
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 17 јуни 1966 
С к о п ј е 

Број 19 Год, XXII 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,45 
(45) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698 

79. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУ-
ВАЊЕ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО КУМАНО-

ВО, ОХРИД, ТЕТОВО И ТИТОВ ВЕЛЕС 
Се прогласува Законот за укинување на окруж-

ните судови во Куманово, Охрид, Тетово и Титов 
Велес, што Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија го донесе на заедничката седница 
на Републичкиот собор и Организационо-политич-
киот собор одржана на 16 јуни 1966 година. 

У. бр. 17/66 
17 јуни 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е, р. 

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО 
КУМАНОВО, ОХРИД, ТЕТОВО И ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 
Се укинуваат окружните судови во Куманово, 

Охрид, Тетово и Титов Велес. 
Укинатите окружни судови престануваат со ра-

бота на 30-У1-1966 година. 

Член 2 
Укинатите окружни судови на денот на преста-

нокот со работа ќе ги заклучат уписниците и други -
те работни книги и, со свршените и несвршените 
предмети, депозити, коршра-деликта и архивата, ќе 
ги предадат на окружниот суд што го опфаќа под-
рачјето на укинатиот окружен суд. 

Член 3 
Деловните простории што ги користеле укина-

тите окружни судови ги превзема Републичкиот се-
кретаријат за правосудство и организација на упра-
вата, заедно со правата и обврските настанати со 
нивното користење. 

Член 4 
Опремата и потрошниот материјал на укинатите 

окружни судови ќе ги распредели на судовите ко-
мисија што ќе ја образува Извршниот совет. 

Член 5 
На работниците на укинатите окружни судови 

Републичкиот секретаријат за правосудство и ор-
ганизација на управата ќе им исплатува личен до-

ход во висина на просечниот личен доход остварен 
1во последниот пресметковен период, а за времето 
за кое тие според општиот акт на судот биле долж-
ни да останат на работа доколку пред истекот кн 
тоа време не стапиле во работен однос. 

Член 6 
Завршните сметки за извршување на финан-

сискиот план и за употребата на средствата за по-
себни намени за времето од 1-1 до 30-У1-1966 година 
на укинатите окружни судови, ќе ги составаат нај-
доцна до 1-УП1-1966 година окружните судови што 
го опфаќаат подрачјето на укинатиот суд. 

Завршната сметка на Окружниот суд во Охрид 
ќе ја состави Окружниот суд во Битола. 

Член 7 
Се овластува Републичкиот секретар за право-

судство и организација на управата да донесе поб-
лиски прописи за начинот и времето на предава-
њето и преземањето на уписниците и другите ра-
ботни книги, предметите, депозитите, корпората-
деликта и архивата. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

80. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА 
ОПШТИНСКИТЕ И ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ОД 
ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за подрачјата на општинските и окружните 
судови од општа надлежност во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на заедничката седница на 
Републичкиот собор и Организационо-политичкиот 
'"обор одржана на 16 јуни 1966 година. 

У. бр. 18/66 
17 јуни 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧ-
ЈАТА НА ОПШТИНСКИТЕ И ОКРУЖНИТЕ СУ-
ДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за подрачјата на општинските и 

окружните судови од сЈпшта надлежност во Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/65), во називот и во член 1 
зборовите „од општа надлежност во Социјалистичка 
Република Македонија" се бришат. 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
„Окружните судови ги опфаќаат подрачјата на 

следниве општински судови: 
1. Окружниот суд во Битола— подрачјето на оп-

штинските судови во Битола, Крушево, Охрид, При-
леп, Ресен и Струга. 

2. Окружниот суд во Скопје — подрачјата на 
општинските судови во Гостивар, Гевгелија, Дебар, 
Кавадарци Кичево, Кратово, Крива Паланка, Ку-
маново, Скопје I, Скопје II, Тетово и Титов Велес. 

3. Окружниот суд во Штип — подрачјата на 
општинските судови во Берово, Делчево, Кочани, 
Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија'*, а одредбите од член 
2 на Законот ќе се применуваат од 1 јули 1966 го-
дина. 

81. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОК-
РУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за подрачјата на окружните стопански судови 
во Социјалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на заедничката седница на 
Републичкиот собор и Организационо-политичкиот 
собор одржана на 16 јуни 1966 година. 

У. бр. 19/66 
17 јуни 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ. 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧ-
ЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за подрачјата на окружните стопан-

ски судови во Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр* 16/65) во на-
зивот и во член 1 зборовите „во Социјалистичка Ре-
публика Македонија" се бришат. 

Член 2 
Во член 2 став 1 точките 1 и 2, се менуваат 

и гласат: 
„1. Окружниот стопански суд во Битола т - под-

рачјата на општините Битола, Демир Хисар, Кру-
шево} Охрид, Прилеп, Ресен и Струга; 

2. Окружниот стопански суд во Скопје —̂  под-
рачјата на општините Брод, Валандово, Гевгелија, 
Гостивар, Дебар, Идадија, Кавадарци, Кале, Кичево, 
Кисела Вода, Кратово, Крива Паланка, Куманово, 
Неготино, Тетово и Титов В^лес". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на.СРМ", 
а одредбите на член 2 на Законот ќе се применуваат 
од 1 јули 1966 година. 

82. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ НА СВЕДОЦИТЕ, ВЕШТАЦИТЕ И ТОЛ-

КУВАЧИТЕ ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА 
Се прогласува Законот за надоместоците на. све-

доците, вештаците и толкувачите во управната по-
стапка, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на заедничката седница на 
Републичкиот собор и Организационо-политичкиот 
собор на заедничката седница одржана на 16 јуни 
1966 година. 

У. бр. 16/66 
17 јуни1 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СВЕДОЦИТЕ, ВЕШТА-

ЦИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ ВО УПРАВНАТА 
ПОСТАПКА 

I — ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Надоместоците на сведоците, вештаците и тол-

кувачите опфаќаат патни трошоци, трошоци за 
храна и ноќевање (дневница), надоместок за загу-
бена заработувачка, како и надоместок на трошо-
ците околу вештачењето и награда на вештаците 
и толкувачите. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 2 
Сведоците, вештаците и толкувачите се должни 

по барање од органот што ја води постапката (орган) 
да поднесат докази за сторените издатоци, а ако 
се во работен однос и доказ за височината на загу-
бената заработувачка. 

Член 3 
На сведоците, вештаците и толкувачите што за 

ист ден или за повеќе денови едноподруго се пови-
кани по два или повеќе разни предмети, им припаѓа 
само еднократен износ на патните трошоци, на днев-
ниците и на надоместокот за загубена заработу-
вачка. 

Во случаите од претходниот став на вештаците 
и толкувачите им припаѓа награда за секое извршено 
вештачење односно толкување, а на вештаците и 
надоместок на трошоците за секое одделно вешта-
чење. 

Член 4 
На сведокот на кој поради болест, телесни не-

достатоци или старост му е потребен придружник, а 
органот најде дека неговото сведочење е неопходно, 
му припаѓа надоместок на трошоците и за придруж-
никот, според член 8—17 од овој закон. 

Член 5 
Ако странката е ослободена од поднесување тро-

шоци според член 120 од Законот за општата уп-
равна постапка, трошоците на сведоците, вештаците 
и толкувачите, вклучувајќи ја тука и наградата на 
вештаците и толкувачите како и трошоците околу 
вештачењето, се исплатуваат од средствата на ор-
ганот. 

Член 6 
Ако сведочењето, вештачењето или толкувањето 

се врши пред замолен орган, за барањето за надо-
месток односно награда одлучува замолениот орган 
односно службеното лице што постапиле по замол-
ницата. 

Ако органот што ја води постапката не му го 
исплатил однапред на замолениот орган потребниот 
износ за покривање на трошоците, надоместокот од-
носно наградата ја исплатува замолениот орган од 
своите пресметковни средства, а органот што ја 
води постапката е должен на барање од замолениот 
орган да му го надомести исплатениот износ. 

Член 7 
Ако е однапред положен потребниот износ за 

покривање на трошоците (член 116 од ЗОУП) орга-
нот ќе определи во заклучокот определениот износ 
на сведокот, вештакот или толкувачот да им се 
исплати од положениот износ. 

Ако по извршеното службено дејство се утврди 
дека положениот износ е недостатен за покривање 
на надоместоците на сведокот, вештакот или толку-
вачот, органот ќе ја покани странката во определен 
рок да ја внесе разликата помеѓу првобитно положе-
ниот и потребниот износ за покривање на надомес-
тоците. 

Вишокот од положениот износ и се враќа на 
странката. 

II — НАДОМЕСТОЦИ НА СВЕДОЦИТЕ, 
ВЕШТАЦИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ 

1. Патни трошоци 

Член В 
Патните трошоци опфаќаат надоместок за пре-

воз со средства во јавниот сообраќај односно надо-
месток во вид на километража. 

Трошоците од претходниот став ги опфаќаат 
издатоците за патување од престојувалиштето до 
местото каде што треба да се изврши сведочење, 
вештачење или толкување и за враќање бо пре-
стојувалиштето. 

Чл)ен 9 
Патни трошоци се исплатуваат во височина 

предвидена за патување по најкус пат и со нај-
ефтино сообраќајно средство. 

Поскапо сообраќајно средство може да се упо-
треби ако трошоците за превоз со поефтино сооб-
раќајно средство заедно со другите трошоци (загу-
бено време и ел.) што би настанале поради употреба 
на поефтиното сообраќајно средство, би изнеле по-
веќе од трошоците за превоз со поскапо сообраќајно 
средство. 

Член 10 
Патните трошоци се надоместуваат во височина 

на фактичните издатоци за патување со патнички 
воз или брод во II класа или со автобус. За патување 
со брз воз патни трошоци припаѓаат само ако пату-
вањето е извршено на релација подолга од 50 км. 
во еден правец. 

На воените инвалиди од војните од I до IV група 
заклучно и на инвалидите на трудот од I категорија 
инвалидност им се признаваат патни трошоци за 
превоз со I класа патнички или брз воз односно со 
брод. 

Член 11 
Патни трошоци не му припаѓаат на сведок, веш-

так или толкувач што има право на постојан бес^ 
платен превоз. 

Член 12 
На сведоците, вештаците и толкувачите им при-

паѓаат патни трошоци во вид на километража, само 
на релација на која не сообраќа средство на јавниот 
сообраќај, кога не сообраќа во погодно време или 
ако од други причини не било можно да се употреби 
тоа средство. 

Патни трошоци во вид на километража припа-
ѓаат само ако оддалеченоста од престојувалиштето 
до местото каде треба да се изврши сведочење, веш-
тачење или толкување, односно од престојувалиш-
тето до железничката или автобуската станица или 
пристаништето е поголемо од 4 км. во еден правец 
доколку на таа релација не сообраќа средство на 
јавниот сообраќај. 

Износот на патните трошоци се пресметува-спо-
ред поминатите километри. Како поминат киломе-
тар се смета и секој започнат километар. 

Километражата се пресметува врз основа на 
службените податоци од општинското, собрание или 
друг овластен орган. 

Височината на надоместокот за километража се 
определува според општиот акт на органот кој се 
применува на неговите работници. 
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2. Трошоци за храна и ноќевање (дневница) 

Член 13 
Дневницата ги опфаќа само нужните издатоци 

за храна и ноќевање за време на престојот на све-
док, вештак или толкувач надвор од престојува-
лиштето. 

Дневница припаѓа само ако сведокот, вештакот 
или толкувачот поминал надвор од престојувалиш-
тето повеќе од 8 часови. 

Во времето за кое се определува дневницата се 
засметува и времето потребно за доаѓање во местото 
каде што сведокот, вештакот или толкувачот треба 
да ја изврши својата должност како и за враќање 
во престојувалиштето. 

Член 14 
Височината на дневницата ја одредува во пау-

шален износ органот, земајќи ја предвид цената на 
храната и ноќевањето во соодветното место. 

Височината на дневницата не може да го над-
мине износот што му се признава на органот во 
материјални трошоци за службено патување на него-
вите работници утврден со општиот акт ниту да 
биде помал од половината на тој износ. 

3. Надоместок за загубена заработувачка 

Член 15 
Надоместок за загубена заработувачка им при-

паѓа само на оние сведоци, вештаци и толкувачи, 
кои се во работен однос и кои заради вршењето на 
својата должност ја губат заработувачката, како 
и на земјоделците, занаетчиите и другите лица што 
вршат самостојна професионална или стопанска 
дејност. 

Член 16 
На земјоделците, занаетчиите и на другите лица 

што вршат самостојна професионална или стопанска 
дејност им припаѓа надоместок за загубена зарабо-
тувачка во износ кој це може да биде поголем од 
40 динари дневно. 

Височината на надоместокот, во границите од 
претходниот став, се одредува според загубеното 
време и карактерот на работата што ја врши лицето 
кому му припаѓа надоместокот, а за земјоделците и 
според годишното време. 

Член 17 
На лицата запослени кај приватни работодатели 

височината на надоместокот за загубена заработу-
вачка се одредува врз основа на договорот за работа 
или потврда од органот за социјално осигурување 
за износот на пријавената заработувачка или на друг 
подобен начин. 

4. Награда на вештаците и толкувачите 

Член 18 
На вештакот му припаѓа награда за давање на 

наоди и мислења. 
Височината на наградата се одредува за секој 

конкретен случај, по слободна оцена, земајќи го 
предвид вложениот труд и сложеноста на предметот. 

Кога за работата на одделни категории стручни 
лица постојат посебни прописи, наградата за вешта-
чење се одредува според тие прописи. 

Член 19 
Кога вештачењето и е доверено на работна ор-

ганизација наградата за вештачење и припаѓа на 
таа организација. 

Работната организација на која и е доверено 
вештачењето има право и на надоместок на трошо-
ците за вештачење. 

Член 20 
Височината на наградата на толкувачите се од-

редува според прописите за постојаните судски пре-
ведувачи. На толкувачите им припаѓа награда и кога 
сослушувањето на глувонеми, или само на глуви или 
само на неми, се врши преку толкувач. 

Височината на наградата во случајот од прет-
ходниот став се одредува по слободна оцена. 

5. Надоместок на трошоците сторени околу 
вештачењето 

Член 21 
Вештацине имаат право и на надоместок за по-

трошениот материјал и за другите издатоци што ги 
имале во врска со вештачењето. 

Во случајот од претходниот став вештаците мо-
жат да бараат аванс. 

Ако вештакот користел уреди или материјали 
од работна организација правото на надоместок на 
фактичните издатоци и прапаѓа на таа организација. 

Член 22 
Надоместокот на трошоците од член 8—17 на 

овој закон му припаѓа и на лице што по одобрение 
од органот му помагало на вештакот при вештаче-
њето. Височината на наградата на ова лице се одре-
дува по слободна оценка. 

Кога за вршење увид, вештачење или некои 
други дејствија во постапката е потребно да се из-
вршат посебни работи на лицата што ќе ги извршат 
тие работи им се исплатува надоместок според спо-
годбата што ќе ја заклучи со нив органот. 

III — ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 23 

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

83. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за јавното правобрани-
телство што Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија го донесе на заедничката седница 
на Републичкиот собор и Организационо-политич-
киот собор одржана на 16 јуни 1966 година. 

У. бр. 20/66 
17 јуни 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Член 1 
Во Социјалистичка Република Македонија функ-

циите на јавното правобранителство ги вршат: Ре-
публичкото јавно правобранителство, општинските 
јавни правобранителства и Јавното правобранител-
ство на град Скопје (јавно правобранителство). 

Член 2 
Републичкото јавно правобранителство е орган 

на Социјалистичка Република Македонија кој пред 
судовите и другите органи ја застапува Републиката, 
нејзините органи и фондови кои имаат својство на 
правно лице, како и установите што врз основа на 
посебен закон се должни да вршат определена деј-
ност или работи од посебен општествен интерес за 
кои остваруваат надоместок од Републичкиот буџет 
или од републички општествен фонд кој има свој-
ство на правно лице. 

Член 3 
Општинското јавно правобранителство е орган 

на општината кој пред судовите и другите органи 
ја застапува општината за која е основано, мес-
ните заедници во општината, општинските органи 
и фондови кои имаат својство на правно лице, како 
и установите што врз основа на посебен закон се 
должни да вршат определена дејност или работи од 
посебен општествен интерес за кои остваруваат на-
доместок од буџетот на општината или од општин-
ски општествен фонд кој има својство на правно 
лице. 

Член 4 
Јавното правобранителство на град Скопје го за-

стапува пред судовите и другите органи градот Скоп-
је, неговите органи и фондови кои имаат својство на 
правно лице, како и установите, што, врз основа 
на посебен закон, се должни да вршат определена 
дејност или работи од посебен општествен интерес 
за кои остваруваат надоместок од буџетот на град 
Скопје или од градски општествен фонд кој има 
својство на правно лице. 

Член 5 
Јавното правобранителство соработува со право-

судните органи по прашањата од заеднички интерес 
за остварувањето на своите задачи, како и во ре-
шавањето на кадровските, материјалните и други 
прашања од значење за работата на правосудните 
органи. 

По прашањата од значење за остварувањето на 
своите функции јавното правобранителство сорабо-
тува и со органите на управата. 

Член 6 
Јавното правобранителство може пред домаш-

ните судови и други органи да застапува и работни 
организации што ќе го овластат, ако немаат органи-
зирана правна служба за застапување пред суд. 

Член 7 
Јавното правобранителство им дава на корисни-

ците на општествениот имот, по нивно барање, прав-
ни мислења во врска со склучувањето на имотно-
правни договори и по други имотно-правни праша-
ња и им укажува друга стручна помош, особено, 
заради отстранување непотребно спорење и причи-
нување штета на општествениот имот. 

Член 8 
Средства за работа на Републичкото јавно пра-

вобранителство се обезбедуваат во републичкиот бу-
џет, а за работа на општинското јавно правобрани-
телство во буџетот на општината. 

Ако за две или повеќе општини е основано едно 
општинско јавно правобранителство средствата за 
работа се обезбедуваат во буџетот на општината на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на јавното право-
бранителство. Учеството на другите општини во 
обезбедувањето на средствата за работа спогодбено 
го определуваат општинските собранија. 

Средства за работа на Јавното правобранителст-
во на град Скопје се обезбедуваат во буџетот на 
градот. 

Член 9 
Трошоците за застапување од страна на јавното 

правобранителство се определуваат според Тарифа-
та за наградите на адвокатите и се уплатуваат во 
буџетот на општествено-политичката заедница која 
обезбедува средства за работа на јавното право-
бранителство. 

Член 10 
Републичкиот јавен правобранител го именува и 

разрешува од должност Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија по предлог од Из-
вршниот совет. 

Општинскиот јавен правобранител го именува и 
разрешува од должност собранието на општината. 

Ако за две или повеќе општини е образувано 
едно јавно правобранителство, општинскиот јавен 
правобранител го именуваат и разрешуваат од 
должност собранијата на тие општини. 

Во случаите од претходниот став општинскиот 
јавен правобранител е именуван ако го именувале 
сите општински собранија, а е разрешен ако го раз-
решило едно општинско собрание. 

Јавниот правобранител на град Скопје го име-
нува и разрешува од должност Градското собрание 
на Скопје. 

Член 11 
Замениците на републичкиот јавен правобрани-

тел ги назначува и ги разрешува од должност Из-
вршниот совет по предлог од републичкиот јавен 
правобранител. 

Замениците на општинскиот јавен правобрани-
тел ги назначува и разрешува од должност собра-
нието на општината по предлог од општинскиот ја-
вен правобранител. 

Ако за две или повеќе општини е образувано 
едно јавно правобранителство, замениците на оп-
штинскиот јавен правобранител ги назначуваат и 
разрешуваат од должност собранијата на тие оп-
штини, по предлог од општинскиот јавен право-
бранител. 

Во случаите од претходниот став замениците на 
општинскиот јавен правобранител се назначени ако 
ги назначило сите општински собранија, а се разре-
шени ако ги разрешило едно општинско собрание. 

Замениците на јавниот правобранител на град 
Скопје ги назначува и разрешува од должност 
Градското собрание на Скопје по предлог од јавниот 
правобранител на град Скопје. 

Член 12 
Јавниот правобранител и неговите заменици се 

именуваат односно се назначуваат за време од осум 
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години и по истекот на тоа време можат да бидат 
повторно именувани односно назначени. 

На јавните правобранители и нивните заменици, 
што по истекот на определеното време не ќе бидат 
повторно именувани односно назначени, се приме-
нуваат одредбите што важат за судиите на судо-
вите од општа надлежност. 

Член 13 
Пред стапувањето на должност јавниот право-

бранител и неговите заменици ја даваат следнава 
свечена изјава: 

„Изјавувам дека во својата работа ќе се придру-
жувам кон Уставот и законите, дека својата долж-
ност во јавното правобранителство ќе ја вршам со-
весно и непристрасно и дека ќе го штитам: поре-
докот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија"'. 

Републичкиот јавен правобранител изјавата ја 
дава пред преседателот на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, а замениците пред 
Републичкиот јавен правобранител. 

Општинскиот јавен правобранител и јавниот 
правобранител на град Скопје изјавата ја даваат 
пред претседателот на собранието што го именувало, 
а замениците пред јавниот правобранител. 

Општинскиот јавен правобранител што е име-
нуван од две или повеќе општински собранија све-
чената изјава ја дава пред претседателот на Со-
бранието на општината на чие подрачје е седиш-
тето на јавното правобранителство. 

Член 14 
Бројот на пријправничките места во општин-

ското јавно правобранителство и Јавното правобра-
нителство на град Скопје се предвидува со правил-
никот на јавното правобранителство. 

Член 15 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи член 22 од Законот за Градското со-
брание на Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 
27/65). 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

84. 
Врз основа на член 6. од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
број 42/65) и член 3 од Законот за стопанските су-
дови во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/65), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 16 јуни 
1966 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СУ ДНИТЕ-ПОРОТ-
НИЦИ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ, СТОПАНСКИ-
ТЕ СУДОВИ И ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДО-
НИЈА И ЗА НАГРАДИТЕ НА СУДИИТЕ-ПОРОТ-

НИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ 
I 

На судиите --поротници на окружните судови, сто-
панските судови и Врховниот суд на Македонија 

(судии-.поротници) им се исплатува надоместок на'1 

трошоците за патување, како и за прехрана и но-
ќевање (дневница) сторени во вршење на судиската 
функција во висина утврдена со оваа одлука. 

На судиите-поротници на стопанските судови им 
се исплатува и награда според оваа одлука. 

II 
Надоместок на личниот доход на судиите-лорот-

ници што се во работен однос се исплатува според 
член 83 од Основниот закон за работните односи 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 17/65). 

На судиите-поротници што вршат самостојна 
професионална или стопанска дејност, ако поради 
вршење на судиската функција губат од својата за* 
работувачка, им се исплатува надоместок во пау-
шален износ до 40 динари дневно според времето 
поминато во судот. 

Висината на надоместокот од претходниот етав 
за земјоделците се утврдува и според годишното 
време во кое ја вршат судиската функција. 

На пензионерите, домаќинките и другите лица 
што не се во. работен однос им се исплатува за вр-
шење на судиската функција надоместок во пауша-
лен износ до 30 динари дневно според времето по-
минато во судот. 

III 
На судиите-поротници што живеат надвор од 

седиштето на судот им се исплатува дневница и 
надоместок за личен превоз во износите кои, спо-
ред општиот акт на судот, се признаваат во мате-
ријални трошоци, 

IV . " \ ' . 
Висината на наградата на судиите-поротници 

на стопанските судови се определува според времето 
поминато во судот и сложеноста на предметот до 
30 динари дневно. 

V 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Уредбата за дневниците и накна-
дите на судиите-поротници („Службен весник на 
ПРМ" број 23/53 и број 18/56). 

VI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија".. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 23 "Претседател 
17 јуни 1966 година на Собранието на С Ш , 

Скопје Видое Смилевски, ?сгф. 

85. 
Врз основа на член 2а став 1 од Законот за 

патишта („Службен весник на НРМ" бр. 11/63 и 
„Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА ОД И И III РЕД 

1. Во точката 2 од Одлуката за определување 
на јавни патишта од П и Ш ред („Службен вее-



Бр. 19 — Стр: 271 

ник на СРМ" бр. 43/65) по точка 560 се додава нова 
точка која гласи: „561 Гостивар — Самоков — Мала 
Река". 

2. Оваа одлука влегува > во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-159/1 
13 мај 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

86. 
Врз основа на член 89 од Законот за гимнази-

јата („Службен весник на СРМ" бр. 31/65), Репуб-
личкиот секретар за образование, наука и култура 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ПОПРАВНИТЕ, КЛАСНИ-
ТЕ, ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ ИС-

ПИТИ ВО ГИМНАЗИЈАТА 

I. о п ш т а ОДРЕДБИ 

Член 1 
Полагањето на поправните, класните, дополни-

телните и вонредните испити во гимназијата се вр-
ши според одредбите на овој правилник. 

Член 2 
Поправен испит по еден или два предмета по-

лагаат редовните ученици на гимназијата кои на 
Кракот на учебната работна година имаат негатив-
на бројна оценка по тие предмети. 

Член 3 
Класен испит по еден, повеќе или по сите пред-

мети полагаат редовните ученици на гимназијата 
кои на крајот на учебната работна година, од оправ-
дани причини не можеле да бидат оценети по тие 
предмети. За оправданоста на причините поради кои 
ученикот не можел да биде оценет одлучува нас-
тавничкиот колегиум на паралелната. 

Учениците од претходниот став кои на крајот 
на учебната работна година по предметите по кои 
се оценети веќе добиле три или повеќе негативни 
оценки не се упатуваат на полагање класен испит. 

Член 4 
Дополнителен испит за еден или повеќе класо-

в и на гимназијата полагаат учениците кои По завр-
шувањето на соодветен клас на друго училиште 
или друга насока на гимназија преминуваат во гим-
назијата. 
• Ако ученикот од претходниот став сака да 
полага дополнителен испит за втори или поната-
мошен клас на гимназијата, на дополнителен ис-
пит од тој клас се допушта откако успешно ќе го 
положи дополнителниот испит за претходните кла-
сови. 

Дополнителниот испит за одделен клас на гим-
назијата се полага од предметите на тој клас што 
не се изучувале во училиштето од кое ученикот 
преминува или се изучувале со знатно помал обем. 

Член 15 
Вонреден испит за еден или повеќе класови 

на гимназијата полагаат лицата кои не се редовни 
ученици, а имаат претходно образование што со 
Законот за гимназијата се бара за упис во класот 
за кој лицето полага вонреден испит. Ако кандида-
тот полага вонреден испит за два или повеќе кла-
сови, на вонреден испит за повисок клас се допу-
шта откако со успех ќе ги положи испитите по 
сите предмети од претходниот клас. 

На редовниот ученик на одделен клас на тим-, 
нази јата што се истакнува со своите способности, 
знаења и работни навики!, за да му се овозможи 
побрзо напредување, може да му се одобри пола-
гање вонреден испит за наредниот клас во јун-
скиот и августовскГиот рок на истата учебна го-
дина, но најмногу двапати во текот на школува-
њето во гимназијата. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 од овој член, 
на редовен ученик кој на крајот на учебната ра-
ботна година е упатен да го повтори класот, може 
да му се одобри полагање вонреден испит за тој 
клас најдоцна до 30 септември наредната учебна 
година. Ако ученикот го положи испитот, се здо-
бива со право на упис во наредниот клас во иста-
та учебна година. 

Член 6 
Вонреден и дополнителен испит може да се 

полага: 
1. во еден испитен рок за еден или повеќе кла-

сови по сите предмети; 
2. во повеќе испитни рокови по група пред-

мети од еден клас. 

Член 7 
Вонредно може да се полага и завршниот ис-

пит во гимназијата. 
Вонредното полагање на завршниот испит се 

врши по прописите за полагањето на завршниот 
испит во гимназијата. 

Член 8 
Поправните, класните и вонредните испити од 

член 5 став 2 од овој правилник можат да се по-
лагаат само во гимназијата во која ученикот е за-
пишан за редовен ученик. 

Член 9 
Дополнителните и вонредните испити од член 

5 ст. Г о д овој правилник можат да се;полагаат во 
секоја гимназија во која се изведува настава, за 
класот за кој кандидатот полага испит. 

Кандидатот што го започнал полагањето „на 
вонредниот и дополнителниот испит за еден клас 
во една гимназија, полагањето на тој клас е дол-
жен да го заврши во истата гимназија; 

Член 10 
Вонредните испити се полагаат според настав-

ниот план и програма што се пропишани за ре-
довните ученици на гимназијата. Лицата постари 
од 20 години се ослободуваат од полагањето на ис-
питот по предметот физичко воспитуваше, а ако не 
се обврзници на предвојничка обука и од испитот 
по предметот предвојничка обука. 
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Предметите и програмата за дополнителниот ис-
пит за секој одделен случај ги утврдува настав-
ничкиот колегиум на гимназијата по извршена спо-
редба помеѓу пропишаниот наставен план и про-
грама на гимназијата и наставниот план и про-
грама на училиштето од кое кандидатот преминува. 

Член 11 
Поправните, класните, дополнителните и вон-

редните испити, по правило, се полагаат на настав-
ниот јазик на гимназијата. По барање на канди-
датот, наставничкиот колегиум на гимназијата мо-
ж е да одобри испитите да се полагаат и на .друг 
наставен јазик. 

Член 12 
Успехот постигнат на поправниот, класниот, 

дополнителниот и вонредниот испит се оценува 
како и успехот на редовните ученици. 

Кандидатите што полагаат дополнителен и вон-
реден испит не се оценуваат по поведение. 

На кандидатите што полагаат дополнителен ис-
пит не им се утврдува оценка за општиот успех. 

Член 13 
Поправните испити во гимназијата се изведу-1 

каат во месец август. Учениците од завршниот клас 
на гимназијата поправниот испит можат да го по-
лагаат во јуни или август, пред почетокот на за-
вршниот испит. 

Класните испити во гимназијата се изведу-
ваат во месец јуни. 

Вонредните и дополнителните испити се пола-
гаат во три редовни испитни рокови: јунски, авгу-
с т о в е ^ и јануарски. По барање на кандидатите 
управниот одбор на гимназијата, по прибавено ми-
слење од наставничкиот колегиум, може да одобри 
и вонредни рокови за полагање на овие испити. 

Член 14 

Поправниот и класниот испит по одделни пред-
мети може да се полага еднаш. 

Учениците кои на класниот испит добиле не-
гативна оценка по еден или два предмети се упа-
туваат на поправен испит по тие предмети. 

Ученикот кој на класниот испит добие негатив-
ни оценки по три или повеќе предмети или не се 
јави на испитот се упатува да го повтори класот. 

Ако ученикот не го положи поправниот испит 
или не се јави на испитот се упатува да го пов-
тори класот. 

Член 15 
Вонредните и дополнителните испити по од-

делен предмет можат да се полагаат неограничено. 
Кандидатот што го започнал полагањето на до-

полнителниот и вонредниот испит за еден клас е 
должен да ги положи испитите по сите предмети 
за тој клас најдоцна во рок од две години (шест 
редовни испитни рокови) сметајќи од денот на за-
почнувањето на испитот. 

На кандидатот ко ј во рокот од претходниот 
став не ги положи со успех сите предмети од започ-
натиот клас му се ништат положените испити и 
се упатува на повторно полагање испит за тој 
клас. 

17 јуни 1966 

Одредбите од претходниот став не се приме-, 
нуваат на кандидатите што полагањето на класот 
не го свршиле во двегодишниот рок ш оправдани 
причини (болест, воена вежба, отслужување на ре-
довниот воен рок и ел.). По барање на овие канди-
дати течењето на двегодишниот рок се прекинува 
со настапувањето на причината, и одново почнува 
да тече по нејзиниот престанок. Решение за пре-
кинување на течењето на рокот односно на него-
вото поновно почнување донесува директорот на 
гимназијата, 

И. ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ИСПИТ 

Член 16 
Лицето што сака да полага поправен, класен, 

дополнителен или вонреден испит поднесува до гим-
назијата писмено барање во рокот што ќе го опре-
дели управниот одбор на гимназијата. 

Управниот одбор на гимназијата може да го 
уважи барањето поднесено и по определениот рок 
ако најде дека пропуштањето на првиот рок ста-
нало од оправдани причини. 

Кон барањето кандидатот прилага свидетел-
ство за претходното образование, а кандидатите 
што полагаат дополнителен и вонреден испит и из-
вод од матичната книга на родените. Во барањето 
се наведува целиот тек на претходното образова-
ние и се означува испитот и класот што кандидатот 
сака да го полага и во кои рокови сака да полага. 

Својот идентитет кандидатот го докажува со 
лична карта или на друг погоден начин. Иденти-
тетот на кандидатот го утврдува испитната коми-
сија. 

Член 17 
Одобрение за полагање на поправен, класен, до-

полнителен и вонреден испит и распоред на испи-
тите дава, односно врши директорот на гимнази-
јата по прибавено мислење од наставничкиот ко-
легиум на гимназијата. 

На кандидатите на кои им е одобрено полага-
ње вонреден испит им се издава книшка (индекс) 
::а вонредни ученици. 

Член 18 
Ако ученикот истовремено се упатува на пола-

гање и класен и поправен испит, прво се допушта 
на класниот па потоа на поправниот испит докол-
ку по полагањето на класниот испит има вкупно 
една или две негативни оценки (член 2 од овој 
правилник). 

Член 19 
На лице кое има намера да ш л а г а дополните-

лен и вонреден испит директорот на гимназијата 
може да му одобри посетување на наставата со-
гласно одредбите од член 92 од Законот за гимна-
зијата. 

Ш. ИСПИТНИ КОМИСИИ И НАЧИН НА 
ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ 

Член 20 
Поправните, класните, дополнителните и вон-

редните испити во гимназијата се полагаат пред ис-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Бр. 19 — Стр. 273 

гштна комисија што ја именува наставничкиот ко-
легиум на гимназијата. 

Испитната комисија се состои од три члена; 
претседател, постојан член и член испитувач за 
предметот што се полага. 

Комисијата работи во полн состав. 

Член 21 
Поправниот, класниот, дополнителниот и вон-

редниот испит за одделни наставни предмети се 
состои од писмен и устен дел или само од устен дел. 
Писмен дел од испитот се полага по оние пред-
мети за кои со наставната програма е пропишано 
да се работат писмени задачи. 

Член 22 
За писмениот дел од испитот испитувачот пред-

лага пет теми односно групи задачи, а испитната 
комисија одредува три, од кои кандидатот избира 
една за писмена работа. 

Кога повеќе кандидати во исто време полагаат 
испит за ист клас, за писмениот испит се даваат 
исти теми односно група задачи за сите канди-
дати. 

Писмениот дел од испитот трае два наставни 
часа. 

Член 23 
Испитната комисија обезбедува кандидатите 

писмената задача да ја работат непречено и само-
стојно. 

Кандидатот што писмената задача не ја рабо-
ти самостојно прво ќе биде опоменат за тоа, а во 
повторен случај испитната комисија ќе го земе 
предвид овој факт при утврдувањето на оценката 
за успехот на кандидатот. 

На ист начин ќе се постапи и со кандидатот 
што со своето држање го попречува текот на пис-
мениот или усниот испит. 

За исклучително тешки престапи од претход-
ниот став по предлог на испитната комисија дирек-
торот на гимназијата може да одлучи кандидатот 
да се отстрани од полагањето на испитот во тој 
испитен рок. 

Член 24 
Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат 

сите членови на испитната комисија. Оценката 
мора да биде образложена. 

Член 25 
На усниот дел од испитот кандидатите се допу-

штаат без оглед на успехот што го покажале на 
писмениот дел од испитот. 

Член 26 
На усниот дел од испитот испитувачот му по-

ставува прашања на кандидатот непосредно, при 
што тој води сметка со прашањата да бидат опста-
нати сите делови на пропишаната наставна про-
грама« 

Члед 27 
Усниот дел од испитот на кандидатот по одде-

лен предмет трае додека не се добие уверување 
на знаењата на кандидатот, но најмногу 45 ми-
нути. 

Член 28 
По завршениот устен дел од испитот по одде-

лен предмет испитната комисија ја утврдува оцен-
ката на успехот за тој предмет. 

Член 29 
Општиот успех на кандидатот што полага по-

правен, класен и вонреден испит го утврдува испит-
ната комисија по завршувањето на испитите по 
сите предмети од класот за кој кандидатот полага 
испит. 

Член 30 
Ученикот односно кандидатот го положил по-

правниот, класниот, дополнителниот и вонредниот 
испит ако по сите предмети добил позитивни о-
ценки. 

Член 31 
Ако кандидатот што полага поправен, класен, 

дополнителен или вонреден испит не е задоволен со 
оценките што му ги утврдила испитната комисија 
има право да поднесе образложен приговор до на-
ставничкиот колегиум на гимназијата во рок од 
3 дена од соопштувањето н«а оценките. 

Наставничкиот колегиум ја оценува оправда-
носта на приговорот и ако ги уважи причините 
може да му одобри на кандидатот повторно пола-
гање на испитот во истиот испитен рок. Во тој слу-
ч а ј испитната комисија се проширува и во неа вле-
гуваат, покрај другите членови (чл. 20), директорот 
на гимназијата и просветен советник на надлеж-
ниот завод за школство. 

Наставничкиот колегиум на гимназијата е дол-
жен да донесе решение по приговорот и за тоа 
да го извести кандидатот најдоцна во рок од 7 
дена. Со решението за уважување на приговорот 
се определува и денот на повторното полагање на 
испитот. 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИСПИТИТЕ 

Член 32 
За текот на полагањето на испитите постојаниот 

член на испитната комисија води записник за секој 
кандидат посебно. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
испитната комисија. 

Член 33 
Ако некој член на испитната комисија има из-

двоено мислење за оценката на кандидатот или за 
некоја друга одлука на испитната комисија може 
да побара во записникот да се внесе неговото из-
двоено мислење. 

Член 34 
За учениците што полагаат поправен и класен 

испит резултатите од испитот се внесуваат во клас-
ната книга на класот што го учеле. 

Член 35 
За кандидатите што полагаат вонреден или до-

полнителен! испит во гимназијата сс води посеб-
на матична книга. 

Матичната книга ја води претседателот на ис-
питната комисија. Директорот на гимназијата се 
грижи за уредното водење на матичната книга. 
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Член 36 
На учениците што полагале поправен и класен 

пеш*?, резултатите од испитот им се соопштуваат 
преку ученичката книшка во која се внесува за-
белешка: ученикот — 

(фамилијарно и родено име) 
полагаше поправен класен испит за клас 
во времето од до 19 го-
дина и го покажа следниот успех: — 

( ) 
(оценка) 

Записник бр. 
(предмет) 

од — 

(предмет) 
— ( . ) 

(оценка) 
- 19 година. 

Според тоа ученикот го (не го) заврши — 
#лас на гимназијата со општ успех — 

М. И ДИРЕКТОР, 

Член 37 
На кандидатите што полагале дополнителен ис-

пит резултатите од испитот им се соопштуваат ус -
но, а ако со успех ги положиле сите предмети 
што им се определени за полагање дополнителен 
испитано документот со кој се пријавиле на испи-
тот се внесува забелешка: — 

(фамилијарно и родено име) 
— полагаше- дополнителен испит за 

до 
клас 

— 1 
гимназија во времето од 

година и го покажа следниот 

(предмет) (оценка) 

(предмет) 
Записник бр. 

( ) 
(оценка) 

- од 1 0 — год. 
Според покажаниот успех кандидатот го по-

ложи дополнителниот испит за • клас гим-
назија и се здоби со: право на упис во наредниот 
клас на гимназија. 

ДИРЕКТОР, 
М. П. 

(предмет) (оценка) 

(предмет) 
Записник бр. 

) 

) 
(оценка) 

- од —— 19-

М. П. ДИРЕКТОР, 

Член 38 
На кандидатите што полагале вонреден, испит 

резултатите од испитот им се соопштуваат преку 
книшката (индекс) во која се [внесува забелешка: 

— — — - — — — полага-
(фамилијарно и родено име па кандидатот) 
ше вонреден испит за —— клас во времето 
од : д 0 . 19 година и го по-
кажа следниот' успех: 

наставниот план кандидатот го заврши — 
клас па гимназија со општ успех " 

М. П. ДИРЕКТОР, 

Член 39 
Записниците и писмените работи од поправ-

ните, класните, дополнителните и вонредните испи-
ти се чуваат во архивата на гимназијата најмалку 
5 години. 

Член 40 
За полагањето дополнителен испит на лицата 

ипо се школувале во странство, а имаат желба да 
го продолжат школувањето во гимназијата се. при 
менуваат преписите за нострификација и еквиѕа-
лспција га свидетелствата здобиеше во странство. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 41 
До донесувањето на посебни прописи за полага-

њето на поправните, класните, дополнителните и 
тот Гро дт. итс испити во стручните и уметничките 
училишта како и учителските и на нив соодветни 
шк ели, одредбите на осој правилник сходно ќе 
се применуваат и на полагањето на испитите во 
тие училишта. 

Член 42 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престапуваат да важат: 
1. Правилникот за приватните, класните, по-

правните и дополнителните испити во гимназиите 
и ВО' вишите одделенија на седмолетките („Служ-
бен весник на НРМ" бр, 16/49 и 13/53); 

2. Правилникот за приватните испити во опт 
ип: образовните училишта („Службен весник на 
НРМ" бр. 16/54). 

3. Правилникот за приватните (вонредните) и 
дополнителните испити во стручните училишта 
(„Службен весник на НРМ" број 29/58 и бр. 1/60). 

Член 43 
Свој правилник влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРИ". 

Бр. 05-265/2 
2 јуни 1966 година 

Скопје 
Републички секретар 

за образование, наука и култура, ... 
Славка Георгиева — Андрејевиќ, е., р. 

год. 

Огласен дел 

Во книшката (индекс) на кандидатите што г : 
положиле* сите предмети на класот предвидени со 
наставниот план, покрај забелешката од претход-
ниот став, се внесува и клаузула: „Според лока-
л н и о т успех по сите предмети предвидени со 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. XII. 1965 година, рег. број 25/05, книга 1, е за-
пишана под фирма: Комерцијално-инвестициона 
банка со седиште во Битола. Предмет на работе-
њето на банката е; - - -
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1) Ги снабдува стопанските организации со па-
ри та вршење производство и промет (краторочни 
кредитирање); 

2) Дава краткорочни кредити на општествени 
и граѓански правни лица; 

3) Дава инвестициони кредити за вложување 
во основни и трајни обртни средства; 

5) Обавува девизно работење; 
•5) Ја кредитира станбено-комуналната из-

градба; 
6) Го кредитира населението со потрошувачки 

кредити; 
7) Прибира слободни парични средства од оп-

штествено-правни лица и драгани; 
8) Врши платен промет во земјата ^а сметка 

на граѓанско-правни лица и граѓаните; 
9) Води жиро сметки на граѓаните; 

10) Врши откуп и продажба на странски сред-
ства за плаќање; 

11) Издава обврзници и благајнички записи; 
12) Издава банковни гаранции, парични и кре-

дитни писма и отвора акредитиви; 
13) Врши банкарски работи во име и за сметка 

на други банки; 
14) Врши банкарски работи во име и за сметка 

на општествените фондови и други правни лица; 
15) Врши и други кредитни и други банкарски 

работи. 
К о м о ц и ј а тпп-Јшвестиционата банка е основа-

на со одлука број 2618 од 23. ХИ. 1965 година од 
119 работни и други организации и општествено 
политички заедници и тоа: Индустрија „Борис 
Кидрич" — Битола, Фабрика за конзерви „Пела-
гонија — Битола, Фабрика за бонбони „Прогрес" 
— Битола, „Металец, — Битола, Фабрика за сви-
ла „Илинден" — Битола, Претпријатие за откуп 
и продажба на тутун — Битола, Текстилна фабри-
ка „Пелистер" — Битола, Конзумпа млекара „Мле-
кар" — Битола, Фабрика „Горѓи Наумов" — Би-
тола, „Лозар" Битола, Земјоделска задруга 
„Црна Река" — Брод, Земјоделска задруга „Маке-
донија" •— е. Д. Српци, Земјоделска задруга „Гоце 
Делчев" — е. Будаково, Земјоделска задруга „Стив 
Наумов" —• е. Логоварди, Земјоделска задруга ..П. 
Николовски" — е. Велушина, Земјоделска задруга 
».Димче Мотелчето" — е. Могила, Земјоделска за-
друга „Побела" — е. Ивањевци, Земјоделско с о -
панство „Нов живот" — е. Кременица, З И К Пе-
лагонија" — Битола, Земјоделско сточарско сто-
панство „И октомври" — е, Гнеотино, Земјоделска 
задруга „Кота 1050" — е. Дедебалци, Земјоделска 
задруга „Ј. Георгиев" — е. Дихово, Претпријатие 
за транспорт — Битола, Претпријатие за јавни 
патишта од I и ТГ ред — Битола, „Југотранс" — 
Битола, „Јавор" — Битола, Трговско претпријатие 
..Бигла" — Демир Хисар. .,Разнопромет" —. Бито-
ла, „Агреснабдптел" Филијала — Битола, „От-
пад" — Б ито ла, ..Механика" — Битола, ,,Авторе-
монт" — Вито па, Производно претпријатие „На-
предок" — Битола, Управа за изградба и одржува-
ње на комуналии објекти — Битолу, Управа за ра-
ботни простории — Битола Комунален завод за 
.социјално осигурување — Битола, Осигурителен 
завод — Битола, Катастарски уред — Битола, 
Претпријатие за производство на чадори „Зора" — 
Охрид, Фабрика ..Лихтшда" — Охрид, Текстилна 
конфекција „8 март" Охрид, „Братство" — Ин-
дустрија — Охгшд. Земјоделско стопанство . Гра-
динар" —--Охрид, Земјоделска задруга „Славеј" — 
е. Мешеишта, „Трудбеник" — Охрид, Градежно за-
наетчиска задруга „Искра" — е. Косел,^,Галеб" —* 
Охрид, Претпријатие за езерски сообраќај „Биља-
на" — Охрид, Претпријатие за ПТТ сообраќај — 
Охрид, Угостителско претпријатие „Летница" — 
Охрид, „Охридски магазин" — Охрид, „Рибар" — 
"трговско претпријатие — Охрид, Трговско претпри-
јатие „Витамин" — Охрид, „Механика" — Ох-

рид, Градски водовод и -канализација — Охрид, 
Народен музеј —• Охрид, Климатско летувалиште 
„Здравје" — Охрид, Комунален завод за социјално 
осигурување —'Охрид, Општински'комитет на СКМ' 
— Охрид, Печатница „Коста А б р а ш е в и ћ — Охрид, 
Винарска визба — Охрид, Претпријатие за откуп 
и преработка на тутун — Ресен, Земјоделски ком-
бинат „Пречанско јаболко" '— Ресен, Земјоделска 
задруга „Кисела Вода" — е. Лева Река, Рибарско 
стопанство „Шаран" — е. Перово, ШИП „Преспа" 
•— Ресен, Трговско претпријатие. ,,Преспансќо*; Ег-" 
зеро" — Ресен, Конфекциско претпријатие. „Пег,', 
листер" — Ресен, „Металец" — Ресен, Водна заед-
ница „Преспаиско Езеро" — Ресен, ШИК — Ки-
чево, Рудник за изградба „Стогово" — Кичево, 
Монопол „Треска" — Кичево, Земјоделско стопан-
ство „Крушино" — Кичево, Земјоделска задруга 
„Гоце Делчев" — е. Карбуница,. Шумско стоцанство 
„Сандански" — Македонски Брод, Шумско сто-, 
папство „Караорман" — Кичево, „Автотранснорт" 
— Кичево, Трговско претпријатие „Бор" — Киче-
во, Трговско претпријатие „Бистра" —• Кичево, 
„Жито Македонија" — Кичево, Трговско претпри-
јатие „Бушова Чешма" — Македонски Брод, Кон-
фекциска работилница „Олга Мисеска" — Кичево, 
Комунален завод за социјално осигурувања — 
Кичево, Фабрика за тули и ќерамиди , „Рекорд"" 
е. Мсроишта, Фабрика „Стружанка" — Струга, 
Тутунов комбинат —• Струга, Рибарско стопанство 
„Летница" — Струга, Водна заедница „Шум" — 
Струга, Шумско производно претпријатие "„Јабла-' 
ница" — Струга, Град. претпријатие „Дримкол" — 
е. Венчани, АТШ „Струга" — Струга, „Нова трго-
вија" —• Струга, „Нама" — Струга, Производители 
занаетчиско претпријатие „Струга, Претпријатие 
„Нико Доаѓа" — Крушево, Транспортно претурија-: 
тие „Црни Врв" — Крушево, „Универзал" — Кру-
шево, Претпријатие за угостителство и туризам — 
Крушево, Претпријатие „Илинденќа" , Крушево, 
Здружение на тутунопроизводителите" ' „Мечкин 
Камен." — Крушево, Град. претпријатие „Градител" 
— Кичево, Дрвни комбинат „Караорман" — Стру-
га, З И К „Струшко Поле" — Струга, Собрание -на 
општината Струга, Заеднички осигурителен завод 
— Струга, Собрание на општината Крушево, - З а г 
вод за посл ување — Охрид, Собрание, на огшгш-
ната Кичево, Собрание на општината Македонски 
Брод, Собрание на општината Битола1, Фабрика за 
тули „Славеј" — Битола, Индустрија „Иднина« — 
Битола. „Електро Македонија" — Погон Бито-
ла, Собрание на општината Ресен, Собрание на 
општината Демир Хисар и Претпријатието за про-
извод ство на тутун „Стив Наумов" — Битола. 

Ксмунално-инвестиционата банка ќ е ја потт 
пишува Илија Петар Ивановски, вршител на " дол-
жност генералон директор, 

Од Окружниот стопански судено Битола, Фи 
ГФ. ЗИ/65. да) 

Окружниот стопански суд во Битола -објавува 
лека во регистарот на стопанските организации на 
31. XII. 1965 година, рег. број 26/05, книга X, 6 "за-
пишано ппд^фирма: Претпријатие за стопанисува-
ње со станбени згради во општествена сопственост 
со седиште во Битола. Предмет на работењето на 
претпријатието е: користење, одржување, изградба, 
купување, продавање и заменување на • станбени 
згради, станови и деловни простории, проширување 
на материјалната основа на станбеното стопанство 
заради унапредување на стандардот на станова-
њ е м и зголемување обемот на .станбената изградба, 
вршење па работи во врска со уредувањето . на 
градското земјиште, како и издавање под закуп 
на земјишта од општествен имот. 

За извршување на работите од претходниот 
став претпријатието; 

Бр. 19 —.Стр. 275 
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— дава на користење станови и издава ПОД 
закуп деловни просторни во согласност со пропи-
сите ; 

— заклучува договори за користење на ста-
нови со носители на станарско право па кои им 
се станот дава на користење; 

— заклучува договори за з а к у п иа деловни 
просторни со закупците; 

•—• дава откази на договорите за користење па 
станови и договорите за з а к у п на деловните прос-
торни кога со пропис за тоа е овластено; 

— одредува висина на станарината во соглас-
ност со прописите; 

— наплатува станарина и закупнина ; 
— в р ш и инвестиционо о д р ж у в а њ е на станбени-

те згради и станови, к а к о и текушто о д р ж у в а њ е 
на заедничките делови и уреди во станбените 
згради; 

— води евиденција и регистар на станбените 
згради, становите и деловните простории; 

— врши организациони, стручни и технички р а -
боти во врска со уредување на градското земјиште 
за подрачјето на град Битола и градската населба 
село Горно Оризари; 

— склучува договори з а 1 издавање под закуп 
па земјишта од општествена сопственост; 

— наплатува закупнина за издадените земјиш-
та од општествена сопственост; 

— врши и други работи во врска со стопанско-
то работење (стопанисување) на станбените згради 
во согласност со прописите и склучените договори 
за внесување станбени згради и парични средства 
во фондот за станбените згради на претпријатието. 

Претпријатието може да в р ш и и текушто одр-
ж у в а њ е на станбените згради и станови ако тоа 
собирот на станарите, односно одделни станари на 
основа договор му го доверат. 

Претпријатието е основано од Општинското со-
брание во Битола, со решение бро ј 03-19165/1 од 
21. ХП. 1965 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Ј а н и Ј о в а -
новски, директор. 

Од Окружниот стопански суд ж> Битола Фи 
бр. 315/65. ( 8 5 ) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 3. XII . 1965 година, рег. број 73/515; книга V, 
е запишана под ф и р м а : Индустриска кланица со 
ладилник во Кичево на Трговското претпријатие 
на големо „Бистра" од Кичево. Предмет на рабо-
тењето на Индустриската кланица е: колење на 
крупен и ситен добиток за потребите на домаш-
ниот пазар и правење на мраз. 

Индустриската кланица е основана од Тргов-
ското претпријатие на големо „Бистра" од Кичево, 
а согласно со одлуката на работничкиот совет бр. 
07-990/2 од 16. VI. 1965 година. 

Раководител на кланицата е Грујовски Симо, 
а ќ е ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 167/03. (88) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. XII . 1965 година, рег. број 3/55, книга П, е за -
пишана под ф и р м а : Продавница во Кичево на Зем-
јоделската задруга „Пролетер'* од село Горно Див-
јаци. Предмет на работењето на продавницата п: 
продажба на мелнички производи и сточна храна. 

Продавницата е основана од Земјоделската з а -
друга „Пролетер" од село Горно Дивјаци, со одоб-
рението од задружниот совет бр. 120 од 24. V. 
1965 година и решението на Општинското собрание 

Кичево бр. 06-112/1 од 4. XI . 1965 година. 
Раководител на продавницата е Ристо Соко-

ловски, а ќ е ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 271/65. (89) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. ХИ. 1965 година, рег. број 8/55, книга П> е з а -
пишана под ф и р м а : Продавница број 18 во При-
леп на Трговското претпријатие „Текстил" од 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на музички инструменти, радиоапара-
ти и прибор, електро материјали и сите уреди за 
домаќинството. 

Продавницата е основана од трговското прет-
пријатие „Текстил" од Прилеп со одлука од работ-
ничкиот совет и одобрението на Општинското со-
брание во Прилеп број 04-7571/1 од 25. XI. 1965 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Виден Васи-
левски, а ќе ј а потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 269/65. (93) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. Х Д . 1965 година, рег. број 24/65 — I е з апишана 
под ф и р м а : Комерцијална банка и штедилница, 
со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на 
банката е: 

1. ги снабдува стопанските организации, по пат 
на краткорочни кредити, со парични средства за 
производство и промет; 

2. дава инвестициони кредити за станбена и 
комунална дејност и кредити за в л о ж у в а њ е во 
тра јни обртни средства; 

3. прибира слободни парични средства од оп-
штествени правни лица и граѓани (влогови ка ште-
дења, орочени депозити, издава обврзници и бла -
га јнички записи) во склад со позитивните прописи; 

4. дава кредити на општествени и граѓанеко-
правни лица ; 

5. дава потрошувачки и други кредити на гра-
ѓани; 

6. врши платен промет во земјата за сметка на 
граѓанско правни л и ц а и граѓани; 

7. издава банкарски гаранции; 
8. в р ш и други банкарски работи во име и за 

сметка на други банки; 
9. в р ш и банкарски работи во име и за сметка 

г а општествените фондови и други правни лица. 
Б а н к а т а е основана со одлука од 10. XI . 1965 

година и тоа од: Општинското собрание — При-
леп, Тутуновиот комбинат — Прилеп, Земјоделско-
то претпријатие „Прогрес" — е. Долнени, Занает-
чиското претпријатие „Колектив" — е. К р и в о г а ш -
тани, Земјоделската задруга „Каденца" — е. Д у -
пјачани, Земјоделската задруга „К. Ј . Ниту" — 
е. Славеј , Фабриката „Микрон" од Прилеп, Зем-
јоделската задруга „Слога" — е. Кривогаштани, 
Претпријатието „Црвени Стени" — Прилеп, З е м ј о -
делската задруга „Богоја Крстевски" — е. Ереков-
ци, Рудници „Партизан" — Прилеп, Општа бол-
ница — Прилеп, Земјоделската 'Задруга „Орде Чо-
пела" — Прилеп, Д И К „Црни Бор" — Прилеп, 
Трговското претпријатие „Агромеханика" — При-
леп, Претпријатието „Металпродукт" — Прилеп, 
Трговското претпријатие „Јасен" — Прилеп, П р и -
лепската пивара — Прилеп, Здравствениот дом — 
Прилеп, Трговското претпријатие „29 ноември1* — 
Прилеп „Инзап" — Прилеп, Земјоделскиот ком-
бинат „Црна Река" — е. Тополчани, „Ме-
талец" — Прилеп, Текстилната индустрија 
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„Билјана" — Прилеп, Фабриката „Пролетер" 
— Прилеп, Трговското претпријатие „Песјак" — е. 
Долнени, Фабриката „11 октомври" — Прилеп, 
Фабриката „Витамина" — Прилеп, Трговското 
претпријатие „Текстил" — Прилеп, Земјоделското 
стопанство „Борка Левата" — Прилеп, Земјо-
делската задруга „Мирче Ацев" — е Старо 
Лагово, Земјоделската задруга „Рампо Лев-
ката" — Прилеп, „Мермерен комбинат" — Прилеп 
Земјоделската задруга „Илинден" е. Долнени, Зем-
јоделската задруга „Моша Пијаде" е. Мало Коња-
ри и Комуналната банка во Црилеп. 

Банката ќе ја потпишува Илија Јановски, в.д. 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 283/65. С91) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. ХП. 1965 година, рег. број 27/65, книга I, е за-
пишано под фирма: Претпријатие за стопанско ра-
ботење со станбени згради во општествена сопстве-
ност, со седиште во Прилеп. Предмет на работење-
то на претпријатието е: 

а) да врши стопанисување со станбени згра-
ди, станови и деловни простории во општествена 
сопственост на' подрачјето на Општината Прилеп, 
под што се подразбира и користење и одржување 
на станбените згради и деловните простории, како 
и да предлага мерки за унапредување на станбе-
ната изградба; 

б) да ги врши работите за уредување на гра-
дежното земјиште за подрачјето на Прилеп; 

в) да ги проучува проблемите од стопанисува-
њето со станбениот фонд и деловните простории, 
уредувањето и користењето на градското земјиште 
за станбената, комуналната и Друга изградба на 
подрачјето на Општината; 

г) да ја одредува висината на станарината во 
смисла на член 31 од Основниот закон за стопан-
ско работење (стопанисување) со станбените згра-
ди во општествена сопственост; 

д) да врши инвеститорон услуги на Општи-
ната Прилеп, на фондовите на ошптествено-поли-
тичките заедници и на други инвеститори при гра-
дењето на градежни објекти и инсталации, како 
и да гради, купува и продава станбени згради, 
станови и деловни простории; 

ѓ) да изготвува проекти, инвестициона и тех-
ничка документација за свои потреби кои се одне-
суваат за инвестиционото одржување и модерни-
зација на станбените згради и на деловните прос-
тории. 

Претпријатието е основано од Општинското со-
брание Прилеп, со решение број 01-800/1 од 1(5. ХН. 
1965 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, Борис Петров-
ски, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 308/65. (92) 

Службата за стопанисување со станбени згради 
ќе ја потпишуваат задолжуваат и раздолжуваат, 
во границите на овластувањето Темелко Стојанов-
ски, в.д. раководител и Димушевски Душко, кни-
говодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 11/66. (127) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. број 169, страна 484, книга II, е запишан 
под фирма: Градежно претпријатие „Пелагонија" 
од Скопје — Погон за стопанисување со станбени-
те згради, становите и зградите наменети за смес-
тување и исхрана на работниците — Скопје, кеј 
;ДЗ ноември". Предмет на работењето на погонот 
е: ќе ги врши сите работи за одржување на згра-
дите, ќе ја собира станарината, цената на смешта-
јот и исхраната од работниците кој користат смес-
тување и исхрана на самачките хотели, ќе врши 
анализи, односно ќе изготвува техничка докумен-
тација и ќе дава предлози за станбена изградба и 
други работи во врска со оваа дејност. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Градежното претпријатие „Пелагонија" од Скопје 
со одлука на работничкиот совет број 15922 од 28. 
XII. 1965 година. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Ангелков Наце Тодор, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 739/65. (129) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 797, страна 695, книга Ш, е запишана 
под фирма: Железничко транспортно претпријатие 
од Скопје — Служба за стопанисување со станбе-
ните згради — Скопје. Предмет на работењето На 
службата е: стопанисување со станбени згради чии 
носител на правото на користење е Железничкото 
транспортно претпријатие — Скопје, во рамките 
на правата и должностите определени со Основниот 
закон за стопанско делување (стопанисување) со 
станбените згради во општествена сопственост. 

Службата за стопанисување со станбени згра-
ди е основана од работничкиот совет на Желез -
ничкото транспортно претпријатие — Скопје, со 
одлука број 2740 од 30. ХП. 1965 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 429, страна 1531, книга II, е запишана под 
фирма: Земјоделски комбинат „Вардар" од село 
Градско — Продавница во Титов Велес, улица „Ја-
не Сандански" број 27. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на сопствена добиточна 
храна на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделскиот комбинат „Вардар" — Градско, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Титов Велес број 03-11041/1 од 17. XII. 1965 
година. 

Раководител на продавницата е Апостолски 
Ристо 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр. 726/65. 4 ' ( 1 4 1 ) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации па 

Х 1 - 1 9 6 5 година, рег. број 37/55, книга ПГ, е за-
нишана под фирма: Трговска продавница б ш ј -1 
во Струга на Трговското претпријатие „Народен 
магазин'- .од Струга. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на канцелариски материјал, 
хартија, прибор за пишување и школски прр1бор] 
тутунови преработки, кибрит и прибор, растурање 
на весници и повремени списанија, поштенски, так-
сени и судски марки и вредносници. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Народен магазин" од Струга, со одлука 
•на работничкиот совет бр. 780 од 20. XI. 1965 го-
дина и одобрението на Општинското собрание Стру • 
га број 07-10806/1 од 23. XI. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Дукоски Ди-
митри, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
дг го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 268/65. * (51) 
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Окружниб-^ј стои^нски :.суд во. Битола објавува 
дека во региѓ^арот иа стопанските организации на 
2. ХП. 1965 година, рег. број 23/65, книга I, е з а -

•гришаца род фирма ; .Градилиште број 10 во Битола 
' на Грзд^^ „Пелагонија" од Скоп-
ј е . Предмет на работењето на градилиштето е: ќе 
изведува градежти објекти и тоа: високоградба, хи -
дроградба и мелиорации. 

Градилиштето е основано од Градежното прет-
пријатие „Пелагонија" од Скопје, со одлука на ра -
ботничкиот совет бр. 12663 од 26. X. 1965 година и 
^одлуката па Градежното претпријатие „Биграп" од 

- Битолу ЈЗРРЈ 2334 ЈОД. 30, .IX.. 1965 година. 
Градилиштето; ќ е го потпишува Васко Бошевски, 

раководител. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр 2.77/65, (84) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

. Загу бедаат- округли . печат ка Средно-медицин-
ското училиште за медицински техничари во Те-
тово под назив: „Средно-медицинско училиште за 
медицински техничари — Тетово", се огласува за 
неважен. (3385) 

Загубениот округли печат на Основното учи-
лиште „Братство единство" — Тетово под назив: 
„Основно училиште ^Братство единство" — Тетово" 
со: огласува за неважен.- (3138) 

Загубениот округли печат на Земјоделската 
.задруга „Бл&зјсо, ..Тодоровски", е. Ресава, Титове-
.лешко, назив: . „Земјоделска задруга „ Б л а ж о 
Тодоровски", е. Ресава, Титаввелешко", се огласува 
за неважен. (3607) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
огласув^аг з а неважни следните 

' " загубени документи 

Р А З Н И ДОКУМЕНТИ 

Воена книшка издадена од Дубровник иа име 
Теки В. Еминовски, е. Крани, Ресен. (3344) 

Воена легитимација бр. 810, издадена од В.О. —-
Т Велес на име Мирко Пана Хрис!овски, ул. „Па-
јак Планина" бр.,3, Т,. Велес.. (3358) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
Осмолетката „Стив Наумов" — Скопје на име Сашо 

-.Пековски,• ул. „761" бр. 13, Скопје. (3427) 
Здравствена легитимација бр. 1890, издадена од 

К З С О — Кочани на име Благо јчо Стојан Стамен-
ков, е. Ч и ф л и к , Кочани. (2702) 

Работна книшка бр. 274720 на име Трипун К р -
стевски, е. Сиричино, Тетово." (27ГЗ) 

Здравствена легитимација на име Иван Дави-
довски, е. Стенче, Тетово. (2704) 

Работна к н и ш к а бр. 8931/185551 на име Илми 
Адеми, е. Желино , Тетово. (2705) 

Здравствена легитимација бр. 25075 на име Ј а -
ким Писевски, е. Брвеница, Тетово. (2706) 

Здравствена легитимација бр. 26117, издадена 
од-ЗОО ~ 1*етсЛво на име Благо ја С. Велјаноски, ул. 
„ј^орче "Кочоски" бр. 8, Тетово. (2707) 

Ј^Дравственз легитимација бр 4343, издадена од 
Ќ З б О — Ф и л и ј а л а — Дебар на име Далип Шаќи-
ра- Ж е т и ; "сг Спас', Дебар. (2709) 
/ -^Здравствена легитимација издадена од К З С О — 

Крушево на име. Славка Ванчо Ристеска, Крушево. 
Работна к н и ш к а бр. 2359 на име Петре Р. Ра-

девски, е. Тажево, Македонски Брод, (2711) 
" Свидетелство бр. 11-927, издадено од ЕМСУЦ на 

име Петре Р. Радевски, е. Тажево, Македонски Брод. 
.-е* Здравствена легитимација издадена од К З СО — 

Ф и л и ј а л а — Ресен на име Нанчо Недановскп. е. 
Златари, Ресен. (2713) 

Здравствена легитимација издадена од К З С О — 
Ф и л и ј а л а — Ресен на име Сузана У сеновска, ул. 
,.Мите Тра јчев" бр. 22, Ресен,' (27Г4) 

Здравствена легитимација на име Петко Стојан 
Цветков, е. Долно Лисиче, Скопје^ (2716) 

Здравствена легитимација издадена од К З С О — 
Битола на име Милан Јанко Петровски, ул. „Дими-
трис Туцовиќ" бр. 46, Битола . (2717) 

Свидетелство за завршено I и П година меди-
цинско училиште, издадено од Медицинското учи-
лиште во Битола на име Љубица Димитриевска, ул. 
„Црвена Веда" бр. 1в, Битола . (2718) 

Здравствена легитимација извадена од ЗСО ' — 
Битола на име Еленица Богоевска, ул. „Хр. К а р -
пош", Битола (2719) 

Здравствена легитимација бр. 4801, издадена од 
Г-СО — Тетово на име Сика П. Кузмановска, е. Те-
арце, Тетово. (2720) 

Здравствена легитимација бр. 7086, издадена од 
К З С О — Гостивар на име Абас Јусуфи, е: Врап-
Ч1-.ип е, Гостивар. (2721) 

Здравствена легитимација бп. 335 на име Ис-
м а ј л Џемаили, ул. „Кумановска"~бр. 6, Тетово. (2722) 

' Работна книшка бр. 7771 на име Стојан Б о б а -
новски, е. Непроштено, Тетово. - (2723) 

Свидетелство бр. 03531 за завршела I година 
-средно економско училиште на име Мирјана- К. 
Ѓорѓеска, Гостивар. - - - (2724) 

Свидетелство бр. 14, од Пг клас издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Битола на име 
Миле Б о б а н о в с к и , ул. „Стиф Наумов" бр. 116, Б и -
тола. - - (2725) 

Здравствана легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Милица Михајлова , узѓ.'' \,Дим. Ту-
це кик" бр 52, Битола. (2726) 

Работна книшка бр. 30351, издадена од Битола 
иа име Младице Попоска, бзллевар „1- ма ј " бр. 1, 
Битола. (2727) 

Работна книшка бр. 28762, издадена од Битола 
на име Стојна Бурлиовска , ул. „Боримечка" бр.-476, 
Ега тола. . (2728) 

Здравствена легитимација - бп. 85150, издадена 
сд ЗСО - - Битола на име Јагода Кутлешовска,- ул. 
„Коле Лапето", Битола. ; . ,Ј (2729) 

Здравствена легитимација бгц 8908,- издадена од 
К З С О — Ф и л и ј а л а —- Струга па име Ш е ф и ј е Хани, 
е Велешта, Струга. (2730) 

Земјоделска .здравствена легитимација издаде-
на од К З С О — Ф и л и ј а л а — Ресен на име И ф к а 
Сулејманова, е. Грнчари, Ресен. (12733) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена сд К З С О — Ф и л и ј а л а — Ресен на име Емине 
Триковска , е. Грнчари, Ресен. (2731) 

Здравствена легитимација на име Ванчо Никола 
Нацев, ул. „Фонд" бр. 13, Т. Велес. (2734) 

Здравствена легитимација на име Софка Став-
ров^, ул. „Пролетерска" бр. 7, Кавадасци . (2735) 

Здравствена легитимација бр. 5146, издадена од 
К З СО — Ф и л и ј а л а — Пробиштип на име Здраве 
Арсов, е. Гризилевци, Пробиштип. (2736) 

Здравствехга легитимација издадена од ЗСО — 
Св. Николе на име Милка Г. Дејанова, е. Амзабе-
гево, Св. Николе. (2737) 

Здравствена легитимација на име Стојко Т р а ј -
ковски, е. Ајватовци, Скопје. . (2738) 

Здравствена легитимација бр. 8739, издадена од 
К З С О — Ф и л и ј а л а — Струга на име Али Дервиш 
"Ќура, е Велешта. Струга. . (2739) 

Здравствена легитимација на име Бесим Љ а т и -
фоски, е. Лабуништа, Струга. \ (2740) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ф и л и ј а л а — Делчево на име Мира Ангелова", Дел-
чево. (2741) 

Здравствена легитимација издадена" од ЗСО — 
Куманово на име Даница Ристевска, Скопје." (2742) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Адем Бислими, Скопје. • " (2743) 

Воена к н и ш к а издадена од Воен отсек — К и -
чево на име Анѓелко Дилевски, Скопје. (2744) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО - т Скопје на име Ристо Костовски, Скопје-; 
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Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Училиштето „В. Главинов" — Скопје на 
име Јован Ј. Костадиновски, Скопје. (2746) 

Здравствена легитимација бр. 10641, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Петар Георгиевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радојка Манојлова, Скопје. (2748) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Боцев, Скопје. (2749) 

Пасош издаден од СВР — Скопје на име Раим 
Абди, Скопје. (2750) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Ристова, Скопје. (2751) 

Здравствена легитимација бр. 216956, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Милка Пепељаровиќ, 
Скопје. (2752) 

Здравствена легитимација бр. 381726, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ангелина Спасевска, н. 
Синѓелиќ, Скопје. (2753) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Доситеј Обрадовић' — Скоп-
је на име Веле Ивановски, Скопје. (2754) 

Здравствена легитимација бр. 456926, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Себеаад Шаип Доки, 
Скопје. ~ (2755) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никодин Раевски, Скопје. (2756) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко С. Рокиќ, Скопје. (2757) 

Здравствена легитимација издадена од З С Ј — 
Скопје на име Вангел Јовчевски, Скопје. (2758) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симеон Георгиев, Скопје. (2759) 

Здравствена легитимација бр. 188139, издадена 
сд ЗСО — Скопје на име Стојан Р. Мишановски, 
Скопје. (2760) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Амет Рамадани, Скопје. (2761) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелица Николиќ, Скопје. (2762) 

Здравствена легитимација бр. 398013, издадена од 
ЗСО — Гевгелија на име Миливоје Т\ Ѓургеииќ, 
Скопје. * С763) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмет Љачи, Скопје. (2764) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванко Јаневски, Скопје. (2765) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Нури и Хамдија Хазирови, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 52978. издадена од 
ЗСО — Скопје на име Сузана Георгиева, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Незо Хамзиќ, е. Десово, Прилеп 

Здравствена легитимација бр. 18754, издадена од 
ЗСО — Филијала — Радовиш на име Васка Трп-
кова, ул. „Мирче Ацев" бр. 86, Радовиш. (2769) 

Здравствена легитимација бр. 26068, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Милица Гавровска, е. Рао-
ти ице, Тетово (2770) 

Ученичка книшка бр. 29, издадена од Економ-
ското, училиште „Чеде Филиповски" — Гостивар на 
име Менуша Костоска, е. Д. Баница, Гостивар. 

Здравствена лештимација бг 10695, издадена од 
КЗСО — Филијала — Берово на име Мира Сто-
јанова Ајтарска, ул. „М. Тито" бр. 15, Пехчево. 

ЗдравстЕена легитимација на име Миле Мла-
деновски, Ѓ. Петров. (2773) 

Работна книшка издадена од Комунален завод 
за запослување на работници — Битола на име 
Ѕвезда Мицеска. ул. ЈЗШ. Камен" бр. 18, Битола. 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Училиштето „Даме Груев" — Битола на име 
Веселинка А. Миркова, ул. „Врполе" бр: 2, Битола. 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Горги Шемоски, е. Могила, 
Битола. (2776) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Пецо Крстаноски, е. Лисолај, Битола. 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ПРИ 

ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н КУ Р е 

за пополнување на упразнетите работни места 
за наставен персонал во Електро-машиНскиот учи-
лишен центар — Скопје, за учебната 1966/67 го-
дина : 

1. Дипломиран инженер — професор по ма-
шинска група 2 

2. Дипломиран инженер — професор по 
електро група 2 

3. Професор по математика со нацртна гео-
метрија 1' 

У С Л О В И : 

За сите работни места висока школска спрема. 
Личниот доход според Правилникот за личен 

доход во училишниот центар. 
Учесниците на конкурсот должни се со мол-

бата да ги приложат доказите за шкотската гд-
сбразба и работното искуство. 

Конкурсот е отворен до 20-УШ-1966 година. 

Советот на Медицинскиот центар во Охрид, врз 
основа на одобрението од Републичкиот секрета-
ријат за народно здравје и социјална политика на 
СР Македонија, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за упатување лекари на специјализација по 
следните грани на медицината: 

1. Општа хирургија 1 раб. место 

2. Акушерство и гинекологија 1 „ 

3. Интерни болести 1 

4. Физикална медицина и реха-
билитација 1 и 

5. Неуропсихијатрија 1 
6. Педијатрија ј 

7. Општа медицина 2 „ 
Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-

вите предвидени со Правилникот за специјализа-
ција на здравствените службеници од I врста. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени мар-
ки и потребните документи по член 2 од Правил-
никот да се. достават до Медицинскиот центар — 
Охрид. 

Предимство имаат лекарите на работа при 
Медицинскиот центар — Охрид. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето ао 
„Службен весник на СРМ". 
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КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊА НА 
СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ШТИП 

О Б Ј А В У В А 

Дека Собранието на општината — Штип ќе из-
врши избор на двајца судии за Општинскиот суд во 
гр. Штип. 

Кандидатите покрај општите услови за засно-
вување на работен однос треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

1. да имаат завршено правен факултет; 
2. да имаат положено правосуден испит; и 
3. да се државјани на СФРЈ. 
Пријавувањето трае 30 дена од објавувањето. 
Молбите со биографија и документи во вреќа 

со условите под точка 1, 2 и 3 да се доставуваат до 
Комисијата за избор и именувања на Собранието на 
општината Штип. (853) 

Врз основа на член 47 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Сл. весник: на НРМ" бр. 
33/62), Претпријатието за водовод и канализација 
на град Скопје — Скопје објавува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на инвестиционите објекти: 

1. Цевоводот Рашче II од разделниот објект во 
Рашче до Горче Петров во должина од цц 10.300 ме-
три градежен дел. 

2. Резервоар за вода „Газибаба" — градежен 
дел. 

Претсметковната вредност на објектот — цево-
водот Рашче II изнесува 8.350.000,00 нови динари. 

Претсметковната вредност на објектот — резер-
воарот „Газибаба" изнесува 1.420,000,00 нови динари. 

Наддавањето и за двата објекта ќе се одржи во 
просториите на претпријатието, барака I, 15 дена по 
денот на објавувањето на наддавањето во „Служ-
бен весник на СРМ", со почеток во 8 часот. 

Рок за завршување на работите на цевоводе*** 
Рашче П е 1. УП. 1967 година. 

Рок за завршување на работите на резервоарот 
,,Газибаба" е 31. ХП. 1966 година. 

Целокупната инвестициона документација и за 
двата објекта може да се види во просториите на 
претпријатието секој ден од Об до 13 часот. 

Учесниците во наддавањето се должни да до-
стават: 

1. доказ за регистрацијата на работната орга-
низација, 

2. понуда во затворен плик, 
3. список на целокупната механизација во ис-

правна состојба, која доага во предвид за 
употреба според проектот и тоа само за об-
јектот — цевовод Рашче П, 

4. потврда за положена кауција во висина од 
1% од претсметковната вредност на објектите, 

5. полномошно за претставникот кој полноважно 
ќе ја застапува работната организација во 
наддавањето и во нејзино име ќе ја потпише 
изјавата за прифаќање на понудените услови 
и записникот на наддавањето. 

Во понудата потребно е посебно да биде наве-
дено: 

1. понудена вкупна цена за изведување на ра-
ботите со цифри и слова, 

2. претсметка во единечни цени на понудува-
чот составена на оригинална претсметка со 
опис и количина на работите од инвести-
торот, 

3. услови за изведување на непредвидени ра-
боти, 

4. согласност за прифаќање на посебните 
услови. 

СОДРЖИНА 
Страна 

80 

81 

81\ 

83. 

84. 

ЕЛ. 

Указ за прогласување на Законот за 
укинување на окружните судови во Ку-
маново, Охрид, Тетово и Титов Велес — 26о 
Закон за укинување на окружните судови 
во Куманово, Охрид, Тетово и Титов 
Велес — — — — — — — — — 265 
Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за подрачјата на 
општинските и окружните судови од оп-
шта надлежност во Социјалистичка Ре-
публика Македонија — —• •—• — — 265 
Закон за изменување на Законот за по-
драчјата на општинските и окружните 
судови од општа надлежност во Соци-
јалистичка Република Македонија — — 266 
Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за подрачјата на 
окружните стопански судови во Соција-
листичка Република Македонија — — 266 
Закон за изменување на Законот за по-
драчјата на окружните стопански судови 
во Социјалистичка Република Македонија 266 
Указ за прогласување на Законот за на-
доместоците на сведоците, вештаците и 
толкувачите во управната постапка — — 266 
Закон за надоместоците на сведоците, 
вештаците и толкувачите во управната 
постапка — — — —- — —< — — —- 266 
Указ за прогласување на Законот за јав-
ното правобранителство — — — — — 268 

Закон за јавното правобранителство — — 269 
Одлука за надоместоците на судиите-по-
ротници на окружните судови, стопан-
ските судови и Врховниот суд на Маке-
донија и за наградите на судиите-порот-
ници на стопанските судови —> •—• — — 270 
Одлука за дополнување на Одлуката за 
определување на јавни патишта од П и 
Ш ред — — — — — — _ — — 270 
Правилник за полагање на поправните, 
класните, дополнителните и вонредните 
испити во гимназијата — — — — — 271 

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

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


