труд судот 
може да определи по б^т^ње на адвокатот и поголема 
нагнала т овие пр^лрилената, така ла процентот на 

зголемената награда не може да биде' поголема од 
100%. 

Кога адвокатот бг^ки пино ецо застапува дв^ 
лида. ТИУ РРИПРЃД рр гринго нлгп^та,, а ако брачни 
опкопа ОРГгррура ТРИ и'ПИ повеќе лица, му припаѓа за 
секого во од отт ту*^ пиепридрвото награда. 

4) Ако пора ли ОТТУЃИ Јавање т овластеното липе 
од об-ри^ние^о, ппрдттогот или тужбата дошло до со-
ПИШТЕ на постапката ППРД потресот или во почетокот 
на пг>ртп>егот, или ако претресот веднаш бнд олдожен 
по службена! должност, на адвокатот му припаѓа за под-
готвување нр опбп^нд опттогмо застапување пред око-

4 ( 

лигки суд н^глддр од 200—ЗОО динари, а пред окру-
жен слтп огт ЗИП—50П линд пи. 

5) По овој тарифен број му припаѓа награда ина 
адвок^от што е одреден за бранител по службена 
должност. 

Т. бр. 6 
За составување на жалби, против пресуди: 
11 на околиски суд 3^0— 6^0 дишни . 
2) на окружен пуд —. 500—100#дина1ри 
За составување т жалби против решенија на око-

лиски суд или окружен суд како и чд составување од-
говор на жалба ПРОТИВ пресуда, 50% НАГРАДА предви-
д е в за составување на жалба против пресуда.' 

Т. бр.-7 
За составување на предлози за подавање на ба-

рања за заштита на законитоста, за повторување на 
гтогт?р^а и за вонредно ублажување на казна!. . . 
500—1200 динари. 

Т. бр. 8 
За составување на моттби: 
ј ) за одложување извинување на! казната, бри-

шење на осуда и за условно отпуштање.4 . 200 динари 
2) за помилување 200—500 динари 

IV ЗАСТАПУВАЊЕ ВО СПОРОВИТЕ ПРЕД СУДОТ 
И АРБИТРАЖНИОТ СОВЕТ 

Т. бр. 9 
За составување т \ тужби: 
а«) за смеќавање на владение ЗОО динари; 
б) ако вредноста на спорниот предмет е: 

до 5000 динари — 5%>, а најмалку 100 динари; 
од 5000 до 10000 динари, покрај највисокиот 

* износ од претходниот став (250 динари), уште 
и 2% на износот преку 5000 динари; 
од 10.000 динари до 50.000 динари покрај^ нај-
високиот износ од претходниот став (350 дина-
ри); уште и 1% на) износот преку 10.000 
динари; 
од 50.000 до 100.000 динари, покрај највисокиот 
износ од претходниот став (750 динари), уште 
и 0,50% на износот преку 50.000 динари; 
од 100.000 до 250:000 динари, покрај највисо-
киот износ од претходниот став (1000 динари), 
уште и 3 промил на износот преку 100.000 ди-
нари ; 
преку 250 ООО динари, покрај највисокиот износ 
од претходниот став (1450 динари), уште и 1 
промил на износот преку 250.000 динари, али 
најмногу до 5000 динари. 

в) за тужби за развод или поништај на брак, за 
утврдување да постои или непостои брок, за 
п р и з н а њ е и1ли одрекнување боачност на ра-
ѓањето и за' признавање вонбрачно очинство на 
адвокатот му припаѓа награда од 800 динари. 

. ' \ 

НАПОМЕНА: 
1) За̂  тужби менични, мандатни, чековни, од ра-

ботните односи. 391 законско изложување (алимента-
ција) за наплатување на кирија и најемниш на адво-
катот му припаѓа! половина од наградата предвидена 
чз тужби потт б) трка да таа награда не може да биде 
помала* од 100 динари. 

2) Ако со тужбава за развод на брак е сврзано 
барање за сместување на деца, не се одмерува одделна 
напада за тоа барање, а ако е сврзано1 ск> барање за 
алиментација, на адвокатот му припаѓа за) тоа барање 
уште половина награда од овој тарифен број под б. 

Т. бр. 10 
За составување на следните поднесци: 
а) за припремни поднесци, одговори на тужба и 

приговори против платни налози на адвокатот 
му припаѓа иста награда како и за тужби по 
Т. бр. 9; 

•б) за предлози за обезбедување на докази 50% 
награда цо Т. бр. 9 со тоа истата! да неможе да 
биде помала! од 100 динари; 

' в) за останатите поднесци 25% награда, од Т. бр. 9 
со тоа истата да неможе да биде помала од 100 
динари. 

Т. бр. 11 
За секоја' расправа -се плаќа иста награда како и 

за тужби,по Тар. бр. 9. 

НАПОМЕНА: 
1) Ако рочиштето во еден ден траело подолго од 

2 часа, (сметајќи тука и одлучувањето на судот), на 
.адвокатот му припаѓа на име на награда уште и 200 
динари за секој нареден започнат час, ако вредноста 
на спорниот предмет е поголема) од 100.000 динари.. 
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2) За одложените рочишта на кои не било рас-
правување, му припаѓа на адвокатот 25% од наградна 
предвидела во овој тарифен број, со тоа да не може 
да биде помала од 100 ди|нари; 

3) За рочиштата на кои веднаш дошло до призна-
вање на -тужбеното барање* одрекнување од тужбеното 
барање, повлекување на тужбата, спогодба, на адво-
катот му припаѓа 50 %< од наградата предвидена во овој 
тарифен број, со тоа да не може да биде помал од 100 
динари. 

Т. бр. 12 
За составување жалби против пресуди,, предлог за 

подавање барање за заштита на законитоста и барање 
за повторување на постапката истата награда како за 
тужба по Тар. бр. 9. 

За составување на! жалби против решенија како и 
за составување одговори на жалба против пресуда, по-
ловина награда предвидена за тужба по Тар. бр. 9, со 
тоа да не може да биде помала од 100 динари. 

Т. бр. 13 
Во сложените предмети, кога работата на адвока-

тот го случаевите од Тар. бр. 9—12 била сврзана со 
нарочен труд, судот може да одреди по барање на 
гјажжатот и поголема^ награда од таа што е предвидена 
во Тар. бр. 9—12, со тоа да процентот натака зголе-
мената награда неможе да биде-поголем од 100%. 

V ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ВОНПАРНИЧНАТА 
ПОСТАПКА 

Т. бр. 14 
За составување на! поднесци . . 100—ЗОО динари 
Во сложените предмети . . . . до 600 динари 

Т. бр. 15 
а) За секое рочиште во оставинската постапка 

според вредноста на наследниот дел односно делот што 
го бар|р: за себе застапената странка, половина награда' 
предвидена во Т. бр. 9 под б. 

б) За секое рочиште по останалите предмети во 
вонпарничната постапка на која се расправало за! спро-
тивни ̂ предлози на странките или се изведувале^ докази 
на адвокатот му /фипаг'а за секој започнат час награда 
од. 100 динари. 

в) За сите останали рочишта, за секој започнат 
чзс 10 динари. 

НАПОМЕНА: 
За одложени рочишта на кои не се распрашувало, 

на адвокатот му припаѓа 50% од наградата од овој 
тарифен број, со тоа да таа награда не може да биде 
помала од 100 динари. 

Т. бр. 16 
За составување на жалби и предлози за подавање 

барање за заштита на законитоста: • 
а) во оставинската постапка, награда предвидена 

во Т. бр. 9 под б; 
б) во предметите по вонпарничната постапка ка!де 

се расправало за спротивни предлози на странките илц 
се изведувале докази, награда! од 500 до 700 динари; 

в) во останалите предмети, 200—400 динари. 
ј 

VI ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА ' 

/ * Т. бр. 17 ј 
За составување на следните поднесци: 
а) предлог за дозвола на извршење и за1 предлози 

за издавање на привремени наредби 50% од наградата 
предвидена за тужба по Тар. бр. 9, 

б) за останатите поднесци 25% од наградата пред-
видена за тужба по Тар. бр. 9, со тоа да неможе да: биде 
помала од 100 динари. 

НАПОМЕНА: 
Награда за предлог за издавање на привремени на-

редби му припаѓа на адвокатот и ако предлогот 'бил 
даден во текот на спорот, а а>ко бил ставен во тужба-
та, тогаш на адвокатот не му припаѓа засебна награ-
да! за тој предлог. 

I ' Т. бр. 18 
; секое рочиште: 7 

а) на* кое ое расправувало за спротивните предлози 
на странките или се изведувале докази припаѓа иста 
награда како за тужба по Тар. бр. 9; 

б) за сите останки рочишта 50% од наградата за 
тужба п с Т а р . бр. 9 б, со тоа да неможе да! биде по-
мала од 100 динари. 

НАПОМЕНА: 
За одложени рочишта на кои не се распрашувало 

му припаѓај нЈа адвокатот 25% од наградата предви-
дена за тужба пр Тар. бр. 9, со тоа да не може да 
биде помала од 100 динари. 

Т. бр. 19 
За состајвување на жалби, предлози за подавање 

барање за заштита) на законитост му припаѓа на адво-
катот награда предвидена за тужба по' <Тар. бр. 9. 

VII ЗАСТАПУВАЊЕ ВО СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА 

Т. бр. 20 
За составување на следните поднесци: 
а) предлози на доверителите на извршеникот и 

должникот за отворање на стечај, иста награда како -
и за тужба по Тар. бр. 9 6; 

б) за сите останал и поднесци 25—50% од награ-
дата предвидена за тужба по Тар. бр. 9 6, . 

НАПОМЕНА: 
За одредување вредноста! на барањето во сте-

чајната постапка меродавна е вредноста на барањето 
што се остварува во постапката. 

Т. бр. 21 
За секое рочиште припаѓа награда предвидена за 

тужба по Та(р. бр. 9 б. 

НАПОМЕНА: 
1 За одложени рочишта на кои не се ^справувало 

т адвокатот му припаѓа 25% од наградата] од овој 
тарифен број. 

Т. бр. 22 
За составуваше на жалби и предлози за.подавање 

барање за заштита на законитоста! припаѓа награда 
предвидена за тужба по Тар. бр. 9 б. : 

VIII ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ИНТАБУЛАЦИОНО-ТА-
ПИСКАТА ПОСТАПКА . • 

Т. бр. 23 
а) за поднесци за станување на прибелешка, пи-

т б у л ациј а, симнување на терет, 50% од наградата 
предвидена во Т. бр. 9 под б, но најмногу до 5000 
динари. * * • 

б) за сите останали поднесци 50% од на^адата 
предвидена под а. 

НАПОМЕНА: 
Ако со еден поднесок се бараат повеќе впишува-

ња врз основа на истиот документ, "на адвокатот му 
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припаѓа само една награда, која се одредува спрема 
збирот на вредноста! на сите права што се предмет 
на впишувањето. 

Т. бр. 24 
За составување на жалби, предлози за подавање 

барања за заштита на* законитоста, припаѓа иста на-
града како за поднесци по Тар. бр. 23 а. 

IX ЗАСТАПУВАЊЕ И ОДБРАНА ВО АДМИНИ-
СТРАТИВНО-КАЗНЕНАТА ПОСТАПКА 

Т. бр. 25 
За составувале на поднесци . . 100 динари 

Т: бр. 26 _ _ 
За застапување на оштетениот односно за одбрала 

на усмена расправа за!'секој започнат час 200 динари. 

Т. бр. 27 
За составување на жалби . . . ЗОО динари 

X ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ДИСЦИПЛИНСКА 
ПОСТАПКА 
Т. бр. 28 

За работи извршени во дисциплинската постапка 
на адвокатот му припаѓа 50% од наградата предвиде-
на со оваа тарифа за кривична постапка пред окруж-
ниот суд. 

^ЗАСТАПУВАЊЕ И ОДБРАНА ВО АДМИНИ- < Л 
;Ј1АСТ И ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА1 

Т. бр. 29 
За составување на поднесци: 
а) врз основа на кои се, покре-

нува управна постапка . . . . 200—400 динари 
б) за сите останата подне .ци 100—200 динари 

Т. бр. 30 
За застапување во постапка за 

усвојување од почетокот до конеч-
ната! одлука 200—500 динари 

Т. бр. 31 
а>) за секе рочиште на кое се 

расправувало за спротивни предлози 
на странките или се изведувале до-
кази, за секој започнат час . . . 100 динари 

б) за секое друго рочиште, за 
секој започнат час 100 динари 

НАПОМЕНА: 
4 Зај одложено рочиште на кое не се расправувало 
на адвокатот му припаѓа 50% од овде предвидената 
награда. 

Т. бр. 32 
Во даночните работи: 
а) за поднесување на даночни 

пријави . . . . . . 200—500 пивари 
б) ако даночна пријава е сос-

тавена! врз основа на сведеној а од 
работните книги и биланси . . 500—1000 динари 

в) за жалби против решенија 
за разрез на данок, според вред-
носта на оспорениот данок, награда 
по Т. бр. 9 под б. 

Т. бр. 33 
За приговори, жалби, предлози за подавање ба-

рања за заштита на законитоста и предлози потвр-
дувале на постапката 200—500 динари. 

XII ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Т. бр. 34 

а) За разгледување на списи . . 200 динари 
б) За разгледување на списи, до сложените пред-

мети, кога тоа барало опсежно проучување, вложувале 

на нарочен труд и големо трошење на време, органот 
пред кого се води првостепената постапка ја одредува! 
наградата по слободна проценка. 

НАПОМЕНА: -
1) Ова награда; му припаѓа на адвокатот, само то-

гаш кога разгледувањето на списите било потребно за 
давање на правна помош. 

2) Награда од овој тарифен број му припаѓа! на 
адвокатот без оглед на видот и вредноста на предме-
тот и без оглед да ли работата е вршена во судот или 
органот на државната власт или органот на државната 
управа. 

Т. бр. 35 
За разгледување на интабула-

ционите и таписките книги . . 200 динари 

НАПОМЕНА: 
Ова1а награда му припаѓа на адвокатот само то-

гаш кога разгледувањето на интабулационите и та-
писките книги било нужно за давале на правна помош. 

Т. бр. 36 % 
•а)- за препис насекој вид, по 

страница 50 динари 
б)за опомена; известување за 

рочишта и ел 100 динари 

ПАТНИ ТРОШКОВИ 
Т. бр. 37 

При превземањето на работи вон од седиштето 
на адвокатската канцеларија, ако местото од превзе-
мената работа е оддалечено- повеќе од 3 километра од 
границата на синорот од местото на седиштето на ад-
вокатската! канцеларија, на адвокатот му припаѓа .по-
крај* наградата за свршување на работите, наиме патни 
трошкови: 

1) Накнада на трошковите за употреба на јавно 
превозно средство (железница, параход, автобус), кое 
со најмал трошок може да се употреби по најкуса 
сообраќајна линија од седиштето на адвокатската^ кан-
целарија до местото каде има да се изврши работата 
и назад; 

2) Дневница! во износ од 700 динари. 
Покрај тоа адвокатот може да б#ра од странката 

и накнада поради отсатноста од местото на седиштето 
на својата« канцеларија но не во поголем износ од 500 
динари дневно. 

НАПОМЕНА:' 
1) Според процената на секој конкретен случај 

и поднесените докази на адвокатот предвидената днев-
ница може да се зголеми до 30%. 

2) Ако адвокатот ги обавува патувањата* со же-
лезница или, параход тогаш за патувањето со железни-
ца му^припаѓа накнада за платена железничка карта 
на II класа/ а патување со параход, накнада за платена 
превозна карта I кла/са. 

3) Кога за патување не може да, се употреби, 
јавно средство за јавен сообраќај, на адвокатот му 
припаѓа накнада за превоз по километар во износ 
предвиден со важеќите прописи, а во случаите каде 
што такви прописи не постојат според вистински на-
правените издатоци. Започнат километар се смета како . 
цел. Кога странката! дала на адвокатот превозно сред-
ство, адвокатот нема право на километража. 

4) Кога адвокатот се задржи на пат помалку од 6 
часова му припаѓа половина дневница, а преку 6 ча-
сови цела дневница/. 

5) Кога адвокатот за време на едно патување оба-
вува повеќе работи за, повеќе странки, патните трош-
кови ги плаќаат сите странки. 
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2 
На основаше чл. 2, точка 2 од Уредбата за осни-

вање на Секретаријатот за персонална служба на Вла-
дајте на Народна Република Македонија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОЛАГАЊЕ МАКЕДОН-
СКИ ЈАЗИК И НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА НА 

СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ ЗА ДРЖАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

1. — Во програмите за стручните испити за сите 
струки и сите звања се додаваат како нови предмети: 

а) Македонски јазик и 
б) Национална историја на .македонскиот народ. 
2. '— Предметите од предната точка *ќе ги пола-

гаат сите кандидати што ќе полагаат стручен или до-
полнителен испит после 1 јануари 1952 год, 

Од полагање на овие предмети се ослободуваат само 
службениците што се доделени на работа од другите 
народни републики кајко стручњаци. 

3. — Ова, решение .влегува во сила од денот на 
неговото потпишување. 4 

Бр. 1057 од 29-ХН-1951 год. Скопје 
С е к р е т а р 

на Секретаријатот за персонална служба 
на Владата на НРМ, 

П. Менков, е. р. 

3 

Министерството на внатрешни работи на НРМ — 
Скопје, согласно чл. 13 буква г. од Законот, за удру-
жени јата1), соборите и другите јавни скупови, по подне-
сената! пријава за одобрување обивањето и работата 
на Македон ката филхармонија седиште во град 
Скопје донесе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА 

МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА СО СЕДИШТЕ 
ВО ГРАД СКОПЈЕ 

Се 'одобрува оснивањето и работата на Македон-
ската филхармонија со седиште во град Скопје, а со 
право на дејност на подрачјето на Н. Р. Македонија. 

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за! таксите е 
наплатена. 

Решено во Министерството на внатрешни работи 
на НРМ на ден 15-УП-1951 год., под бр. 13463/51. 

/ • II—142--2798 

4 
Министерството на внатрешни работи4 на НРМ 

Скопје, согласно чл. 13 буква г. од Законот за удру-
жен,^'ата, соборите и другите јавни скупови, по под-
несената пријава за одобрувале оснивањето и работата 
на' Стоно-тенискиот сојуз на Македонија донесе след-
ното: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОБИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА 
СТОНО-ТЕНИСКИОТ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА СО 

СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ, 

Се одобрува обивањето и работата на Стоно-те-
нискиот сојуз начМакедонија со седиште во град Скоп-
је, а со право на дејност на подрачјето Н. Р. Маке-
донија. 

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е 
наплатена!. 

Бр. 1 — Стр. 5 

Решено во Министерството на внатрешни работи 
на НРМ на ден ЗО-УП-1951 год., под бр. 19275/51 

И—142—2796 

5 
Министерството на внатрешни работи на НРМ 

Скопје согласно чл. 13 буква г од Законот за, удру-
'женијата, соборите и другите јавни скупови, реша-

вајќи по предметот одобрување бснивањето и работата 
на Матицата на иселениците од Македонија донесе 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА 
МАТИЦАТА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 

СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ 

Се одобрува оснивањето и работата на Матицата 
на иселениците од Македонија со седиште во град 
С к о т е , а со право на дејност на подрачјето на На-
родна Република Македонија. 

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е 
наплатена^. 

Решено во Министерството на внатрешни ргботи 
на НРМ на ден 6-У11-1951 год., под бр. 17671/51 
у , , И—142—2795 

'Б 
ПоверенстЕОто на внатрешните работи на Град-

скиот народен одбор Прилеп, на, основание буква а на 
чл. 1 од Законот за измененијата и дополненијата на За-
конот за ' удружени јата, соборите и другите јавни ску-
пови, а: след исполнувањето на прописите од членовите 
14, 15 и 16 од Законот за удруженијата, соборите и 
другите јавни 'скупови решавајќи по предметот осни-
в а њ е м и одобрувањето на работата! на Индустриското 
заводскод доброволно противпожарно друштво на Прет-
пријатието за обработка на тутун во град Прилеп го 
донесувај следното: - ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТАТА НА ИНДУСТРИСКОТО 

ЗАВОДСКО ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО 
ДРУШТВО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА 
. - * НА ТУТУН ВО ГРАД ПРИЛЕП 

Се одобрува према преправените правила обива -
њето и работата на Индустриското заводско доброволно 
противпожарно друштво* на Претпријатието за обработ-
ка на тутун во град Прилеп со седиште во град Прилеп, 
а со право на дејност на територијата на град Прилеп. 

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е 
наплатена!. 

Решено во Поверенството на внатрешни работи на 
Градскиот народен одбор Прилеп, на ден 1 -IX-1951 
год., под бр. 3285/51. II—159—3115 

Президиумот на Народното собрание на Народна 
Република Македонија по извршеното сравнување со 
изворниот текст установи дека во насловот на Указот 
за престанување должноста, на директорот на Главната 
дирекција за металургија, објавен во ,,Службен, весник 
на НРМ" бр. 33 од 25. деќ^мвррг 1951 година,, се пот-
крале грешки поради кое -ја дава следната 

И С П Р А В К А 
На! новог гласи: ,,Указ за престанувале должноста! 

на директорот на Главната дирекција за металургија". 
Точка I гласи: „Должноста му престанува на Драш-

коци инж. Во јин— Димче, директор на Главната дирек-
ција за металургија, поради смрт". 

Бр 28. Од Президиумот на Народното собрание на 
НРМ, 29 декември 1951 година. 



Бр. 1 — Стр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 18 I 1952 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 
Во задружниот регистер на Народниот одбор на 

Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана-е Набавио 
продажната задруга „Слободна Македонија", во село 
Журче, Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 18-У-1947 
Предмет на работата 'на задругата како и обврс-

ките на задругарите се предвидени со правилата на 
задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, задол-
жуваат и потпишуваат претседателот Трајан В. Сте-
пановски, Стојан Р. Мицковски и Ванчо С. Дамевски, 
членови. 

Бр. 2669/51 од Народниот одбор на Демирхисар-
ска околија1 - Ш—4—63 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селан-
ската работна задруга*,,Љубе ЈошевЛш" ,во село При-
билци, Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 18-Х-1951 
год. и истата е од Ш-тип. .Предмет на работата, об-
врските на задругарите и др. се предвидени со прави-
лата на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Пепе С. Иваноски, 
Јован Н. Секулоски и Јордан С. Алексоски, членови. 

Бр. 1132 од 22-11-1951 год. од Народниот одбор 
—• на Демирхисарска околија. III—1—6 

. Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селан-
ската: работна задруга "Борис Јолески", село Вардино, 
Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 15-1У-1949 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет на работата, -обвр-
ските на задругарите и др. се предвидени со правилни-
кот на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Блаже Томески и 
Таше Лозански. 

Бр. 1256 од 28-11-1951 год. од Народниот одбор 
на Демирхисарска околија. III—1—7 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селан-
шата работна задруга "Стојан Темелкоски" во село 
Мургашево — Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 14-1У-1949 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет на работата, об-
врските' на задругарите и др. се предвидени со правил-
никот на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот, Илија Ј. Петрески 
и Василе Н. Илиевски, членови, 

Бр. 1300/51 од Околискиот народен одбор на Де-
мирхисарска околија;." '' III—1—15 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селан-
сцата1 работна задруга „Извор", во село Бојшта, Де-

. мирхисарска околија. 
Задругата е основан:" на собранието на 15-У-1949 

год. и истата е од Ш-тип. Предмет на работата, обврс-
ките на задругарите и др. се предвидени со правилни-
кот на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Богоја к! Митрески, 
Јосиф Г. Стефаноски и Никола В. Јолевски, членови. 

Бр. 1470/51 од Околискиот народен одбор — 
Демир хисар. Ш—1—18 

Во задружниот регистер на Наредниот одбор на 
Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селан-
ската работна задруга "Раде Јанчески" во село Радово, 
Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 14-1У-1949 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет на работата, обврс-
ките на задругарите и др. се предвидени со правилни-
кот на задругата. 1 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу : 

ваат и потпишуваат претседателот: Бојане Н. Велески 
и Коста Т. Каревски, членови. ч 

Бр. /1405/51 од Околискиот нероден одбор Де 
мир Хисар. Ц- 2—29 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селаи-
ската работна задруга "Зора1", во село Вирово, Дцмир-
хисарска околија. 

Задругата е основата на собранието од 5-ПМ94** 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет на работата, Обврс-
ките на задругарите и др. се предвидени со правилни -
кот на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Стојам К. Тренче-
ски, Петре'Б. Пешески и Вангел С. Тренчески, членови. 

Бт. 2157 од Народниот одбор на Демирхисарска 
околија. • III—2—36 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
, Демирхисарска околија ред. бр. 2, уписана е Селаи 

ската работна- задруга1 "Слога", во село Слоиштииа, 
Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 5-Х-1949 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет на работата, обврс-
ките на задругарите и др. се предвидени со правилни-
кот на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателе^: Благоја/ Ѓорѓиев-
ски и Мијајло Поповски, членови. 

Бр. 2506 од Народниот одбор на Демирхисарска 
, околија. ' III—3—51 

Во задружниот регисхер на Народниот одбор ш 
Демирхисарска, околија ред. бр. 2, уписана е Селан-
ската работна задруга/ "Братство", во село Церово, 
Демирхисарска оклија. 

Задругата е основава на собранието од 4-IV-1951 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет на работата, обврс-
ките на задругарите и др. с^ предвидени со правилни-
кот на • задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот: Филип Ристески, 
Јосив Кузманови и Трајан Ставрески, членови. 

Бр. 2281 од Народниот одбор на Демирхисарска 
околија. Ш—3—55 

Ва задружниот "регистер на Народниот одбор на 
Бродска околија ред. бр. 41, страна 81 уписала е Се-
ла нската работна задруга "Слога", во село Требино, 
Бродска околија. -

Задругата основана на собранието од 10-111-1950 
год. и истаха е од Ш-тип. Предмет на работата, обврс-
ките на задругарите и др. се предвидени со правилата 
на задругата. 
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Задругата полноважно ја претставува, застапува 
и потпишува претседателот Ристе Јованчев Стојкоски. 

Бр. 3684/51 од Народниот одбор на Бродска око-
лија. • III—3-—57 

Во задружниот регистер на! Народниот одбор на 
Кичевска околија под бр. 53, уписана е Селанската ра-
ботна задруга ,,Љиљана Паловска", во село Велмевци, 
Кичевска околија. 

Задругата е основана на собранието од 17-111-1951 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет работата, обврските 
на задругарите и др. се предвидени со правилата на за-
другата^ 

Задругата! полоноважно ја претставува, застапувт 
и потпишува претседателот Никола Попоски. 

Бр. 3033/51 од Народниот одбор на Кичевска 
околија. III- А—67 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Кичевска околија под бр. 54, уписана е Селанск^та ра-
ботна задруга „Петре Димоски" во село Мало Црско, 
Кичевска околија. 

Задругата е основана на собранието од ГЈ-Ш-1950 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет на, работата, обврс-
ките на задругарите се предвидени со правилата на 
задругата. 

Задругата! полноважно ја претставува, застапува 
и потпишува претседателот Божин Божиновски. 

Бр. 3034 од Народниот одбор на Кичевска око-
лија. . . Шг-4—68 

4 Во задружниот регистер на! Народниот одбор на 
Кичевска околија под бр. 55, уписала е Селанската 
работна задруга "Јордан Пиперкоски", во село Козица, 
Кичевска околија. ] 

Задругата] е основана на собранието од 18-111-1951 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет на работата, обврс-
ките на задругарите и др. се предвидени со правилни-
кот на! задругата. 

Задругата полоноважно ја претставува, застапува 
и потпишува претседателот Крсте Дамјанови . 

Бр. 3032/51 од Народниот одбор на Кичевска око-
лија. I II--4—69 

Во задружниот регистер на Околискиот народен 
одбор во Тетово под ред. бр. 62, уписана е Селан-
ск^та работна задруга "Маршал Тито" во село Бр-
венци. 

Задругата е основана на собранието од 12-11-1951 
год. ГЈ истата е од 1У-тип. Предмет на работата, обврс-
ките на задругарите и др. се предвидени со правилни-
кот на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот: Горѓи Тисески и 
Стеван Спироски. • 

Бр. 8437/51 од Околискиот народен одбор — Те-
тово. III—5—84 

Во задружниот регистер на Околискиот народен 
одбор —.Тетово под ред. бр. 63, уписана е Селанска-
та работна задруга "Зора" во село Одри. 

Задругата е основана на собранието од 20-111-1951 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет на работата, обврс-
ките на задругарите се предвидени со правилникот на 
задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Ристе Стевановски 
и Стеван Ристоски. 

Бр. 8428/51 од Околискиот народен одбор — Те-
тово. ' , III—5—85 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Крушевска околија под ред. бр. 21, уписана е Селан-
ската работна задруга "Искра" во село Локвени, Кру-
шевска околија!. 

Задругата е основана на собранието од 17-1Х-1948 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет на работата, обврс-
ките на задругарите и др. се предвидени со правилата 
на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, потпи-
шуваат и застапуваат претседателот Дано Ацески и 
Атанас Б. Богески, членови. 

Бр. 6074/51 од Народниот одбор на Крушевска 
околија. III—5—93 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Крушевска околија под ред. бр. 23, уписана е Селан-
ската работна задруга ,,Алексо Јовески", во село Тур-
ско, Крушевска околија. 

Задругата е основана! на собранието од 17-1Х-1948 
год. и истата е од Ш-тип. Предмет на работата, обврс-
ките на•задругата и др. се, предвидени со правилата 
на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, потпишу-
ваат • и застапуваат претседателот Милан Блажески, 
Темелко Пејоски и Јордан Новески. 

Бр. 6359/51 год. од Народниот одбор на Кру-
шевска околија. III—5—95 

Во* задружниот регистар на Околискиот народен 
одбор во Тетово ред. бр. 67, уписана е Селанската 
работна задруга „Лазар Колишевски" во село Жилче, 
Тетовска околија. 

Задругата е основана на1 собранието од 30-1У-1949 
год. и истата е од 1-тип. Предмет на работата, обврс-
ките на задругарите и др. се предвидени со правилата 
на задругата. 

Задругата полноважно ја претставува, застапува 
и потпишува претседателот Ратко Трпевски. 

Бр. 10463/51 год. од Околискиот народен одбор 
— Тетово. III—6—98 

Вд задружниот регистер на Околискиот народен 
одбор — Скопје ред. бр. 1131, уписана е Селанската 
работна задруга "Илери", во село СреДно Коњари, 
Скопска околија'. 

Задругата е основана на собранието од 21-111-1951 
год. и истата е од III тип. Предмет на работата, обвр-
ските на задругарите и др. се предвидени со правилни-
кот на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат Рамадан Хасумовси, претседател, 
а во негово отсуство Сали Дурмишови. 

Бр. 5793/51 од Народниот одбор на Скопска око-
лија. III—4—58 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа •"дозволата од ОНО — Тетово бр. 
10337/51 год., записа^ е во регистерот на занаетчис-
ките дуќани и работилници под бр. 77, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар, Амет Н. Азби со седиште 
во село Теарце. 

Предмет на работата' на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амети*Н. 
Азби. 

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово бр. 
13134 од 17-Х1-1951 год. ^ II—169—3305 

Врз основа дозволата1 од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 13584/ 
51 год. записан е во регистерот на занаетчиските 
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дуќани и работилници на страна 167, рег. бр. 167, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Цветкоски П 
Благоја со седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко-
ски Г. Благоја. 

Од Поверен, 'за финансии на ГНО — Тетово бр. 
20145 од 23-Х1-1951 год. И—170—3324 

Врз основа на дозволата од Поверен, за! локална 
индустрија и занаетчиство т ГНО — Тетово бр. 
2086/46 год., записан е во регистерот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 166, рег, бр. 166, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар, Исма-
ил Хавзиов Шаип со седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: волновла^чар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил 
Хавзиов Шаип. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово бр. 
3221 од 21 -XI-1951 гол. И—170-^-3325 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на Г Н О — Тетово бр. 515/47 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 164, рег. бр. 164, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Столар, Ѓуровски Ристов Анге-
ле со седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓуровски 
Ристов Анѓеле. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Тетово бр. 
2210 од 17-Х1-1951 гол. II—172—3361 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 23470/ 
49 год., записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страта 168, рег. бр. 168, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Наланџија Галоски 
Трпков Александар со седиште во град Тетово. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и 
продавање на на лани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гавроскл 
Трпков Александар. 

Од Поверен, 'за финансии на ГНО — Тетово бр. 
5996 од 4-ХН- 1951 год. II—172—3365 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 1284/51 
год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 114, рег. бр. 114, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Полуција, Нијази Фаик Му-
стафовски со- седиште во град Скопје. 

Предмет на работата на дуќанов е: изработка на 
напучи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот' Нијази 
фаик Мустафовски. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1-реон Скопје, бр. 14212 од 3-1Х-1951 год. 

II—132—2606 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 781/51 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 

и работилници на страна; 126, рег. бр. 126, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Работилница за изработка на 
мебели „Јавор" со седиште во Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
мебели. N 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот АЈ^-хан-
дар Крумов Русњаковски. % 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1-реон Скопје, бр. 19589 од 26-Х-1951 год. 

И—160—3139 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 1577/48 
год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 58, рег. бр. 58, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Работилница за изработка на коп-
чиња на Стојановска Симова Нада со седиште во гр. 
Скопје. 

/ Предмет на работата на дуќанот е: изработкава 
копчиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот' Стојанов-
ска Симова Нада. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
I реон Скопје, бр. 6119 од 14-1У-1951 год. 

II—169—3303 

Врз основа дозволава од Поверен, за локална ин-
дустрија и занаетчиство на' ГНО—Скопје бр. 900/51 
год., записан е. во регистерот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна, 125, рег. бр. 125, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Биро за препишување и умно-
жување „Санев" со 'седиште во Скопје. 

Предмет на работата на дуќанот е: препишува-
ње и умножување. 

' Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил С. 
Јан^в. 

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на 
1-реон Скопје, бр. 19159 од 22-Х-1951 год. 

И—160—3140 

С О Д Р Ж И Н А 

Рег. бр. Страна 

1 Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за награди на адвокатите — — 1 

2 Решение за задолжително полагање македонски 
јазик и национална историја на стручните испити 
за државните службеници — — — — — 5 

3 Решение за одобрување оставањето и работата 
на Македонската филхармонија со седиште во 
град Скопје — — — — — — — — 5 

4 Решение за одобрување о б и в а њ е т о и работата 
на Стоно-тенискиот сојуз на Македонија со се-
диште во град Скопје — — —- — — — 5 

5 Решение за одобрување оставањето и работата 
на Матицата на иселениците од Македонија со 
седиште во град Скопје — — — — •— 5 

6 Решение за оснивање и работата на Индустри-
ското заводско доброволно противпожарно дру-
штво на Претпријатието за обработка на ту^ун 
во град Прилеп — — — — — — — 5 
Исправка на Указот за престанување должноста 
на директорот на Главната дирекција за мета-
лургија — — — — — — — — 5 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" Скопје 
ум* »29 ноември*. Одговорен ^уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народот* 

банка — Скопје бр* 801-901702 Печатница "Гоце Делчев" — Скопје. 
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