
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОИИЈА 

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

Вторник, 15 март 1966 
С к о п ј е 

Број 7 Год. ХХП 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.560) дин. Овој број чини 0,48 
(48) дин. Жиро сметка број 401-1-698 

34. 
Врз основа на член 24 од Законот за републич-

ките органи на управата („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

35. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за ме-

лиоративните системи чија изградба се финансира 
со учеството на Федерацијата („Службен весник на 
СРМ" бр. 4/66), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РАБОТИ ШТО ГИ ВРШИ 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 

Дирекцијата за заеднички служби на републич-
ките органи (Дирекција) ги врши за републичките 
органи на управата и органите и организациите што 
вршат работи од општ интерес за Републиката (ор-
гани), по меѓусебна спогодба, работите на сметковод-
ството, економатот, примањето и отпремањето на 
поштата, препишувањето и умножувањето. 

Дирекцијата може работите од претходниот став 
да ги врши и за потребите на други органи и ор-
ганизации по меѓусебна спогодба. 

Член 2 

Со спогодбата се уредуваат односите меѓу Ди-
рекцијата и органите, а особено начинот на обезбе-
дувањето на средства за вршење на редовна де ј -
ност, надоместокот за извршените услуги и друго. 

Подвижните предмети на опремата што служе-
ле за извршување на работите од член 1 од оваа 
уредба што ќе ги врши Дирекцијата, органите ќе ги 
пренесат на Дирекцијата според одредбите на член 
29 и 31 од Основниот закон за средствата за работа 
на органите на управата („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 46/64). 

Член 3 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 09-490/1 
11 март 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИТЕ ПРАВА И ОБ-
ВРСКИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА МЕЛИОРАТИВ-

НИТЕ СИСТЕМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Се именуваат за членови на комисијата што 
ќе ги утврди материјално-финансиските права и 
обврски на Дирекцијата за мелиоративните систе-
ми во Социјалистичка Република Македонија: 

а) За претседател: 
Благоја Бундалевски, референт за ликвида-
ција и загуби во стопанството во Републич-
киот секретаријат за финансии; 

б) За членови: 
Инж. Б о ж о Шердеиковски, асистент на Тех-
ничкиот факултет во Скопје; и 
Филип Лазаревски, дипломиран правник во 
Секретаријатот за законодавство и органи-
зација. 

И. Комисијата ќе ја заврши работата најдоцна 
до 1. VII. 1966 година. 

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

Бр. 09-605/1 
7 март 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

36. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за 

адвокатурата („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 15/57 
и „Службен лист на СФРЈ" бр. 51/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА 
НАГРАДИТЕ И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ-

ТЕ ЗА РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ 

1. Се дава согласност на Тарифата за наградите 
и надоместокот на трошоците за работата на адво-
катите што ја донесе Собранието на Адвокатската 
комора на Македонија на 19 декември 1965 година. 
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2. Ова решение со Тарифата ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Бр. 09-606/1 
11 март 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

37. 
Врз основа на член 1 од Законот за измена и 

дополнение на Законот за адвокатурата („Службен 
лист на СФРЈ" број 51/65), Адвокатската комора на 
Македонија, на своето вонредно собрание, одржано 
на ден 19 декември 1965 година во Скопје, донесе 

ТАРИФА 
ЗА НАГРАДИТЕ И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-

ШОЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа тарифа се одредува висината на награ-

дите, кои припаѓаат на адвокатите за работата во 
вршење на адвокатурата и висина на надоместот ка 
трошоците во врска со таа работа. 

Член 2 
Адвокатот може со странката да ја уговори на-

градата и надоместот на трошоците само во висина 
на износи одредени во оваа тарифа. 

Договорот за наградата и надоместот на трошо-
ците може да гласи само во износи на пари-динари. 

Ако адвокатот со работна или друга организа-
ција заклучил договор за стално застапување, награ-
дата може да биде договорена во месечни износи. 

Адвокатот не може да уговори за награда и 
трошоци да му припадне дел од барањето на 
странката, кое треба да биде остварено во судска, 
управна или друга постапка. ' 

Член 3 
Наградата за составување на поднесоци, наведе-

ни во оваа тарифа или за одбрана на тужен, која 
што бара обимна припремна работа и разгледување 
на материјалот, адвокатот може со писмена спогод-
ба со странката да здоговори и поголем износ од 
наградата пропишана со оваа тарифа, но најмногу 
до двоен износ. 

II. НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ 

Член 4 
На адвокатот ќе му Припадне надомест на тро*-

шоци за стварни издатоци, кои биле потребни за 
извршување на поверената му работа. 

За трошоци, кои треба да се надоместат, спаѓаат 
и издатоците за поштенски, телефонски и банчини 
услуги. 

Член 5 
З а вршење работа вон од седиштето на адво-

катската канцеларија, кога местото на работата е 
оддалечено повеќе од 10 километри, на адвокатот ќе 
му припадне, на име патни трошоци, надомест за 
превоз, дневница и надомест за отсаствување од 
канцеларијата. 

Член 6 
Адвокатот има право на надомест на трошоци за 

превоз во висина на цената на возната карта од 
прва класа на експресен воз или брод, односно во 
висина на цената на возна карта на останатите јав-
ни сообраќајни средства, а на надомест на трошоци 
на превоз со авион само ако се странката согласи да 
се патувањето изврши со авион. 

Надоместот од претходниот став припаѓа на ад-
вокатот во висина на превозни трошоци за патување 
извршено по најкраток пат. 

Адвокатот има право на користење кола за спи-
ење, ако патувањето се обавува преку ноќ и ако 
по доаѓањето во определеното место треба непосред-
но да пристапи кон извршување на работата, за 
која е ополномоштен. 

Ако патот, кој треба да го мине, нема сообра-
ќа јни средства, на адвокатот ќе му припадне надо-
мест во вид на километража — од 0,80 динари за 
секој започнат километар. 

Надоместот од претходниот став му припаѓа на 
адвокатот, ако на соодветната релација, к а ј што го 
обавил патувањето, постојат во сообраќајот такси 
превозни средства, во противно на адвокатот му 
припаѓа само надомест на стварно направени тро-
шоци. 

Член 7 
На адвокатот му припаѓа дневница во висина на 

дневница на судија на окружен суд. 
Доколку патува за сметка на работна органи-

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

Полн износ на дневница ќе му припадне на ад-
вокатот ако на патување се задржал повеќе од два-
наесет часа, а половина од тој износ ако на пат се 
задржал повеќе од осум, а помалку од дванаесет 
часа. 

Член 8 
На адвокатот му припаѓа посебен надомест за 

отсаствување од канцеларијата во износ од 50 ди-
нари дневно, ако на пат поминал повеќе од осум 
часа, а половина од тој износ, ако на пат се задр-
ж а л повеќе од четири, а помалку од осум часа, 
вон седиштето на канцеларијата. 

Член 9 
Управниот одбор на Адвокатската комора има 

право да испитува дали се адвокатите при угова-
рање и наплата на наградата и наградата на тро-
шоците придржуваат кон одредбите на оваа та-
рифа. 

III. ИСПЛАТИ 

Член 10 
Наградите се исплатуваат во готови пари, по 

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

му таа однапред исплати примерен износ на име на-
града. 

Адвокатот има право да бара странката одна-
пред да положи потребен износ за трошоци. 
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Член 11 
За лица на кои што судот признава ослободува-

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

Член 12 
При секое примање на пари, адвокатот е дол-

жен да издаде признаница на странката, во која 
треба да биде наведен и износот на примањето. 

Ако адвокатот изврши повеќе работи за стран-
ката, должен е да и издаде писмен трошковник за 
наградата и трошоците. 

IV. ТАРИФА 
I. НАГРАДИ ЗА РАБОТА ВО КРИВИЧНА 

ПОСТАПКА 

Составување на поднесоци 

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

стапка, на адвокатот му припаѓа награда и тоа: 
1) за приватна тужба од 20 до 40 дин. 
2) за обвинителни пред-

лози на оштетениот ка-
ко супсидиарен тужи-
тел од надлежност на 
општински суд од 20 до 40 дин. 

3) за тужба по Законот 
за штампа, оптужница и 
приговори против оп-
тужници од 40 до 60 дин. 

4) за кривични пријави, 
молби за одлагање и 
извршување на казни, 
молби за пуштање на 
условен отпуст, како и 
за други поднесоци од 20 до 40 дин. 

5) молби за помилување од 20 до 40 дин. 

Одбрана на обвинетиот 

Тар. бр. 2 
За одбрана на обвинетиот на адвокатот му при-

паѓа награда во сите случаи кога претресот почнува 
од почетокот: 
1) пред судија поединец на 

општински суд од 20 до 50 дин. 
2) пред совет на општински 

суд од 50 до 150 дин. 
3) пред совет на троицћ на ок-

ружен суд и првостепенен 
воен суд од 150 до 200 дин. 

4) пред совет на петорица на 
окружен суд или воен суд од 200 до 400 ДИН 

Кога брани повеќе лица, на адвокатот му при-
паѓа награда зголемена за 50% за второто и секое 
понатамошно лице. Во тој случај вкупниот износ 
на наградата се дели на еднакви делови спрема бро-
јот на обвинетите. 

Ако по подигнување на обвинение, обвини-
телен предлог или приватна кривична тужба, а пред 
да се изведат докази на главен претрес, дошло до 
запирање на постапката, на адвокатот му припаѓа 

награда во висина од 50% од износот на наградата 
на овој тар. број. 

Награда по овој тар. бр. припаѓа на адвокатот 
и за одбрана на претрес пред второстепенен суд. 

Застапување на оштетен, приватен тужител и 
оштетениот како супсидиарен тужител 

Тар. бр. 3 
1) за застапување на приватен тужител, оште-

тениот како супсидиарен тужител или оштетениот 
кога јавниот обвинител не присаствува на глав-
ниот претрес, на адвокатот му припаѓа еднаква на-
града како и на бранителот (Тар. бр. 2). 

2) за застапување на оштетен, на адвокатот му 
припаѓа 50% од износот од став 1 на овој тар. бр. 

Во поглед на наградата за застапување по овој 
тар. бр., кога адвокатот застапува две или повеќе 
оштетени лица, кои поставуваат самостојни бара-
ња, се применува став 1 од тар. бр. 2. 

Награда од овој тар. бр. припаѓа на адвокатот и 
за застапување пред второстепени суд. 

Тар. бр. 4 
Правни лекови 

1) на адвокатот му припаѓа награда за составу-
вање жалба на обвинет против пресуда: 
а) пред судија поединец на 

општински суд од 20 до 50 дин. 
б) пред совет на општински 

суд од 50 до 120 дин. 
ц) пред окружен суд, прво-

с т е п е н и воен суд и врховен 
суд на република од 100 до 200 дин, 

2) за составување на одговор на жалба, на ад-
вокатот му припаѓа 50% од наградата на став 1 од 
овој тар. бр. 

Тар. бр. 5 
1) на адвокатот му припаѓа награда за составу-

вање на жалба за приватен тужител и на оштете-
ниот како тужител против пресуда: 
а) пред судија поединец на 

општински суд од 20 до 50 дин. 
б) пред совет на општински 

суд од 50 до 120 дин. 
ц)пред окружен суд и прво-

с т е п е н и воен суд од 100 до 200 дин. 
2) за составување одговор на жалба, на адвока-

тот му припаѓа 50% од наградата на став 1 од овој 
тар. бр. 

3) за составување жалба на оштетен против пре-
суда, на адвокатот му припаѓа 50% од наградата од 
ст. 1 на овој тар. бр. 

Тар. бр. 6 
1) на адвокатот му припаѓа награда за составу-

вање на предлог за да се покрене захтев за заштита 
на законитоста и за предлог за повторување на по-
стапката по предмет од надлежност: 
а) пред судија поединец на 

општински суд од 20 до 50 дин. 
б) пред совет на општински 

суд од 50 до 100 дин. 
ц) пред окружен суд, прво-

степен воен суд и врховен 
суд на република од 100 до 200чдин. 
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2) за составување предлог за вонредно облажу-
вање на казна — 50% од износот на награди од стаз 
1 на овој тар. бр. 

Тар. бр. 7 
На адвокатот му припаѓа награда за составува-

ње на жалба против решение, ако жалбата се из-
јавува: 

1) против решение за примена на воспитно-по-
правна мерка, за примена мерка за безбедност, упа-
тување во завод за чување и лекување, за одбива-
ње на захтев за повторување на постапката, која 
ја донел: 
а) општински суд од 20 до 40 дин. 
б) окружен суд од 50 до 80 дин. 

2) против останати решенија кои ги донел: 
а) општински суд 20 дин. 
б) окружен суд 30 дин. 

II. НАГРАДА ЗА РАБОТА ПО ПРЕДМЕТИ ЗА 
СТОПАНСКИ ПРЕСТАЛИ 

Поднесување поднесоци 

Тар. бр. 8 
За составување поднесоци по предмети на сто-

пански престапи, на адвокатот му припаѓа: 
1) образложени поднесоци со 

чињенични наводи и со 
правно образложение како 
и одговор на оптужниот 
предлог од 50 до 150 дин. 

2) други поднесоци од 20 до 30 дин. 

О д б р а н а 

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

предмети на стопански престапи од надлежност: 
а) окружен стопански суд од 50 до 150 дин. 
б) виши стопански суд од 100 до 250 дин. 

Ако адвокатот истовремено ја брани стопан-
ската организација и одговорното лице во стопан-
ската организација, за одбрана на секое лице му 
припаѓа по 50% од износот на наградата од прет-
ходниот став. 

За одредување на наградата, кога адвокатот бра-
ни две или повеќе стопански организации, се при-
менува ст. 2 од тар. бр. 2. 

Ако по покренување™ на оптужницата, од-
носно оптужениот предлог, а пред изведување на 
докази на главен претрес, дошло до запирање на 
постапката, на адвокатот му припаѓа награда во ви-
сина од 50% од износот на наградите од став 1 на 
овој тар. број. 

Правни лекови 

Тар. бр. 10 
1) за составување жалби, предлози за покрену-

вање на захтев за заштита на законитоста и за пред-
лог за обнова на постапката, на адвокатот му при-
паѓа награда од тар. бр. 9. 

2) за составување одговор на жалба и на жалби 
против решенија — 50% ОД износот на наградата од 
тар. бр. 9. 

III. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ПАРНИЧНА 
ПОСТАПКА 

Составување на тужби 

Тар. бр. 11 
1) на адвокатот му припаѓа награда за составу-

вање на тужба, ако вредноста на спорниот пред-
мет е: 

до 200 15 дин. 
од 200 до ЗОО 20 дин. 
од ЗОО до 400 25 дин. 
од 400 до 500 30 дин. 
од 500 до 750 95 дин. 
од 750 до 1.000 40 дин. 
од 1.000 до 1.500 45 дин. 
од 1.500 до 2.000 50 дин. 
од 2.000 до 3.000 55 дин. 
од 3.000 до 4.000 60 дин. 
од 4.000 до 5.000 65 дин. 

од 5.000 до 10.000—65 + 0,5% на износ преку 5.000 
дин. 

од 10.000 до 15.000 — 90 4- 0,3% на износ преку 
10.000 дин. 

од 15.000 до 20.000 — 105 + 0,2% на износ преку 
15.000 дин. 

преку 20.000 — 115 + 0,1% на износ преку 20.000 
дин., а најмногу до ЗОО динари. 

2) за тужби, на чии основ е издаден платен на-
лог, наградата изнесува 50% од износот на награ-
дата од ст. 1 на овој тар. број, со тоа да не може да 
биде помала од 10 динари, ни поголема од 50 ди-
нари. 
3) за спорови заради смеќава-

ње на посед или во споро-
ви за службеност од 20 до 50 дин. 

4) станбени спорови (откази, 
иселување, утврдување) од 30 до 50 дан. 

5) спорови за развод или по-
ништување на брак, за по-
стоење или непостоење на 
брак од 40 до 80 дим. 

6) во спорови за утврдување 
или оспорување на очин-
ство од 30 до 50 дин. 

7) во спорови за работни од-
носи заради поништување 
на отказ и ел. од 30 до 50 дин. 

Во колку адвокатот застапува две или повеќе 
странки, му припаѓа за втората и секоја натамошна 
странка, зголемување во висина од 10%. 

ОСТАНАТИ ПОДНЕСОЦИ 

Тар. бр. 12 
1) за составување на одговор на тужба, приговор 

против платен налог и образложени припременп 
поднесоци, во кои се одговара на наводите од при-
говорот или на наводите од одговорот на тужбата, 
на адвокатот му припаѓа награда како за составу-
вање на тужба од тар. бр. 11, ст. 1, 3, 4, 5 и 6. 

2) за составување предлози за враќање во пред-
ходна постапка, за составување на предлог за изда-
вање привремени мерки за обезбедување, како и за 
останати привремени поднесоци од став 1, на а дво-
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катот му припаѓа 50% од износот за награди од став 
1 од овој тар. број. 

3) за составување останати поднесоци — 25% од 
износот на награда од став 1 на овој тар. број. 

Во колку адвокатот застапува две или повеќе 
странки, му припаѓа зголемување на наградата за 
втората и секоја натамошна странка во висина 
9Д 10%. 

Застапување на рочиште 

Тар. бр. 13 
За застапување на рочишта, на адвокатот му 

припаѓа: 
1) за секое рочиште, на кое се расправало за 

главниот предмет — еднаков износ на награда како 
во тар. бр. 11 став 1, 3, 4, 5, 6 и 7, 

2) за рочиште, на кое се расправало само за 
процесни прашања, или за рочиште, на кое пред 
да се расправа за главниот предмет, постапката се 
завршила со повлекување на тужбата или со по-
стигнување на спогодба или со пресуда на основа 
признание — 50% од износот на наградата од т. 1 на 
овој тар. бр. 

Во колку адвокатот застапува две или повеќе 
странки, му припаѓа зголемување од 10% за вто-
рата и секоја натамошна странка. 

Награда од овој тар. бр. му припаѓа на адвокатот 
и за присаствување, вештачење или увиѓај. 

Награда од овој тар. бр. му припаѓа на адвока-
тот и за застапување на расправи пред второсте-
п е н и суд. 

Правни лекови 

Тар. бр. 14 
1) за составување правни лекови (редовни и 

вонредни) против пресуда, како и против решенија 
во парници поради смеќавање на посед, на адвока-
тот му припаѓа награда, како и за составување на 
тужба од тар. бр. 11, ст. 1, 3, 4, 5, 6 и 7, 

2) за составување одговор на жалба или реви-
зија, на адвокатот му припаѓа 50% од износот на на-
градите од став 1 на овој тарифен број, 

3) за составување жалба против останати реше-
нија, на адвокатот му припаѓа 50% од износот на 
награда од став 1 на овој тарифен број. 

Во колку адвокатот застапува две или повеќе 
странки, му припаѓа зголемување во износ од 10% 
за втората и секоја натамошна странка. 

V. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ВОНПАРНИЧНА 
ПОСТАПКА 

Составување на поднесоци 

Тар. бр. 15 
1) за составување на поднесоци, со кои се по-

кренува постапка за делба на заеднички имот или 
утврдување права за замена на стан, на адвокатот 
му припаѓа награда како за составување на тужба 
од тар. бр. 11, ст. 1 и 4, 

2) за составување поднесоци, по кои се покрену-
ва постапка за расправање на оставина, или постап-
ка за амортизација на исправи, на адвокатот му 
припаѓа 60% од износот на наградата од тар. бр. 
11, став 1. 

3) за составување остана-
ти поднесоци во вон-
парнична постапка од 10 до 20 дин. 

Во колку адвокатот застапува две или повеќе 
странки, му припаѓа зголемување од 10% за втората 
и секоја натамошна странка. 

Застапувања на рочишта 

Тар. бр. 16 
За застапување на рочишта, на адвокатот му 

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

странки, му припаѓа зголемување на наградата од 
10% за втората и секоја натамошна странка. 

Правни лекови 

Тар. бр. 17 
1) за составување на правни лекови (редовни и 

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

2) за составување на одговор на жалба, на адво-
катот му припаѓа 50% од износот на наградите од 
став 1 на овој тар. бр. 

Во колку адвокатот застапува две или повеќе 
странки, му припаѓа зголемување на наградата од 
1С% за втората и секоја натамошна странка. 

VI. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ИЗВРШНА 
ПОСТАПКА 

Тар. бр. 18 
На адвокатот му припаѓа за составување: 
1) предлог за дозвола за извршување, предлог 

за издавање на привремена наредба, приговор про-
тив решение за дозвола за извршување, како и за 
предлог за противење на издадена привремена на-
редба — 50% од износот на наградата од тар. број 
11, ст. 1, 3 и 4, 

2) останати поднесоци — 25% од износот на на-
градите од тар. бр. 11, ст. 1, 3 и 4. 

Тар. бр. 19 
За застапување на рочиште, на адвокатот му 

припаѓа награда од тар. бр. 11, ст. 1, 3 и 4. 

Тар. бр. 20 
З а составување на правни лекови (редовни и 

вонредни), на адвокатот му припаѓа награда од, тар. 
бр. 18, т. 1. 

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

Тар. бр. 21 
На адвокатот му припаѓа за составување: 
1) предлог на основа кој се одлучува за упис 

— 50% од износот на награда од тар. бр. 11, ст. 1, 
2) предлог на основ кој се одлучува за упис или 

бришење на уписот од непроценлива вредност од 
30 до 50 дин. 

3) останати поднесоци — 25% од износот на на-
града од тар. бр. 11, ст. 1. 

Награда од овој тар. бр. му припаѓа на адвока-
тот и за составување на соодветни поднесоци во 
постапката за упис во таписки книги, за издавање 
и пренос на тапија, 
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Тар. бр. 22 
За составување на правни лекови (редовни и 

вонредни), на адвокатот му припаѓа награда од тар. 
бр. 21, ст. 1. 

УШ. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО СТЕЧАЈНА 
ПОСТАПКА 

Тар. бр. 23 
На адвокатот му припаѓа награда за составу-

вање: 
1) на предлог за покренување на стечајна по-

стапка, како и за предлог за поравнување вон сте-
ча ј — 50% од износот за награда од тар. бр. 11, 
став 1, 

2) останати поднесоци кои содржат чињенични 
наводи или образложени предлози — 50% од на-
градата од т. 1 на овој тар. бр. 

3) пријави за побарувања — 50% од износот на 
наградата од т. 1 на овој тар. бр. 

Тар. бр. 24 
За застапување на рочишта за испитување на 

барања и на рочишта за делба, на адвокатот му при-
паѓа на име награда 50% од износот на наградата 
од тар. бр. 11, ст. 1. 

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

вонредни), на адвокатот му припаѓа 50% од износот 
на наградата од тар. број 11, став 1. 

IX. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ПОСТАПКАТА ЗА 
РЕГИСТРАЦИЈА НА СТОПАНСКИ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Тар. бр. 26 
На адвокатот му припаѓа награда за составу-

вање: 
1) за поднесок со кој на основа на акт за осни-

вање, се врши упис во регистарот на стопанските 
организации 50 дин., 

2) за поднесок на основа кој се врши утешува-
ње на акти за конституисање или се врши промена 
на упис во регистарот 50 дин. 

Тар. бр. 27 
За составување на правни лекови (редовни и 

вонредни), на адвокатот му припаѓа награда од 
50 дин. 

X. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО УПРАВНИ И 
УПРАВНО-СМЕТКОВНИ СПОРОВИ 

Тар. бр. 28 
За составување на тужби, одговори на тужби и 

поднесоци, кои ги содржат чињеничните наводи и 
правно образложение, како и за предлог за заштита 
на уставот, утврдено право на самоуправување, на 
адвокатот му припаѓа: 

1) по проценливи предмети — како за составу-
вање на тужба од тар. бр. 11, ст. 1, 

2) за непроценливи предмети од 30 до 60 динари. 

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

припаѓа награда како и за составување на тужби 
од тар. бр. 28, т. 1 и 2. 

Тар. бр. 30 
1) за составување на жалба, на адвокатот му 

припаѓа награда: 
а) по проценливи предмети — како за составу-

вање тужба од тар. бр. 11, став 1, 
б) по непроценливи предмети од 30 до 60 динари. 
2) за составување одговор на жалба — 50% од 

износот на наградата од став 1 на овој тар. бр. 
3) за составување на жалби во сметководно-сто-

панските спорови, на адвокатот му припаѓа награда 
од 50 до 150 динари во непроценливите спорови. 

XI. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ПОСТАПКАТА 
ПРЕД УСТАВНИОТ СУД 

Тар. бр. 31 
На адвокатот му припаѓа награда: 

1) за составување поднесок, 
со кој се покренува пос-
тапката пред уставниот 
суд од 50 до 200 дин. 

2) за застапување на распра-
ви пред уставниот суд од 50 до 200 дин. 

XII. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО УСТАВНА 
ПОСТАПКА 

Тар. бр. 32 
На адвокатот му припаѓа награда за составува-

ње: 
1) на поднесок со кој се по-

кренува управна постапка, 
како и за поднесок со 
чењенични наводи и обра-

зложени предлози до 50 дин. 
2) на останати поднесоци и 

едноставни поднесоци, со 
кои се покренува управна 
постапка 10 дин. 
3) на даночни пријави на основа податоци од 

книгата која даночниот обврзник е должен да ја 
води или од други евиденции, кои даночниот об-
врзник ги води, по царински и девизни предмети, 
како и во постапката за експропријација, како по 
тар. број 11, став 1. Основицата за пресметка ја со-
чинува вкупниот приход одн. вредност на имотот, 
кој што е предмет на експропријација или оцари-
нување. 

Тар. бр. 33 
На адвокатот му припаѓа награда за составу-

вање: 
1) жалби, предлог за покре-

нување захтев за заштита 
на законитоста и предлог 
за обнова на постапката од 20 до 50 дин. 

2) поднесоци од т. 1 во даночни, царински, де-
визни предмети, како и во постапката за експро-
пријација, награда како по тар. број 32, т. 3. 

XIII. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ПОСТАПКАТА 
ЗА ПРЕКРШОЦИ 

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

припаѓа награда : 
1) за составување на; 
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а) пријава, со која се 
покренува постапка и оста-
нати поднесоци од 10 до 20 дин. 

б) жалби против реше-
нија на царински или девиз-
ни прекршок, награда како 
по тар. бр. 34, т. 2. 

ц) жалби против остана-
ти решенија за прекршоци од 20 до 50 дин. 

2) за одбрана на претрес од 20 до 50 дин. 
Кога адвокатот брани повеќе лица, му следува 

зголемена награда од 50% за второто и секое ната-
мошно лице. 

XIV. НАГРАДА ЗА РАБОТА ВО ПОСТАПКАТА 
ЗАРАДИ ПОВРЕДА НА РАБОТНИ ДОЛЖНОСТИ 

Тар. бр. 36 
Во постапката заради повреда на работни долж-

ности, на адвокатот му припаѓа награда: 
1) за одбрана од 20 до 40 дин. 
2) составување жалби од 20 до 40 дин. 
3) за образложени поднесоци 20 дин. 
4) за други поднесоци 10 дин. 

Кога адвокатот брани повеќе обвинети, се при-
менува последниот став од тар. број 35. 

XV. НАГРАДА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ИСПРАВИ 

Тар. бр. 37 
1) за составување на договор, на адвокатот му 

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

2) за составување на еднострани и имовински 
изјави, према вредноста на предметот — 50% од из-
носот на наградата од тар. бр. И', ст. 1, а најмалку 
50 денари. 

3) за составување на 
изјави за последна волја од 30 до 100 дин. 

4) за составување на 
други изјави или исправи 
по непроценливи предмети од 20 до 50 дин. 

За составување на трошковник, полномошна со 
кои странката го овластува адвокатот за застапу-
вање, како и за повлекување на полномошно, на 
адвокатот не му припаѓа награда. 

За составување едноставни договори, на адво-
катот му припаѓа 50% од износот на наградата од 
тар. бр. 11, став 1. 

Како едноставни договори, нарочно се сметаат 
договори, кои се составуваат на формулари — 
типски договори и трговски заклучници. 

По овој тар. бр. на адвокатот му припаѓа награ-
да и ако договорот е склучен по повод издавање и 
пренос на тапија. 

XVI. ЗАЕДНИЧКИ ТАРИФНИ ОДРЕДБИ 

Правни совети и мислења 

Тар. бр. 38 
На адвокатот му припаѓа награда: 

1) за секој усмен правен со-
вет и мислење до 10 дин. 

2) за писмен совет и мисле-
ше од 10 до 50 дин. 

3) за писмени правни ми-
слења во сложени пред-
мети, со чињенични наво-
ди и правно образложение од 50 до 100 дин. 

За усмени правни: совети и мислења, награда на 
адвокатот не му припаѓа, ако адвокатот се примил 
за застапување по истиот предмет. 

За писмени правни совети и мислења, на адво-
катот му припаѓа награда, само ако странката ба-
рала од адвокатот1 писмен совет или мислење. 

За писмен правен совет или мислење, кое по 
барање на странката е дадено на туѓ јазик, на адво-
катот му припаѓа и надомест за превод, спрема на-
градите на постојаните судски преведувачи. 

Учествување на конференции 

Тар1. бр. 39 
За учествување на конференции и состаноци, на 

кои се расправа за чињенични и правни прашања, 
на адвокатот му припаѓа награда, за секој започнат 
час, во износ од 20 динари. 

Награда за присуствување на претреси, расправи 
и рочишта 

Тар. бр. 40 
На адвокатот му припаѓа на име надомест за 

присуствување на претреси, расправи, рочишта и 
увиѓаи во сите постапки за секој започнат час по 
10 дин. 

Награда од овој тар. бр., која му припаѓа на 
адвокатот, се смета од времето кога е рочиштето 
закажано во поканата, па до завршување на рас-
правата-претресот. 

Награда од овој тар. бр. му припаѓа на адвока-
тот за состанок со обвинетиот и за присуствување 
на извидните работи во претходната кривична по-
стапка, како и за секое присуствување1 на претрес, 
расправи, рочишта, извиди или вештачења, без ог-
лед дали му се признава и посебна награда за за-
стапување, односно одбрана. 

Разгледување на списи 

Тар. бр. 41 
1) на адвокатот му припаѓа на име награда за 

преглед и разгледување на списи во сите постапка, 
земјишни книги, регистри и други јавни книги, за 
секој започнат час по 10 дин. 

2) за утврдување! на правоснажност на пресу-
да, платен налог и решение, како и за вадење на 
извод од земјишни книги и извод од регистарот на 
стопански организации, на адвокатот му припаѓа 
награда во износ од 5 дин. 

О п о м е н а 

Тар. бр. 42 
За составување на опомена на противната стран-

ка да плати одреден износ или исполни некоја оба-
веза, на адвокатот му припаѓа награда во износ од 
5 дин. 

Најмал износ на награда 

Тар. бр. 43 
Награда за некои работи, одредени со оваа та-

рифа, не може да изнесува помалку од 5 динари, 
освен случајот од тар. бр. 44 ст. 1. 
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Паушален износ за споредни работи 
Тар. бр. 44 

За преписи на прилози кон тужба, жалба и др., 
на адвокатот му припаѓа награда во висина од 3 
дин. за секоја страница. 

За сите споредни работи, обврски во сите пос-
тапки (собирање на информации, известување за 
рочишта и претреси, коресподенција, препишување 
на прилози, предавање на поднесоци на суд и тн.), 
на адвокатот му припаѓа награда во износ од 15% 
од вкупниот износ на наградата, одредена со оваа 
тарифа. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Оваа тарифа влегува во сила кога со неа ќе се 

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

38. 
Врз основа на членот 9 став 2 од Основниот 

закон за безбедноста на сообраќајот на јавните 
патишта („Службен лист на СФРЈ" бр. 14/65), ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТИТЕ ОД КОНТРОЛАТА И РЕГУЛИРА-
ЊЕТО НА СООБРАЌАЈОТ КОИ МОЖАТ ДА ГИ 

ВРШАТ РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА 
Член 1 

Во местата и на патиштата каде контролата и 
регулирањето на сообраќајот не ги вршат работ-
ници на сообраќајната милиција, нити сообраќајни 
милиционери во состав на станиците на милиција-
та, работите на контролата и регулирањето на со-
обраќајот на патиштата, контролата над возачите 
и другите учесници во сообраќајот, како и кон-
тролата на возилата, освен работите од техничката 
контрола на моторните и приклучни возила, ги 
вршат работниците на станиците на милицијата. 

Член 2 
Во местата и на патиштата каде контролата 

и регулирањето на сообраќајот го врши сообра-
ќајната милиција и сообраќајните милиционери 
во состав на станиците на милицијата, работници-
те на станицата на милиција ги вршат Следните* 
работи на контролата и регулирањето на сообра-
ќајот на патиштата одредени со Основниот закон 
за безбедноста на сообраќајот на јавните1 патишта, 
и тоа: 

1. Непридржување кон одредбите за положба-
та и движењето на возилата на коловозот (чл. 26 
до 28); 

2. Непридржување кон правилата за скршну-
вање (член 32) и за првенство на минување на 
возилата (член 33); 

3. Непридржување кон одредбите за начинот 
на престигнување (чл. 35 до 38) и оневозможува-
ње престигнување со поместување надесно или 
со зголемување на брзината додека другото вон 
зило го престигнува (член 39); 

4. Недавање светлосни или звучни знаци кога 
тоа го бараат причините на безбедноста на соо-
браќајот, или давање непрописни звучни знаци 
(член 40); 

5. Непридржување кон одредбите за запирање 
или паркирање на возило (член 41 ст. 1 и 2 и 
член 42); непрописно! отворање на вратата на во-
зилото (член 41 став 3); непреземање мерки со кои 
би се спречило тргнувањето на возило само од 
местото на кое1 е оставено, или Ставање во дви-
жење од неовластени лица (член 43); запирање 
односно паркирање возило на место на кое е за-
брането запирање или паркирање (чл. 44 и 45); 
запирање на возилото на коловоз од патот надвор од 
населба, иако постои можност за запирање надвор 
од коловозот; непреземање потребни мерки запре-
ното возило да не ги доведе во опасност другите 
возила до колку таквото запирање било неопходно 
(член 46); неотстранување од коловозот, а по по-
треба и ^преместување возилото на друго место 
кое на јавен пат е паркирано на место на кое тоа 
претставува непосредна опасност или особена 
пречка за сообраќајот (член 48); 

6. Неправилно пресечување на колона на пе-
шаци (член 49); 

7. Непридржување кон правилата за влечење 
на приколка на моторцикл (член 50 став 2); 

8. Превезување поголем број лица отколку ш т о 
е тоа дозволено (чл. 51 и 52). 

Контролата на бројот на лицата што се пре-
везуваат со автобуси може да се врши само на 
автобуските станици; 

9. Непридржување кон одредбите за употреба 
на светло за осветлување на патот, на светло за 
обележување на возилото или на посебни Светла 
за магла (член 54); ^ о б е л е ж у в а њ е на запрено од-
носно паркирано моторно возило ноќе, или при 
намалена видливост со соодветни светла, или не-
обележување на пропишан начин (чл. 155, 57 и 58) 
и немање на пропишан знак за обележување на 
запрено возило на коловоз (член 57 став 3 и член 
58); 

10. Непридржување кон одредбите за движење 
со велосипед по пат (член 60) и управување ве-
лосипед кој ги нема пропишаните светла односно 
светлосните ознаки за означување на возилото, 
или за осветлување на патот (член 61 став 1); 

11. Неуправување на запрежно возило кое се 
движи по пат, или оставање на такво возило на 
пат без надзор (член 62) и управување запрежно 
возило кое ги нема пропишаните светла односно 
светлосните ознаки за означување на возилото 
(член 63); 

12. Непридржување кон одредбите за правилно 
движење на пешаците на пат (чл. 64 до бб); 

13. Несопирање возило на крстосница на која 
сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни 
знаци при појавата на црвено или жолто светло-, 
или постапување противно на значењето на оддел-
ни светлосни знаци при управувањето со возилото 
(чл. 67 и 68); 

14. Непридржување кон одредбите за премину-
вање на патен премин преку железничка пруга 
(чл. 69 до 71); 

15. Непридржување на правилата за сообраќај 
по автопат или по пат резервиран само за со-
обраќај на моторни возила (член 72 и член 74 
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став 2), или изведување со возилото забранети 
дејствија (член 73 и член) 74 став. 1); 

16. Изведување забранети дејствија со возило 
на дел од пат низ тунел (член 76) и недржење за-
палени светла за обележување на возилото од-
носно за осветлување на патот додека се движи 
низ тунел (член 77); 

17. Непреземање мерки при средба со возило 
со право на првенство на минување, заради про-
пуштање на тоа возило (член 79 став 2); 

18. Превезување на други' лица истовремено 
кога се врши и превоз на опасни материи (член 
83 став 1), или оставање на пат без надзор возило 
со опасни материи (член 83 став 2); 

19. ^ о б е л е ж у в а њ е со сообраќајни знаци мес-
тото на кое се изведуваат работи на пат (член НО 
ст. 1 и 2) и ^отстранување на поставените знаци 
по завршувањето на работите (член 110 став 3); 

20. Одземање на возачка дозвола на возач кој 
ќе се затече или ќе се обиде да управува со во-
зило, а е очигледно под влијание на алкохол 
(член 123); 

21. Оптоварување на возило над неговата но-
сивост, или превозување товар сместен на непропи-
шан начин, или товар што ја надминува должината 
односно широчината на возилото, а при тоа не е 
прописно означен (член 140) и преземање мерки 
кога товарот е непрописно! сместен, или недоволно 
обезбеден, или кога товарот се превозува без доз-
вола (член 141); 

22. Управување моторно возило на кое се ис-
такнати регистарски таблици на непропишан на-
чин, или не се видливи и читливи (член 145 став 4). 

Член 3 
Работниците на милицијата од членот 2 на овој 

Закон ги вршат и следните работи на контрола 
и регулирањето на сообраќајот на патиштата од-
редени со Законот за мерките за безбедност на 
сообраќајот на јавните1 патишта, и тоа: 

1. Превезување на лица на товарно моторно 
возило во просторот за сместување на товар без 
одобрение од надлежниот орган (член 6); на број 
поголем од определениот во одобрението (член 8) 
и на релација која не е наведена во одобрението 
(член 9), како и групен превоз на деца до 14 го-
дини (член 12); 

2. Превезување на поголем број работници од 
дозволениот во тракторска приколка и на лица 
кои не се работници за товарање и растоварање 
(член 10); 

3. Непридржување кон правилата за движење 
на велосипеди, велосипеди со помошен мотор и 
моторцикли (чл. 14 до 18); за движење на запреж-
ните возила (чл. 19 и 21 до 24) и за движење на 
добитокот (член 25). 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-13309/18-65 Републички секретар 
5 март 1966 година за внатрешни работи, 

Скопје Коча Битољану, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Окружниот суд во Куманово подигнат е 
спор поради развод на бракот од страна на тужител-
ката Даринка Димитриевиќ, родена Марковиќ, од 
Куманово, улица „27 март" број 5, Општина Кумано-
во, против тужениот Димитриевиќ Стојан, од Старо 
Нагоричане, а сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Стојан во рок од триесет 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на СРМ" да ја достави својата точна адреса или 
да се јави лично. Доколку во овој рок не ја посочи 
својата адреса или не се јави во судот ќе му биде 
одреден застапник кој ќе го застапува на негови 
трошоци. 

Од Окружниот суд во Куманово, П. бр. 11/66 (18) 

Пред Окружниот суд во Куманово подигнат е 
спор поради развод на бракот од страна на тужи-
телот Јанчевски Младен од Бор, против тужената 
Јанчевска Богдана, од село Дренак, Општина Кра-
тово, а сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Богдана во рок од 30 де-
на од објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на СРМ" да ја достави својата точна адреса или 
да се јави лично. Доколку во овој рок не ја посочи 
својата адреса или не се јави во судот ќе му биде 
одреден застапник, кој ќе го застапува на негови 
трошоци. 

Од Окружниот суд во Куманово, П. бр. 313/65. (19) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 
Пред Општинскиот суд во Штип подигната е ос-

тавинска постапка по оставината на пок. Димко Ми-
ја лков Кимов, поранешен работник од Штип. 

Се поканува наследничката Верица Блажова 
Миј алкова, од град Штип, а сега со непознато пре-
бивалиште во Франција, да се јави во Општинскиот 
суд во Штип, за давање наследничка изјава во рок 
од една година од објавувањето на огласот во „Слу-
жбен весник на СРМ". Во противно оставината ќе 
се расправи во нејзино отсуство. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Штип, О. бр. 11/65. (17) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 
ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 269, страна 1017, книга Ш, е запишан под 
фирма: Угостителска работна организација „Маке-
донија турист" од Скопје — Ресторан во село Пет-
ровец. Предмет на работењето на ресторанот е: слу-
жење на разни топли и ладни јадења, точење на си-
те видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, да-
вање услуги за ноќевање и продажба на: цигари, 
разгледници и сувенири. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет на 
Угостителската работна организација „Македонија 
турист" — Скопје, а согласно со решението на Соб-
ранието на општината Кале — Скопје број 04-8762 
од 24. IV. 1965 година. 

Раководител на ресторанот е Мацовски Васил. 
Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
358/65. (1042) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 905, страна 273, книга IV, е запишана под фир-
ма: Фабрика за конзерви „Пелагонија" од Битола — 
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Погонска единица „Вардар" — Скопје. Предмет на 
работењето на погонската единица е: конзервирање 
овошје и зеленчук, производство и овошни сокови, 
супи и готови јадења. 

Погонската единица е основана од Работничкиот 
совет на Фабриката за конзерви „Пелагонија" — Би-
тола, со заклучокот од одржаната седница од 
7. VI. 1965 година. 

Раководител на погонот е инженер Диме Ди-
мовски, в. д. раководител. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
498/65. (1043) 

давница број 7 во Скопје, улица „572". Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на месо, 
сувомесни, млечни и деликатес*«! производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Стокоиромет" експорт-им-
порт — Скопје, а согласно со решението на Собрани-
ето на општината Кисела Вода — Скопје број 
04-14585 од 20. IX. 1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Жарковиќ Добривоје, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
561/65. (1179) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 16, страна 61, е запишана под фирма: „Банат" 
претпријатие за производство на сточна храна и про-
мет на сточна храна, жита, грав и ориз и производи 
од мелничка индустрија од Скопје — Работна еди-
ница трговија во Скопје со посебна жиро сметка при 
банката. Предмет на работењето на работната едини-
ца е: продажба на житарици, брашнени производи, 
сточна храна, како и набавка на наведените стоки. 

Работната единица е основана од Работничкиот 
совет на „Банат" — Скопје, со одлука број 2522 од 
26. VI. 1965 година. 

Работната единица трговија ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат Скалов Алексов Ду-
шан, раководител, Христовски Санде, директор на 
претпријатието, Илија Алексов Трајковски, пом. ди-
ректор, и Петко Бисо Бисовски, ш е ф на сметковод-
ството, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
416/65. (964) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 169, страна 441, е запишан под фирма: Градежно 
претпријатие „Пелагонија" од Скопје — Работнички 
ресторан во Скопје, улица „464" (со посебна жиро 
сметка). Предмет на работењето на ресторанот е: ќе 
припрема храна и ќе продава пијалоци на работни-
ците од градилиштата на претпријатието во Скопје. 

Работничкиот ресторан е основан од Работнич-
киот совег на Градежното претпријатие „Пелагони-
ја" — Скопје, со одлука број 6640 од 1. VI. 1965 го-
дина. 

Работничкиот ресторан во Скопје ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува Денков Трајко, управ-
ник, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
410/65. (965) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 88, страна 1441, книга I, е запишана ггод фирма: 
Трговско претпријатие за промет со мешовити стоки 
„Маврово" од Гостивар — Продавница во село Равен. 
Предмет на работењето на продавницата е: ќе врши 
промет со мешовити индустриски стоки, животни 
прехрани и предмети за куќни потребни, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, киб-
рит и прибор. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Трговското претпријатие зо промет со мешовити 
стоки „Маврово" — Гостивар, а согласно со реше-
нието на Собранието на општината Гостивар број 
04-7847 од 26. I. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Шабани Б а ј -
рамов Неат. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
309/65. (955) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 191, страна 509, книга I, е запишана под фирма: 
Претпријатие за производство на огревен и граде-
жен материјал „Огрев" од Кавадарци — Продавни-
ца во село Росоман. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на огрев, градежен цемент 
и друг градежен материјал и намештај. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието „Огрев" — Кавадарци, а соглас-
но со решението на Собранието на општината Ка -
вадарци број 05-4011/1 од 12. VI. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Кузманов Дуко 
Нако. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
396/65. (974) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 903, страна 265, книга IV, е запишана под фир-
ма: „Електроводовод" — електроводоинсталатерска 
задруга — Скопје, улица „ЈНА" бр. 33. Предмет на 
работењето на задругата е: електрични инсталации 
од сите видови, далеководи, сите видови на инстала-
ции на внатрешен и надворешен водовод, канали-
зации од сите видови и вршење на разни сервисни 
услуги од предните бранши. 

Задругата е основана со записник од основач-
кото собрание од 28. VI. 1965 година на основачите: 
Трпковски Ганчо, Ласковски Перо, Христовски Ми-
хајло, Ласковски Лазо, Поповски Крсто, Костовски 
Богдан, Златевски Раде, Стаменковски Ѓуро, Геров-
ски Стојче, Бакев Митко и Иванов Драган. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Трпковски Тодор Ганчо, в. д. дирек-
тор, Ласковски Тасе Петар и Христовски Петар Ми-
хајло, во границите на овластувањето. 

Задругата е конституирана на 5. VII. 1965 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 

4158/65. (962) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 15, страна 47 е запишана под фирма: Претприја-
тие „Стокопромет" експорт-импорт од Скопје — Про-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 282, страна 1119, книга I, е запишан под фирма: 
Електронска индустрија од Ниш -— Технички сер-
вис во Куманово, ул. „Трг Нова Југославија" број 
8, 9 и 10. Предмет на работењето на сервисот е: 
сервисно одржување на сите производи во состав 
на Електронската индустрија во гарантен и вон 
гарантен рок во деловните простории и во прос-
ториите на купецот во градот и вон градот; 

— сервисно одржување на производи од дејноста 
на претпријатието, а и производи од други произ-
водители во гарантен и вон гарантен рок во делов-
ните простории, во просториите на купецот, како и 
во градот и вон градот; 

— монтажа на сите производи на фабриката во 
состав на електронската индустрија — Ниш и про-
изводи на други производители од дејноста на прет-
пријатието или производи што го дополнуваат асор-
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тиманот на производите на Електронската индустри-
ја — Ниш. 

Сервисот е основан од Работничкиот совет на 
Електронската индустрија — Ниш, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Куманово број 
04-22560/1 од 9. IX. 1965 година. 

Техничкиот сервис ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Трајковски Јордан, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
510/65. (1173) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 664, страна 913, книга П, е запишана под фирма: 
Шумско стопанство „Караџица" — Скопје — Про-
давница број 1 во село Драчево, Скопје. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на след-
ните производи: огревно дрво, техничко дрво, вар, 
шумски јаглен (дрвен) и продажба на сите главни и 
споредни шумски производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Шумското стопанство „Караџица" — Скопје, со 
одлука број 843 од 14. VI. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Кирил Димитар 
Ценевски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
528/65. (1177) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 15, страна 47, е запишана под фирма: Претпри-
јатие „Стокопромет" експорт-импорт од Скопје — 
Продавница број 5, улица „557". Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на месо, млечни, 
сувомесни и други деликатесни производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Стокопромет" експорт-им-
порт — Скопје а согласно со решението на Со-
бранието на Општината „Идадија", Скопје број 
04-16188 од 24. VIII. 196(5 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Методи Бундалевски, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
546/65. (1160) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 418, страна 943, книга III, е запишана под фир-
ма: Земјоделски комбинат „Повардарие" од Неготи-
но — Продавница број 1 во Скопје, улица „Партизан-
ска", пазарче „Буњаковец". Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на селскостопански 
производи што се дел од предметот на работа на 
комбинатот. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Земјоделскиот комбинат „Повардарие" — Него-
тино, а согласно со решението на Собранието на оп-
штината И н д и ј а — Скопје број 04-13165 од 15/УП. 
1965 година. 

Раководител на продавницата е Цвета Јанаки-
ева. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
517/65. (1162) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 660, страна 889, книга П, е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие за промет со кожи, вол-
на, стока и сточни производи на големо „Стококооп" 
од Скопје — Откупна станица во Скопје, улица 
„Белградска" број 109. Предмет на работењето на 

станицата е: откуп на селскостопански производи од 
индивидуални производители за сметка на осно-
вачот. 

Откупната станица е основана од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Стококооп" — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
општината Кале — Скопје број 04-12719 од 11ЛЛЕ.1965 
година. 

Раководител на откупната станица е Божинов-
ски Перо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
552/65. (1176) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 279, страна 1107, книга I, е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие за промет со обувки, пре-
работена кожа, производи од гума, каучук и плас-
тични маси и кутии за пакување на големо и мало 
„Рефлекс" од Белград — Продавница во Крива Па-
ланка. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на чевли на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Рефлекс" — Белград, 
а согласно со решението на Собранието на општина-
та Крива Паланка број 05-2610/1 од 15. IV. 1965 год. 

Раководител на продавницата е Трајкова Ленка. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
421/65. (1155) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 15, страна 47, е запишана под фирма: Претпри-
јатие „Стокопромет" експорт-импорт од Скопје — 
Продавница број 4 во Скопје, улица „Водњанска" бр. 
40. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на месо, млечни, сумесни и други деликатес-
ни производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието „Стокопромет" експорт-импорт — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
општината Идадија Скопје број 04-16189 од 24.VIII. 
1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Накевски Александар, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
545/65. (1159) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 15, страна 47, е запишана под фирма: Претпри-
јатие „Стокопромет" експорт-импорт од Скопје — 
Продавница број 6 во Скопје, улица „135". Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на мало 
на месо, сувомесни производи, млечни производи, 
месни и рибни конзерви. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Стокопромет" експорт-им^ 
порт — Скопје, а согласно со решението на Собра-
нието на општината Кале — Скопје број 04-22427 од 
7. IX. 1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Манасиевски Ѓошо, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
548/65. (1161) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 911, страна 301, книга IV, е запишано под фир-
ма: Творница дрвених плоча „Босанка" — Б л а ж у ј 
— Претставништво во Скопје улица „Илинденска" 
број 13/1. Предмет на работењето на претставнине 
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твото е: да обработува комерцијално, т.е. да врши 
продажба и надзор над испораката на продадените 
производи на фабриката за територијата на СР Ма-
кедонија и Косово Метохија. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Творницата „Босанка" — Блажуј , со одлу-
ка од 23. Ш. 1965 година. 

Раководител на претставништвото е Здравковски 
Димитар. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
480/65. (1117) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 269, страна 1018, книга Ш, е запишан под фир-
ма: Угостителска работна организација „Македони-
ја турист" — Скопје — Хотел и ресторан во Горно 
Водно — Скопје. Предмет на работењето на рестора-
нот е: пружање услуги на сместување, услужување 
на сите видови напитоци, слатки, поедноставни ја-
дења, пружање услуги на исхрана, претежно со топ-
ли јадења, точење на сите врсти пијалоци, продажба 
на цигари и разни сувенири. 

Хотел и ресторанот е основан од Работничкиот 
совет на Угостителската работна организација „Ма-
кедонија турист" — Скопје, а согласно со одлуката 
број 1410 од 3. УШ. 1965 година. 

Раководител на ресторанот е Киро Доцевски. 
Хотел и ресторанот ќе го потпишува, задолжува 

и раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
479/65. (1118) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 50, страна 143, книга I, е запишана под фирма: 
Претпријатие за изработка на офицерски и цивилни 
облекла и чевли „22 декември" од Скопје — Про-
давница во Скопје ул. „Маршал Тито" број 30. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
конфекциски производи и кратка стока. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието „22 декември" — Скопје, со ре-
шение на Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје од 7. IV. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Ангеловски 
Миле. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
512/65. (1119) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 50, страна 143, книга I, е запишана под ф и р -
ма: „Центроколонијал" — трговско претпријатие за 
трговија со колонијално прехранбени, индустриски, 
мешовити и други стоки од Скопје — Продавница 
број 42 во Скопје, ул. „106" бр. 26. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на кање, стак-
ларија, керамика и емајлирани садови. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на „Центроколонијал" — Скопје, со одлука од 
16. IV. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Стојковски Пан-
че Стојан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
322/65. (989) 

тие за јавен аутотранспорт и шпедиција од Кумано-
во — Работничко-службенички ресторан во Кума-
ново. Предмет на работењето на ресторанот е: гот-
вење на топли јадења за работниците и службени-
ците при претпријатието, како и продажба на суво-
месни производи, безалкохолни пијалоци и цигари 
на работниците и службениците при претпријатието. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на 
Претпријатието за јавен аутотранспорт и шпедиција, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Куманово број 04-20060/1 од 14. XI. 1964 година. 

Работничко-службеничката менза ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат Михајловски 
Мане Иван, раководител, и Саздовски Спиро Андре-
ја, книговодител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје ,Фи бр. 
473/65. (1006) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 910, страна 297, книга IV, е запишана Под фир-
ма: Занатска услужна задруга „Триглав" од Скопје, 
ул. „704" бр. 13. Прдмет на работењето на задругата 
е: изработка на терацерски работи, споменици од 
терацо, терацо-под, како и облагање басамци со те-
рацо и разни предмети од бетон. 

Задругата е основана со записник од основачко-
то собрание од 26. УП. 1965 година на основачите 
Гаџевски Спиро, Танев Коле, Гаџевски Насто, Кос-
тадиновски Петре, Спасовски Менчо, Гаџевски Доб-
ре, Исмаили Назми, Рецепи Ружди, Двојаковски 
Благоја и Василевски Трајан. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Белковски Горѓи, в. д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Занаетчиско услужната задруга „Триглав" — 
Скопје е конституисана на ден 10. УШ. 1965 година 
со записник бр. 7 од 25. УШ. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
523/65. (1116) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 516, страна 21, книга IV, е запишана под фирма: 
„Центроколонијал" — трговско претпријатие за трго-
вија со колонијално-прехранбени, индустриски, ме-
шовити и други стоки од Скопје — Продавница број 
81 во Скопје, населба „Тафталиџе". Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на колони-
ја лно-прехранбени и индустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на „Центроколонијал" — Скопје, со одлука од 
16. IV. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Марковски Тасе 
Никола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
317/65. (994) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 2, страна 5, е запишан под фирма: Претприја-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 327, страна 1535, книга I, е запишано под фир-
ма: Комунално претпријатие за вршење на занает-
чиски услуги „Сервис" — Тетово. Предмет за рабо-
тењето на претпријатието е: молерски услуги: варо-
сувале, бојадисување и молерисување на станбени 
и деловни простории; шивачки услуги: шиење и 
крпење на женска долна облека и облека, како и 
шиење на машки алишта, капути, женски капути и 
костими, детски алишта и ел.; хемиски услуги: чи-
стење на облека, перење и пеглање и пеглање на 
облека и постелнина; ковачко-коларски услуги: на 
домашни и земјоделски алати, острење и клепање на 
алатки; оџачарски услуги: чисти, угушува, пали и 
врши преглед на оџаци; водоинсталатерски-лимар-
ски и електроинсталатерски услуги: оправка на во-
доводна, канализациона инсталација и лимарија; 
столарски услуги: разни столарски услуги и постак-
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дување; и зидарски услуги: вршење на разни зи-
дарски услуги и зидање на јами. 

Претпријатието е основано од Собранието на оп-
штината Тетово, со решение број 01-2860 од 24.Ш.1965 
година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Гавровски Гоцев Томо, в. д. дирек-
тор, и Зафировски Васиљов Христе, ш е ф на смет-
ководството, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
375/65. (1001) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 516, страна 21, е запишана под фирма: „Центро-
колонијал" — трговско претпријатие за трговија со 
колонијални, прехранбени, индустриски, мешовити 
и други стоки од Скопје — Продавница број 49 во 
Влае. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијално-прехранбени и индустрис-
ки стоки и тоа на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на „Центроколонијал" — Скопје, со одлука од 
14. П. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Китановски Ду-
шан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
321/65. (991) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 516, страна 21, книга IV, е запишана под фир-
ма: „Центроколонијал" — трговско претпријатие за 
трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, 
мешовити и други стоки — Скопје — Продавница 
број бб во Скопје, населба Бутел I. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на коло-
нијално-прехранбени и индустриски стоки и тоа на 
мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на „Центроколонијал" Скопје, со одлука од 14.П.1964 
година. 

Раководител на продавницата е Тасевски ѓорѓи 
Васил. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
320/65. (992) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 516, страна 21, книга IV е запишана под фирма: 
„Центроколонијал" — трговско претпријатие за трго-
вија со колонијално-прехранбени, индустриски, ме-
шовити и други стоки од Скопје — Продавница број 
78 во Скопје, населба „11 октомври". Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на колони-
јално-прехранбени и индустриски стоки и тоа на 
мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на „Центроколонијал" од Скопје, со одлука од 
14. П. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Глигориевски 
Димче. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
319/65. (993) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 516, страна 21, книга IV, е запишана под фирма: 
„Центроколонијал" трговско претпријатие за трго-
вија со колониј ално-прехранбени, индустриски, ме-
шовити и други стоки од Скопје — Продавница во 

населбата Шуто Оризари. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на колонијално-прехран-
бени и индустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Центроколонијал" — Скопје, со одлука од 
16. IV. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Кара ј анов Тодор. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
316/65. (987) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 516, страна 21, книга IV, е запишана под фирма: 
„Центроколонијал" — трговско претпријатие за трго-
вија со колонијално-прехранбени, индустриски, ме-
шовити и други стоки — Скопје — Продавница број 
35 во Козле. Предмет на работењето на продавница-
та е: продажба на колонијално-прехранбени стоки 
на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на „Центроколонијал" — Скопје, со одлука од 
14. П. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Калков Глигор 
Јото. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
314/65. (988) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. 
број 516, страна 21, книга IV, е запишана под фирма: 
„Центроколонијал" — трговско претпријатие за трго-
вија со колонијално-прехранбени, индустриски ме-
шовити и други стоки од Скопје — Продавница број 
46 во село Маџари. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на колонијално-прехранбе-
ни и индустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на „Центроколонијал" — Скопје, со одлука од 
14. П. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Ангеловски Тас-
ко Славе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
315/65. (990) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 10, страна 247, книга IV, е запишана под 
фирма: Инвалидско производно претпријатие Б и -
љана" од Скопје — Продавница број 27 во село 
Лисиче. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на сите производи што ги произведу-
ва ова претпријатие и продажба на производи од 
други претпријатија, како надополнување на асор-
тиманот на стоката. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
производно претпријатие „Биљана" од Скопје, со 
одлука на работничкиот совет од 7. XII. 1965 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Шутрак Адем. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 435/65. (985) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 516, страна 21, книга IV е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" Трговско претпријатие 
за трговија со колонијално-прехранбени, индус-
триски, мешовити и други стоки од Скопје — 
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Продавница во Драчево. Предмет на работењето, 
на продавницата е: продажба на колони]ално-пре-
ханбени и индустриски стоки и тоа на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Центроко дони јал" — Скопје, со одлука од 
14. II. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Малиновски 
Симо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 318/615. (986) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 10, страна 247, е запишана под фирма: 
Инвалидско занаетчиско производно претпријатие 
„Биљана" од Скопје — Продавница — бифе број 
21 во Скопје во кино „Култура". Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на безал-
кохолни пијалоци, бонбони, чоколада т.е. сите вр-
сти на слаткарски производи, сладолед за задо-
волување на биоскопската публика и другите гра-
ѓани кои сакаат да бидат услужени со таа стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Инвалидското занаетчиска производно прет-
пријатие „Биљана" од Скопје, со одлука од 7. XII. 
1964 година. 

Раководител на продавницата е Лука Ника ј -
левиќ. 

Продавницата — бифе ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 438/65. (983) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 10, страна 247, книга IV, е запишана гк>д 
фирма: Инвалидско занаетчиско производно прет-
пријатие „Биљана" од Скопје — Продавница — 
бифе број 22 во Скопје во кино „Бамби". Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
безалкохолни пијалоци, бонбони, чоколади т.е. сите 
врсти на слаткарски производи, сладолед за задо-
волување на биоскопската публика и другите гра-
ѓани што сакаат да бидат услужени со таа стока. 

Продавницата е основана од Инвалидското за-
наетчиско производно претпријатие „Биљана" од 
Скопје, со одлука на работничкиот совет од 7. XII. 
1964 година. 

Раководител на продавницата е Лука Ника ј -
левиќ. 

Продавницата—бифе ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 439/65. (984) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните1, 
рег. број 10, страна 247, книга IV е запишана под 
фирма: Инвалидско занаетчиско производно прет-
пријатие „Биљана" од Скопје — Фурна во Скопје, 
улица „Димко Габер" број 39. Предмет на работе-
њето на фурната е: производство и продажба на 
бело печиво, бурек и леб. 

Фурната е основана од Инвалидското занает-
чиско производно претпријатие „Биљана" од Ско-
пје, со одлука на работничкиот совет од 1. IV. 1965 
година. 

Раководител на фурната е Тодор Димов. 
Фурната ќе ја потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите Па 
•овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 440/65. (981) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 10, страна 247, книга IV, е запишана под 
фирма: Инвалидско занаетчиско производно прет-
пријатие „Биљана" од Скопје — Продавница—бифе 
број 18 во Скопје во киното „Вардар". Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
безалкохолни пијалоци, бонбони, чоколади т.е. сите 
врсти на слаткарски производи, сладолед за задо-
волување на биоскопската публика и другите гра-
ѓани што сакаат да бидат услужени со таа стока. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Инвалидското занаетчиско производно прет-
пријатие „Биљана" од Скопје, со одлука од 7. XII. 
1964 година. 

Раководител на продавницата е Лука Никај -
левиќ. 

Продавницата — бифе ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 436/65. (982) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 8. IV. 1965 година, рег. број 2/65, книга II, е 
запишано под фирма: Комунално услужно зана-
етчиско претпријатие „Слога", со седиште во Ох-
рид, Предмет на работењето на претпријатието е: 

а) Сите видови на услуги од занаетчиството: 
хемиско чистење на алишта, молерофарбарски ус-
луги, зидарски, фасадерски, електроинсталатерскИ, 
водоинсталатерски, канализација, браварски, кро-
ење и шиење, тишлерски, транспортни услуги за 
локал, сечење на дрва, берберско-фризерски услу-
ги, поправка на радиопарати, телевизори, ф р и ж и -
дери и други електрични уреди и други услуги 
од занаетчиството гој по законот се третираат к а -
ко такви; 

б) Административни услуги на куќните совети 
и државните згради, собирање на кирија од стана-
рите на станбените згради, расподелба на киријата 
по фондови, водење на книговодствата на куќните 
совети и државните згради. 

Претпријатието е основано од с е р в и с н е на 
Станбената заедница во Охрид, а согласно „Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 3/64, чл. 1 и 2. 

Претпријатието ќе го потпишува Владо Метода 
Илиевски, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 80/65. (796) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 10, страна 247, е запишан под фирма: 
Инвалидско занаетчиско! производно претпријатие) 
„Биљана" од Скопје — Хотел во Скопје, улица 
„Максим Горки" бр. 36. Предмет на работењето на 
хотелот е: вршење угостителски услуги — изда-
вање на соби и легла за спиење. 

Хотелот е основан од Работничкиот совет на 
Инвалидското занаетчиско производител но прет-
пријатие „Биљана" од Скопје, со одлука од 2. IV. 
1965 година. 

Раководител на хотелот е Панче И в а н о в е ^ . 
Хотелот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите На о-
властувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 437/65. (980) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 31. III. 1965 година, рег. број 11/55, книга IV, 
е запишана под фирма: Продавница во село Лавци 
на Трговското претпријатие „Престанело Езеро" 
од Ресен. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на трговски стоки на мало и тоа: 
текстил, галантериска стока, јажарека стока, чевли, 
производи од гума, каучук и пластични маси, ж е -
лезна и метална стока, земјоделски машини, в е -
штачки ѓубрива и средства за заштита на расте-
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шијата, рибарски материјали, пчеларски материја-
ли, електротехнички материјали, бои, лакови, хе-
микалии и прибор, парфимериска и козметичка 
стока, градежен материјал, стакло, порцелан и ке-
рамичка стока, мебел, к а н ц е л а р и и материјали, 
месни преработки, млински преработки, животни 
намирници и предмети за куќни потреби, деоти-
катесни производи, производи од шеќер и какао, 
цвеќе и мешовита индустриска стока. 

Раководител на продавницата е Еминовски Зу-
бер. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Пречанско Езеро" од Ресен, а согласно 
со одобрението на Собранието на општината Ресен 
од 24. III. 1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 60/65. (620) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 31. III. 1965 година, рег. број 61/65, е запишана 
под фирма: Продавница во село Евла на Тргов-
ското претпријатие „Пречанско Езеро" од Ресен. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на трговски стоки на мало и тоа: текстил, 
галантериска стока, јажарска стока, чевли, про-
изводи од гума, каучук и пластични маси, железна 
и метална стока, земјоделски машини, вештачки 
ѓубрива и средства за заштита на растенијата, ри-
барски материјал, пчеларски материјал, електро-
технички материјали, бои, лакови, хемикалии и 
прибор, парфимериска и козметичка стока, гра-
дежен материјал, стакло, порцелан и керамичка 
стока, мебел, к а н ц е л а р и и материјали, месни' пре-
работки, млински преработки, животни намирници 
и предмети за куќни потреби, деликатесен произ-
води, производи од шеќер и какао, цвеќе и мешо-
вита индустриска стока. 

Раководител на продавницата е Бумовски То-
дор. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Пречанско Езеро" од Ресен, а согласно 
со одобрението на Општинското собрание Ресен од 
24. III. 1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 61/65. (621) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 31. III. 1965 година, рег. бр. 11/55, Книга IV, е 
запишана под фирма: Продавница во село Болно 
на Трговското претпријатие „Пречанско Езеро" 
од Ресен. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на трговски стоки на мало и тоа: тек-
стил, галантериска стока, јажарска стока, чевли, 
производи од гума, каучук и пластични маси, ж е -
лезна и метална стока, земјоделски машини, веш-
тачки ѓубриња и средства за заштита на растени-
јата, рибарски материјал, пчеларски материјал, 
електротехники материјали, бои, лакови, хемика-
лии и прибор, парфимериска и козметичка стока, 
градежен материјал, стакло порцелан и керамичка 
стока, намештај, к а н ц е л а р и и материјали, месни 
преработки, млински преработки, животни намир-
ници и предмети за куќни потреби, д е л и к а т е с и 
производи, производи од шеќер и какао, цвеќе и 
мешовита индустриска стока. 

Раководител на продавницата е Милевски Ко-
рун. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Пречанско Езеро" од Ресен, а согласно! 
со одобрението на Општинското собрание Ресен од 
24. III. 1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 58/65. (618) 

Бр. 7 — Стр. 05 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1965 година, рег. број 11/513, книга IV, е 
запишана под фирма: Продавница во село Горно 
Дупени на Трговското претпријатие „Преспанско 
Езеро" од Ресен. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на трговски стоки на мало 
и тоа: текстил, галантериска стока, јажарска сто-
ка, чевли, производи од гума, каучук и пластични 
маси, железна и метална стока, земјоделски ма-
шини, вештачки ѓубрива и средства за заштита на 
растенијата, рибарски материјал, пчеларски мате-
ријал, електротехнички материјали, бои, лакови, 
хемикалии и прибор, парфимериска и козметичка 
стока, градежен материјал, стакло, порцелан и ке-
рамичка стока, намештај, к а н ц е л а р и и материјали, 
месни преработки, млински преработки, животни 
намирници и предмети за куќни потреби, делика-
т е с и производи, производи од шеќер и какао-, цве-
ќе и мешовита индустриска стока. 

Раководител на продавницата е Тасевски Ван-
гел. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Пречанско Езеро" од Ресен, а согласно 
со одобрението на Општинското собрание — Ресен 
бр. 05-1184/1 од 24. ЈП. 1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што 
е овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 59/65. (619) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 341, страна 903 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Занаетчиско произ-
водителната задруга за преработка на кожни из-
делија „Братство" — Скопје, Џавид Али, му пре-
станува правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Зе-
ковски Ислам, ш е ф на сметководството, и Зејадик 
Ејуп, папучар. Тие задругата ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат со стариот регистри-
ран потписник Рашид Рашид, раководител, сметано 
од 23. I. 1964 година, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 38/64. (175) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 5, страна 11 е запишано следното: Се 
брише од регистарот на претпријатијата и дуќани-
те Продавницата во Скопје, улица „Маршал Тито" 
бр. 37, на Индустријата за трикотажа „Шик" — 
Сарајево, согласно со одлуката на работничкиот 
совет од 17. ХП. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 45/64. (177) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека 
во регистарот на стопанските организации на ден 
7. IV. 1965 година, стр. 228, реден број 2, е запишана 
под фирма: Продавница на Центарот за занаетчиски 
услуги „Нов живот" со седиште во Штип, ул. „Јо-
сиф Ковачев" бр. 2. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
— сите видови материјали за доводни и одводни 

инсталации водо-инсталатерски материјал), како и 
санитарни уреди; 

—• сите видови материјали за електрична инста-
лација; 

— материјали за молеро-фарбарски дејности ка-
ко и бои и лакови; 

— материјал — брави и окови. 
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Продавницата е основа од Занаетчиско-услуж-
ниот центар „Нов живот" од Штип. 

Раководител на продавницата е Киро Нитров 
Тодоров, кој нема право да ја потпишува, него иста-
та ќе ја потпишува директорот и шефот на сметко-
водството на Центарот. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Штип бр. 0570-449 од 10. III. 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
53/65. (491) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УСТАНОВАТА 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ — МЕДИ-

ЦИНСКИ ЦЕНТАР ВО КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за упатување лекар на специјализација по гинеко-
логија и акушерство 

У с л о в и : 
Кандидатот треба да има завршен медицински 

факултет, положен стручен испит и потврда за 
знаење на странски јазик. 

Плата според Правилникот. 
Молби таксирани со 50 пари (50 динари) так-

сена марка, се доставуваат до конкурсната коми-
сија при Медицинскиот центар — Куманово. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (245) 

СОВЕТОТ НА ХИДРОБИОЛОШКИОТ ЗАВОД — 
О Х Р И Д 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на еден научен соработник во лаборатори-
јата по хидроботаника 
УСЛОВИ: Докторат на науките и други објавени 
научни трудови од соодветната научна област. 

Пријавите (таксирани, биографија, список на на -
учни и стручни трудови по еден примерок и потреб-
ните документи) се поднесуваат во Администраци-
јата на Хидробиолошкиот завод во Охрид. 

Рок за поднесување1 на пријавите е 30 дена 
по објавувањето на конкурсот. (246) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
НАРОДНИОТ ТЕАТАР — ШТИП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Директор на театарот 
2. Режисер на драмата 
3. Артисти-ки 

Услови: Под 1 — завршена театарска академија 
или филозофски факултет — група книжевност или 
друга висока или виша школа и да е истакнат кул-
турен или јавен работник. 

Под 2 — завршена академија за театарска умет-
ност — отсек режија или глума. 

Под 3 — кандидатите ќе бидат подложени на 
аудиција. За аудиција ќе треба да подготват моно-
лог или дијалог од пиеса, стихотворба и расказ по 
слободен избор. За денот на аудицијата секој кан-
дидат ќе биде известен дополнително. 

Конкурсот е отворен за точките 1 и 2 до 1-У-
а за точката 3 до 15-VI-1966 година. (283) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ 

Ј А З И К „КРСТЕ МИСИРКОВ" ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
1. За избор на тројца соработници во сите на-

учни звања; 
2. За преизбор на двајца виши стручни сора-

ботници; 
3. За преизбор на четворица асистенти; 
4. За избор на четворица асистенти. 

У с л о в и : 

Кандидатите треба да имаат завршено фило-
зофски факултет (група македонски јазик или сла-
вистика) и да ги исполнуваат условите од чл. 18 од 
Општиот закон за организирањето на научните деј-
ности („Сл. лист на СФРЈ" бр. 16/65). 

Со пријавата за конкурс кандидатите треба да 
ги приложат потребните документи и список на на-
учните и стручните трудови. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на средствата за личните доходи во Инсти-
тутот. 

Конкурсот трае 15 дена, односно до пополну-
вање на работните места. (282) 

СОДРЖИНА 

Страна 
34. Уредба за определување работи што ги 

врши Дирекцијата за заеднички служби на 
републичките органи за потребите на ре-
публичките органи и организации — — 81 

315. Решение за именување Комисија за утвр-
^ дување матери] ално-финансиските права и 

обврски на Дирекцијата за мелиоративните 
системи во Социјалистичка Република Ма-
кедонија — —• — — — —• — — — 81 

36. Решение за давање согласност на Тарифата 
за наградите и надоместокот на трошоците 
за работата на адвокатите — — — — 81 

I 37. Тарифа за наградите и надоместокот на тро-
шоците за работата на адвокатите — — 82 

38. Правилник за работите од контролата и ре-
гулирањето на сообраќајот кои можат да 
ги вршат работниците на милицијата — 88 

Издавач: „Службен весник на СРМ" издавачко претпријатие, Скопје ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


