
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 20 август 1976 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
6 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

293. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 
Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од За-
конот за помилување и член 85 од Кривичниот за-
коник, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 19 јули 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна се прости на: 
1. Милан Стеван Стојановски, од Битола, 
2. Трифе Тихомир Јаковлевски, од Скопје. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Паскал Димитрија Глигоровски, од е. Врбен. 

III 
Изречената казна се намали за 8 месеци на: 
1. Василие Љубе Бојоски, од е. Ракотинци. 

IV 
Изречената казна се намали за 6 месеци на: 
1. Милева Илија Драгутиновиќ, од е. Крстор. 

V 
Изречената казна се намали за 3 месеци на: 
1. Живко Горѓи Манџуковски, од е. Мирковци. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 2 

години на: 
1. Елена Крсте Андоновска, од е. Стајковци. 

VII 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 18 

месеци на: 
1. Горѓи Новак Груин, од Скопје. 

VIII 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година на: 
1. Љуба Геле Павлова, од Скопје. 

IX 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Зија Ќазим Ајдар, од Струга, 
2. Живко Васил Камчински, од Берово, 
3. Стојне Ване Николов, од е. Миладиновци, 
4. Ангел Милан Неделков, од Титов Велес, 
5. Наум Томе Богдановски, од Прилеп, 
6. Енвер Амди Демири, од е. Арнакија. 

X 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 3 

месеци на: 
1. Кадри Зекир Бафтија, од Тетово, 
2. Љубе Глигор Тотлев, од Валандово. 

XI 
Изречената казна строг затвор се замени со 

казна затвор и неиздржаниот дел од казната се 
условува за 1 година на: 

1. Илија Коста Сотировски, од Крушево. 

XII 

Изречената казна се услови за 1 година на: 
1. Павле Стоица Атанасовски, од е. Петршино, 
2. Стојче Коце Тасевски, од Скопје, 
3. Цане Иван Митревски, од е. Ивањевци, 
4. Евгенија Раде Маноил ова, од Кочани, 
5. Милан Димче Спасовски, од е. Црешево, 
6. Богоја Кузман Станковски, од е. Мренога, 
7. Борис Блаже Павловски, од е. Карамани, 
8. Љубомир Александар Петровски, од Стари-

град, 
9. Хода Тахир, од Струга, 

10. Кадри Веби Имери, од е: Горна Слатина, 
11. Илија Борис Валевски, од Прилеп, 
12. Горѓи Ордан Талески, од Прилеп, 
13. Петар Спиро Ивановски, од Прилеп, 
14. Горѓи Томе Белакаповски, од Прилеп, 
15. Самет Асип Мустафа, од Скопје, 
16. Владо Стојмир Димитриевски, од Тетово, 
17. Никола Зафир Павловски, од Скопје, 
18. Зоран Божидар Рациќ, од Скопје. 

XIII 
Изречената казна се услови за 2 години на: 
1. Младен Јаков Дој чиповски, од Гостивар, 
2. Матеја Стојан Стојановиќ, од Прокупље. 

XIV 
Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 

година на: 
1. Трајан Дивдко Петкоски, од е. Р'бетово, 
2. Омер Ахмет Хаџиќ, од Скопје, 
3. Јане Горѓи Нечовски, од е. Скочивир. 

XV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 06-397 
19 јули 1976 година 

Скопје 
Член на Претседателството 

на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

294. 
Врз основа на член 306, став 3 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ", бр. 
11/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА НАРОДНА ОД-
БРАНА И ШТАБОВИТЕ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА 
ОДБРАНА НА КОИ РАБОТНИЦИТЕ И ФУНК-

ЦИОНЕРИТЕ ИМААТ ПРАВО НА ЗГОЛЕМЕН 
ЛИЧЕН ДОХОД 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работните места 

во органите на управата за народна одбрана и 
штабовите за територијална одбрана на кои .ра-
ботниците и функционерите имаат право на зголе-
мен личен доход. 
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Член 2 

Како работни места од членот 1 на оваа одлука 
се сметаат: 

1. Старешините на органите на управата за на-
родна одбрана и на штабовите за територијалната 
одбрана и другите функционери кои се именуваат 
од собранијата и нивните извршни органи и од 
Командантот на Републичкиот штаб за територи-
јална одбрана. 

2. Работни места на раководење со организа-
циони единици во кои се вршат работи во врска 
со. изработката, чувањето и остварувањето на пла-
новите за одбрана; организирањето и подготвува-
њето на територијалната одбрана; цивилната заш-
тита; службата за набљудување, јавување, известу-
вање и тревожење; врските и криптографската 
заштита; спроведувањето на мерките за безбед-
ност и заштита на тајноста; и извршувањето на 
воена обврска и мобилизацијата. 

3. Работни места на кои се вршат оперативни, 
управни, стручни, нормативни и аналитички рабо-
ти во врска со спроведувањето на подготовките за 
народна одбрана во државните органи, стопанство-
то и општествените дејности и за извршувањето 
на правата и должностите на работните луѓе и 
граѓаните, организациите на здружениот труд и 
другите организации и заедници, во областа на на-
родната одбрана. 

4. Работни места на кои се вршат оперативни, 
стручни, аналитички, нормативни и управни работи 
во врска со организирањето, оспособувањето, обу-
чувањето, опремувањето и употребата на терито-
ријалната одбрана. 

5. Работни места на кои се вршат оперативни, 
стручни и аналитички работи во врска со органи-
зацијата, оспособувањето, обучувањето, опремува-
њето и употребата на цивилната заштита и заш-
титата од елементарни непогоди и други несреќи во 
мир. 

6. Работни места на кои се вршат управни и 
стручни работи во врска со спроведувањето на 
воената обврска, воената мобилизација и работна-
та обврска. 

7. Работни места на кои се врши управен над-
зор и инспекциски работи врз спроведувањето на 
прописите и плановите за одбрана и мерките во 
областа на народната одбрана и изработката на 
плановите за одбрана. 

8. Работни места на кои се вршат оперативни 
и стручни работи во врска со организирањето и 
спроведувањето на мерките за безбедност и заш-
тита на тајноста на податоците, од областа на на-
родната одбрана. 

9. Работни места на кои се вршат оперативни 
и стручни работи во врска со организацијата на 
врските, криптографската заштита и службата за 
набљудување, јавување, известување и тревожење. 

10. Работни места на кои се вршат стручни и 
аналитички работи за потребите на Советот за на-
родна одбрана на Претседателството на СР Маке-
донија. 

Член 3 

Активните воени лица, што примаат личен до-
ход по прописите кои важат за активните воени 
лица, а кои работат на работните места утврдени 
со членот 2 од оваа одлука, немаат право на зголе-
мен личен доход. 

Член 4 

Работните места утврдени со оваа одлука по-
себно се означуваат во општиот акт за системати-
зација на работните места на органите на управа-
та за народна одбрана и со формациите на шта-
бовите за територијална одбрана донесени од Ко-
мандантот на Републичкиот штаб за територијална 
одбрана. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 8 април 1976 година. 

Бр. 12-1840/1 Претседател 
14 јули 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

295. 

Врз основа на член 5 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), а во согласност со точка 7 од Од-
луката за начинот на формирањето на цените и за 
мерките на непосредна општествена контрола на 
цените на производите и услугите од интерес за 
Републиката („Службен весник на СРМ" бр. 19/75), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 
НА ШКОЛСКИТЕ ТЕТРАТКИ 

1. За цените на школските тетратки во произ-
водството се пропишува мерка на непосредна оп-
штествена контрола на цените — известување за 
цените заради евидентирање (евиденција на це-
ните). 

2. Организациите на здружениот труд во про-
изводството, цените на школските тетратки ги фор-
мираат како малопродажни цени, а трошоците на 
прометот и другите услови на продажбата договор-
но ќе ги утврдуваат организациите на здружениот 
труд од областа на производството и прометот, во 
рамките на малопродажните цени. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за одреду-
вање највисоко ниво на цените на тетратките 
(„Службен весник на СРМ" бр. 31/75). 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1942/1 Претседател 
20 јули 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

296. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за 

формирање на средствата на солидарноста на Со-
цијалистичка Република Македонија за отстрану-
вање на последиците од елементарни непогоди и 
за воведување „Недела на солидарноста", („Служ-
бен весник на. СРМ", број 30/74 и 10/76), републич-
киот секретар за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЛИДАРНОСТА 

1. Организациите на здружениот труд од облас-
та на стопанството, 70% од средствата на солидар-
носта што до денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба ги водат на посебна сметка ќе ги уплатат 
на сметката „Средства на солидарноста на Репуб-
ликата за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди", број 40100-655-58 и тоа: 

— во износ од 50<Vo до 31. VIII. 1976 година и 
20°/о до 30. IX. 1976 година. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 06-2073/1 Републички секретар 
29 јули 1976 година за финансии, 

Скопје Ристо Филиповски, е. р. 
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297. 
Врз основа на член 160 став 2 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Служ-
бен весник на СРИ", бр. 8/75), републичкиот сек-
ретар за здравство и социјална политика, во сог-
ласност со републичкиот секретар за внатрешни 
работи, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА НА КРВ 
ИЛИ АНАЛИЗА НА КРВ И УРИНА ЗАРАДИ 
УТВРДУВАЊЕ НА АЛКОХОЛИЗИРАНОСТА НА 
ВОЗАЧ И ДРУГ УЧЕСНИК ВО СООБРАЌАЈОТ И 
ПОСТАПКА ЗА ЗЕМАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ 

НА КРВТА И УРИНАТА ЗА АНАЛИЗА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите 

во поглед на кадарот и материјалната опрема што 
мора да ги исполнува здравствената организација 
на здружен труд или органот за внатрешни ра-
боти за вршење анализа на крв или анализа на 
крв и урина заради утврдување на алкохолизира-
носта на возачот и друг учесник во сообраќајот и 
се пропишува постапка за земање и транспортира-
ње на крвта и урината за анализа. 

I. Услови кои мора да ги исполнува здравствената 
организација на здружен труд и органот за внат-

решни работи кои вршат анализа на крв или 
анализа на крв и урина 

Член 2 
Здравствената организација на здружен труд 

или органот за внатрешни работи може да врши 
анализа на крв или анализа на крв и урина за 
утврдување на алкохолизираноста, доколку ги ис-
полнува следниве услови: 

— да има вработено најмалку еден специјалист 
по токсиколошка хемија или медицинска биохе-
мија, или дипломиран хемичар, или фармацеут, или 
дипломиран биолог; 

— од опремата да има најмалку: спектрофото-
метар, ензиметар или апарат за гасна хроматогра-
фија, апарат за дестилација, водена бања, апарат 
за сува стерилизација, потребен број епрувети, 
мензура и друга лабораториска опрема со бруше-
ни чепови, градуирани пипети и други потребни 
лабораториски садови, опрема и лабораториски хе-
микалии неопходни за вршење анализа на крв и 
урина за утврдување на алкохолизираноста. 

Садовите за земање крв и урина мораат да би-
дат хемиски чисти, стерилни и да можат херме-
тички да се затвораат. 

Член 3 
Како антикоагуланс при земањето на крвта се 

употребува тринатриум-цитрат-дихидрат во коли-
чина од 38 мгр. на 10 мл. крв, а како бактериоста-
тик се зема 100 мгр. натриум флуорид на 10 мл. 
крв. 

Член 4 
Просториите каде што се врши анализа на крв 

и урина за утврдување на алкохолизираноста се 
обезбедуваат од присуство на испарливи материи 
и се обезбедува правилно чување на примероците 
на крвта и урината, најмалку во рок од 6 месеци. 

II. Постапка за земање и транспортирање на крв и 
урина 

Член 5 
Земањето на крв или крв и урина за анализа 

заради утврдување на алкохолизираноста, лекар-
скиот преглед и пополнувањето на образецот бр. 2 
кој е составен дел на овој правилник, го врши ле-
кар. Земањето на крв или крв и урина за анализа 
за утврдување на алкохолизираноста може да го 
врши и медицински техничар — сестра под надзор 
на лекар. 

Член 6 
Вадење на крв по правило се врши со венила 

или шприц за еднократна употреба од вената на 
лактната јама или други пристапни вени, во коли-
чина од најмалку 2,5 вдл. крв. 

Крвта се зема во сад кој е градуиран (10 мл.), а 
веднаш по земањето крвта се измешува за да се 
постигне рамномерно мешање на крвта со анти-
коагулансот и бактериостатикот. 

Урина се зема во хемиски чист сад, под кон-
трола на лекар или овластено лице, во количина од 
најмалку 10 мл. 

Член 7 
Инструментите и садовите за земање крв и ури-

на мора да бидат стерилизирани по пат на сува 
постапка и не смеат да дојдат во допир со алко-
хол, етер, јод — тинктура, ацетон и др. 

Член 8 
Кожата пред земањето на крв се брише исклу-

чиво со 0,1°/о раствор од сублимат, или 1% раствор 
од асепсол, или физиолошки раствор. 

Член 9 
Крвта или крвта и урината се испраќаат за 

анализа исклучиво во хемиски чисти и стерилизи-
рани садови или венили кои ги подготвува и обез-
бедува здравствената организација на здружен 
труд, или органот за внатрешни работи што ја 
врши анализата. 

Садовите со крв и урина херметички се зат-
вораат, а на етикетата која се наоѓа на садовите 
се запишуваат личните податоци на лицето од кое 
е земена крвта односно урината. На етикетата на-
место личните податоци може да се стави шифра. 

Член 10 
Крвта и урината за анализа се испраќаат со 

пбтребните податоци кои се запишуваат во бара-
њето за анализа на крв и урина за утврдување на 
алкохолизираноста, според образец бр. 1 кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

Член 11 
Крвта или крвта и урината и исполнетото ба-

рање, здравствената организација на здружен труд 
по правило ги предава на овластеното лице на ор-
ганот кој барал анализа, или непосредно ја дос-
тавува до здравствената организација на здружен 
труд или органот за внатрешни работи кои се ов-
ластени да вршат анализа на крв и урина за утвр-
дување на алкохолизираноста. 

Член 12 
Времето од земањето до доставувањето на крв-

та и урината на организацијата која што ја врши 
анализата за утврдување на алкохолизираноста, не 
смее да биде подолго од 24 часа. 

Анализата на крвта и урината за утврдување 
на алкохолизираноста мора да се изврши најдоцна 
во текот на 24 часа од моментот на приемот, а во 
рок од 48 часа да биде доставена на овластеното 
лице на органот кој барал анализа на крв и 
урина. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија"-

Согласен: 
Републички секретар 

за внатрешни 
работи, 

Мирко Буневски, е. р. 

Републички секретар 
за здравство и 

социјална политика, 

Јездимир Богдански, е. р. 
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Место за штембил 
Образец бр. 1 
формат 20,5 х 14,5 

ДО — 
(назив на здравствената организација на 
здружен труд или орган за внатрешни 
работи) 

ПРЕДМЕТ: 

ВЈ прилог Ви се доставува крв — урина зе-

мени од лицето ——• , или под 

шифра — —, на ден 19 год. 
Б 0 — часот мин. 

Ве молиме да се изврши анализа и утврди кон-
центрацијата на алкохол (етил алкохол) во доста-
вените примероци од крв и урина. 

Резултатот од анализата да се достави до 

(Непотребното да се прецрта) П о т п и с 
МП 

Место за штембил 
Образец бр. 2 
формат 25 х 18 

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 

1. Презиме и име — 
2. Пол: машки — женски 
3. Кога последен пат јаделе и што (вид и ко-

личина) — . 
4. Што сте пиеле (вид, количина, време) 
5. Дали сте повраќале: да —не. 
6. Дали боледувате од: шеќерна болест, да-не 

душевна болест, да-не 
падавица, да-не 

7. Дали сте претрпеле повреди на главата: да-не 
8. Дали сте земале лекови во последните 12 часа 

(вид, количина и време) 
9. Висина см. 

10. Тежина — кг. 
11. Боја на лицето: бледо, нормално, црвено. 
12. Свест при прегледот: сочувана, пореметена. 
13. Дали постојат знаци на: еуфорија, депресија, 

поспаност, агресивност, возбуденост. 
14. Дали се сеќава на случајот: да-не 
15. Дали постои здив (реа) на алкохол: да — малку 

— многу. 
16. Дали постои излачување на студена пот: да-не 
17. Говор: разбирлив — неразбирлив (променет). 
18. Одење по права линија: сигурно — несигурно. 
19. Проба прст — прст: сигурно — несигурно. 
20. Проба прст — нос: сигурно — несигурно. 
21. Подигање на ситни предмети: сигурно — не-

сигурно. 
22. Модифициран Ромберг . 
23. Нистагмус: отсутен, одвај приметлив, среден, 

груб; во времетраење од сек. 
24. Пулс 
25. Крвен притисок 
26. Температура 
27. Други наоди или состојби (повреди, особено пов-

реди на глава, губиток на крв, примање на 
трансфузија, инфузија, наркоза и друго). 

По извршениот лекарски преглед земена е крв 
или крв и урина под условите пропишани со Пра-
вилникот за условите за вршење на анализа на крв 
или анализа на крв и урина, заради утврдување 
на алкохолизираноста на возач и друг учесник во 
сообраќајот и постапка за земање и транспортира-
ње на крвта и урината за анализа. 

Земањето на крв и урина е извршено на ден 
___— Јд ГОд# в 0 _ часот и мин. 

ПОТПИС НА ЛЕКАРОТ 

ОБЈАСНУВАЊЕ: Прашањата од образецот во по-
веќето случаи се пополнуваат со 
заокружување на еден од мож-
ните одговори, додека дел од пра-
шањата се пополнуваат со запи-
шување на соодветен одговор. 

298. 
Врз основа на член 155 став 2 и член 159 став 

3 од Законот за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата („Службен весник на СРМ", бр. 8/75), ре-
публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН 
ПРЕГЛЕД НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ И ВО-
ЗАЧИТЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО ИЛИ ТРАКТОР 
И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКАР-

СКИ УВЕРЕНИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат: условите кои 

мора да ги исполнува здравствената организација 
на здружен труд (во натамошниот текст здрав-
ствена организација) во поглед на кадрите, про-
сториите и материјалната опрема за вршење на 
здравствени прегледи на кандидатите за возачи и 
возачите на моторни возила или трактор; методо-
логијата на здравствените прегледи; критериуми-
те за оценување на телесната и душевната способ-
ност за управување со моторно возило или трак-
тор; начинот на водење на евиденцијата; медицин-
ската документација и известувањата, како и пос-
тапката за издавање на лекарски уверенија. 

I. Услови кои мора да ги исполнува здравствената 
организација и методологијата на здравствените 

прегледи 

Член 2 
За вршење на здравствените прегледи поради 

издавање на лекарски уверенија, здравствената 
организација мора да има најмалку: лекар по оп-
шта медицина или лекар специјалист по медицина 
на трудот, лекар специјалист за очни болести, ле-
кар специјалист за нервни и душевни болести, 
психолог и соодветен број на други медицински 
лица (медицинска сестра, лаборант, администратор 
и др.). 

Член 3 
Здравствената организација која врши здрав-

ствени прегледи должна е да има најмалку: орди-
нација за општи лекарски прегледи, ординација 
за очни прегледи, ординација за невропсихијат-
риски прегледи и психофизичко тестирање, биохе-
миска лабораторија, чекална, картотека и други 
потребни простории. 

Член 4 
Здравствената организација од претходниот 

член должна е, покрај останатата опрема да ја има 
и следната медицинска опрема: 

— опрема за работа на лекарот од општа ме-
дицина или лекарот специјалист по медицина на 
трудот: легло за прегледи, рефлектор ламба, вага 
со висиномер, апарат за мерење на крвниот при-
тисок, батериски отоскоп, стетоскоп, метален ди-
намометар (екстензиони и флексиони) и платнен 
сантиметар; 
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— опрема за работа на лекарот специјалист за 
очни болести: електричен оптотип, Брилен-кастен, 
офталмоскоп, изохроматски таблици, периметар, 
уред за адаптометрија, шпалт-ламба, орторајтер и 
никтометар; 

— опрема за работа на лекарот специјалист за 
нервни и душевни болести: легло за преглед, реф-
лектор ламба, чеканче за рефлекси, батериска лам-
ба и равенови прогресивни материи; 

— опрема за работа на психологот: просторија 
за тестирање, реакциометар за мерење на брзината 
на прости и одбрани реакции со папуча, омега тест 
со мерач, апарат за испитување на прецизноста на 
физиомоторните координации на движењето (пси-
хомоторика), тозистоскоп, батерија од тестови за ис-
питување на психичките способности и црти на 
личноста и штоперица; 

— опрема за работа во биохемиска лаборато-
рија: микроскоп, реагенси и друга потребна лабо-
раториска опрема за биохемиски анализи; 

— опрема за работа на медицинската сестра: 
сув стерилизатор, доволен број шприцеви и игли 
за убризгување на инјекции, доволна количина на 
75% алкохол и чиста вата, јод, бензин, стерилна 
газа, ножици, завој и друго. 

Член 5 . 
Здравствените прегледи во здравствената орга-

низација ги врши комисија составена од четири 
члена: лекар по општа медицина или лекар специ-
јалист по медицина на трудот, лекар специјалист 
за очни болести, лекар специјалист за нервни и 
душевни болести и психолог, што ја именува над-
лежниот орган на здравствената организација. 

Здравствените прегледи на кандидатите за во-
зачи и возачите се обавуваат тимски и во ист ден. 

Прегледот започнува кај лекарот од општа ме-
дицина или лекарот специјалист по медицина на 
трудот, а завршува со прегледот кај психологот. 

Ако при здравствениот преглед се посомнева 
дека кандидатот за возач или возачот боледува од 
некоја болест, која ја нарушува неговата телесна 
и душевна способност за управување со моторно 
ЕОЗИЛО или трактор, а со тоа ја загрозува и без-
бедноста на јавниот сообраќај, тој мора да се упа-
ти на преглед до соодветниот лекар специјалист. 

Член 6 
Конечна оценка за способноста, односно нес-

пособноста на кандидатот за возач или возачот 
дава комисијата во полн состав, врз основа на нао-
дите од извршените прегледи. 

Член 7 
Оценката за телесната и душевната способност 

за управување со моторно возило или трактор мо-
же да биде: способен, способен со временско огра-
ничување од 1 до 3 години, способен со употреба 
на помагала (наочари, контактни леќи, слушен апа-
рат, ортопедски чевли, протези итн.), способен за 
управување само со адаптирано моторно возило, 
привремено неспособен најдоцна до две години и 
трајно неспособен за управување со моторно возило 
или трактор. 

Оценката за телесната и душевната способност: 
способен со временско ограничување од 1 до 3 го-
дини, способен со употреба на помагала, способен 
за управување само со адаптирано моторно возило, 
привремено неспособен најдоцна до 2 години и 
трајно неспособен за управување со моторно вози-
ло или трактор мора да биде подробно образло-
жена. 
II. Критериуми за оценување на телесната и ду-

шевната способност за управување со моторно 
возило или трактор 

Член 8 
Критериуми за оценување на телесната и ду-

шевната способност за управување со моторно во-
зило или трактор се здравствените услови што мо-

раат да ги исполнуваат кандидатите за возачи и 
возачите за самостојно управување со моторно во-
зило во сообраќајот на јавните патишта пропи-
шани со Правилникот за здравствените услови 
што мораат да ги исполнуваат возачите на мотор-
ни возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/75). 

III. Начин на водење на евиденцијата, медицинска-
та документација и известувањата 

Член 9 
Евиденција за извршените здравствени прег-

леди од страна на членовите на комисијата се во-
ди во амбулантен дневник на лекарскиот преглед 
по ординации. 

Дневникот од -претходниот став ги содржи след-
ните податоци: реден број, дата на прегледот, име 
и презиме на кандидатот за возач или возачот, пол, 
ден, месец, година и место на раѓање, број на лич-
ната карта (од кого е издадена), занимање, школска 
подготовка, каде е вработен, работно место, место 
на живеење и адреса. 

Член 10 
Здравствената организација која е овластена 

да врши здравствени прегледи за телесната и ду-
шевната способност на кандидатите за возачи и 
возачите, должна е да води книга за евиденција на 
издадените лекарски уверенија, која ги содржи 
следните податоци: реден број, ден, месец, година 
на издавањето на лекарското уверение, оценка на 
комисијата за телесната и душевната способност за 
управување со моторно возило или трактор: спосо-
бен, способен со временско ограничување од 1 до 3 
години, способен со употреба на помагала (наочари, 
контактни леќи, слушен апарат, ортопедски чевли, 
протези и ел.), способен за управување само со 
адаптирано моторно возило, привремено неспосо-
бен најдоцна до 2 години и трајно неспособен, име 
и презиме на кандидатот, ден, месец, година и 
место на раѓање, школска подготовка, занимање, 
каде е вработен, место на живеење — адреса и 
број на лична карта (од кого е издадена). 

Член 11 
Медицинската документација која е формира-

на во врска со издавањето на лекарското уверение 
(барањето за издавање на лекарско уверение, ле-
карските наоди, наодите на психологот, лаборато-
риските, рендгенските и други наоди и документи) 
се чува во издвоена картотека на здравствената 
организација под број на евиденцијата на изда-
дените лекарски уверенија. 

Член 12 
Ако при здравствениот преглед или лекување-

то се посомнева во здравствената способност на 
возачот, здравствената организација го упатува на 
овластената здравствена организација. 

Овластената здравствена организација, кога ќе 
утврди дека возачот здравствено е неспособен за, 
возење, за тоа го известува општинскиот орган за 
внатрешни работи, кој возачот го води во евиден-
ција во рок од 8 дена од прегледот. 

IV. Постапка за издавање на лекарски уверенија 

Член 13 
Постапката за издавање на лекарско уверение 

се поведува со поднесување на писмено барање на 
лицето кое сака да добие лекарско уверение. 

Во барањето треба да бидат внесени следните 
податоци: име и презиме, ден, месец, година и мес-
то на раѓање, место на живеење, школска подго-
товка, занимање и каде е вработен, број на лична 
карта (од кого е издадена), причина зошто се ба-
ра лекарско уверение (барање на нова возачка доз-
вола, замена или продолжување на постојната) и 
категоријата која ќе ја полага односно категори-
јата која ја има положено. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 694 — Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 20 август 1976 

Член 14 
Лицето кое поднело барање за издавање на ле-

карско уверение должно е на лекарот од општа 
медицина или лекарот специјалист по медицина 
на трудот кој ќе го врши прегледот, да му даде 
куса изјава за болестите од кои бо леду вал и боле-
дува што е содржано во образец бр. 2 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

Изјавата за веродостојноста на податоците ли-
цето ја потврдува со потпис пред лекарот кој ја 
зема изјавата. 

Член 15 
Лекарската комисија на овластената здравстве-

на организација после извршениот преглед го из-
дава лекарското уверение за телесната и душев-
ната способност на кандидатот. 

Лекарското уверение е утврдено во образец бр. 
1 и е составен дел на овој правилник. 

Лекарското уверение го потпишува претседа-
телот на комисијата. 

Членовите на комисијата должни се наодот и 
мислењето за телесната и душевната способност 
на кандидатот за возач и возачот да го внесат во 
здравствениот картон, кој е утврден во образец бр. 
2 и е составен дел на овој правилник. 

Член 16 
Барателот на лекарското уверение ја поднесува 

жалбата против наод односно оценка на лекар-
ската комисија во рок од 8 дена. 

Второстепената комисија ја разгледува жалбата 
само ако постојат два или повеќе лекарски наоди 
со спротивни мислења за здравствената способност 
на кандидатот за возач или возачот. 

Член 17 

Второстепената комисија што ја образува Ре-
публичкиот секретаријат за здравство и социјална 
политика се состои од пет члена: лекар специја-
лист по интерни болести, лекар специјалист по 
нервни и душевни болести, лекар специјалист за 
очни болести, лекар специјалист за уво, нос и грло 
и еден психолог. 

Член 18 

Второстепената комисија својата оценка ја до-
несува врз основа на медицинската документација 
на двете здравствени организации што ги изда-
ле наодите, предвидена во член 11 од овој пра-
вилник. 

Оценката на Второстепената комисија мора да 
биде подробно образложена и заснована на струч-
но медицинска документација. 

Второстепената комисија, ако е потребно може 
да бара дополнителни наоди и мислења од соод-
ветни клиники и институти. 

Комисијата од став 1 од овој член за својата 
работа води записник што го потпишуваат сите 
членови на Комисијата. 

Член 19 

Второстепената комисија одлучува во полн сос-
тав. 

Решението на Второстепената комисија го пот-
пишува претседателот на Комисијата. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Републички секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
„ Јездимир Богдански, е. р. 

Образец бр. 1 

(НАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
КОЈА ГО ИЗДАВА ЛЕКАРСКОТО УВЕРЕНИЕ) 

Л Е К А Р С К О 
У В Е Р Е Н И Е 

за 
ТЕЛЕСНАТА И ДУШЕВНАТА СПОСОБНОСТ НА 
КАНДИДАТОТ ЗА ВОЗАЧ И ВОЗАЧ ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО ИЛИ ТРАКТОР 

Бр. 

КРВНА ГРУПА РХ ФАКТОР 

Број на здравствениот картон на кандидатот за 
возач или возач 

број на лична карта и од кого е издадена 

Кандидат за возач А, Б, Ц, Д, Е категорија, 
возач А, Б, Ц, Д, Е категорија, кандидат за возач 
на трактор — на трактор со приколка, возач на 
1рактор — трактор со приколка, кандидат за возач 
на специјални возила (булдожери, багери, вилуш-
кари и др.) возач на специјални возила, кандидат 
за возач — инструктор А, Б, Ц, Д категорија, во-
зач инструктор А, Б, Ц, Д, категорија. 

потребното да се потцрта, заокружи или допише 

Беше прегледан по барање 

со цел да се оцени неговата телесна и душевна 
способност за управување со моторно возило или 
трактор. 

ПРЕГЛЕДИТЕ ГИ ИЗВРШИЈА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТЕЛЕСНА-
ТА И ДУШЕВНАТА СПОСОБНОСТ НА КАНДИ-
ДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ И ВОЗАЧИТЕ ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО ИЛИ ТРАКТОР 

(назив на здравствената организација) 

ВО СОСТАВ: 
1. 

2. 

(име и презиме и потпис на 
медицина или специјалист по 
дот) 

лекарот од општа 
медицина на тру-

3. 

(име и презиме и потпис на 
ја лист за очни болести) 

лекарот — специ-

4. 

(име и презиме и потпис на 
јалист за нервни и душевни 

лекарот — 
болести) 

специ-

(име и презиме и потпис на психологот) 
Комисијата согласно член 155, 157, 159 од За-

конот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/75), а примену-
вајќи ги пропишаните критериуми од член 8 во 
Правилникот за начинот на вршење на здравствен 
преглед на кандидатите за возачи и возачите на 
моторно возило или трактор и за постапката за 
издавање на лекарски уверенија („Службен весник 
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на СРM", бр. 26/76) изврши здравствен преглед и 
контролен здравствен преглед и психолошки испи-
тувања на кандидатот и ја дава следната 
О Ц Е Н К А : 

Кандидатот за возач или возач на моторно во-
зило или трактор е:* 

Општина 

(МП) 

19 година 

Претседател на комисијата 

* Се искажува една од следните оценки за те-
лесната и душевната способност за управување со 
моторно возило или трактор: способен; способен со 
временско ограничување од 1 до 3 години; спосо-
бен со употреба на помалата (наочари, контактни 
леќи, слушен апарат, ортопедски чевли, протези 
итн.); способен за управување само со адаптирано 
моторно возило; привремено неспособен најдоцна 
до две години и трајно неспособен за управување 
со моторно ,возило или трактор. 

Здравствена организација на здружен труд Образец бр. 2 
Картон бр. 

ЗДРАВСТВЕН КАРТОН 
на кандидат за возач и возач на моторно возило или трактор 

1. ВОЗАЧКА КАТЕГО-
РИЈА 

2. ДАТА НА ПОПОЛ-
НУВАЊЕ НА КАР- 3. КРВНА ГРУПА 

ТОНОТ 

4. 
презиме и име татково име 5. пол 

6. 
дата и год. на par. 

бр. на лич. карта 

7. место на раѓање 

9. издадено од 

8. општина 

10. занимање 

11. 
школска подготовка 12. вработен во 

14. живеалиште и адреса 

13. каква работа обавува 

ВОЗАЧКА АНАМНЕЗА 

15. По кој пат бара лекар, уверение 

16. Имам возач. дозв. бр. 

18. Колку години вози 

17. категорија 

20. Има ли сопствено возило 

19. какво возило 

21. какво 22. од кога 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

ДОСЕГАШНО УЧЕСТВО ВО СООБРАЌАЈОТ: 

23. незгоди -
24. прекршоци 
25. казни 
26. забелешки -

19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

ФАМИ ЛИ Ј АРНА АНАМНЕЗА (родители, браќа, сестра, брачен другар, 
деца) да се означи: боледувал, боледува, умрел. 

27. нервни болести — 
28. душевни болести 
29. вродени недостат. 
30. шеќерна болест — 

31. срце и кр. садови 
32. рак 
33. останати заболувања 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

БРОЈ НА КАРТОНОТ 

ЛИЧНА АНАМНЕЗА 

Вродени аномалии и заболувања во детска возраст 
Заболувања и операции во текот на животот 

34. астма и хрон. бронхит 44. нерв. забот. 
35. воспал. на бел. дроб. 45. душев. заболув. -

34. 
35. 
36. 
37. 
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38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

55. Број на породувања — 56. Бр. на живи деца 52. 

СЕГАШНА СОСТОЈБА 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

68. ДОСЕГАШНА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗАБЕЛЕШКИ 65. 
66. 
67. 
68. 

заболувањата опширно се наведуваат во забелешка 

БРОЈ НА КАРТОНОТ 

ОФТАЛМОЛОITIКИ ПРЕГЛЕД 

потпис на лекарот 

дата на прегледот 

69. V. О Дех. sc. сс 69. 
70. V. О Син. cs. сс 70. 
71. стереопсија » 
72. био распознава (ДА—НЕ) врста на бои 
73. фундус 7 2 ' 
74. адаптометрија 73. 
75. никтометрија 74. 
76. периметрија: OD : OS 
77. дијагноза 

НАОД 76. 
77. 

78. СПОСОБЕН 78. 
79. Способен за временско ограничување од 1 год. до 3 год. 79, 
80. Способен со употреба на помагала (наочари, контакт, леќи, слушен апарат, 

ортопед, чевли, протези ити.) 80. 
81. Способен за управување само со адаптир. мотор, возило 
82. Привремено неспособен најдоцна до 2 години 82. 
83. ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН 83. 

84. 
85. 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОШКИ ПРЕГЛЕД 86. 
57. дата на прегледот 88. 

84. отоскопски наоди 89. 
85. слух десно 90. 

лево 91. 

36. воспал. на зглоб, (реума) 46. Епилепсија 
37. заболув. на црн. дроб (жолтица) 47. Jlyec 
38. заб. на уроген. систем 48. пов. на главата 
39. забол. на срцето 49. пов. на екстр. 
40. згол. кр. притисок 50. прел. на кос. 
41. намал. крв. прит. 51. шеќер, болест 
42. забол. на очите 52. хернии (кила) 
43. забол. на ушите 53. друго 
54. Забелешка 1 

57. главоболка 62. дроги 
58. вртоглавица 63. лекови 
59. спиење 64. како слуша 
60. пуши 65. како гледа 
61. пие 66. друго 
67. Забелешка — 
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потпис на лекарот 

БРОЈ НА КАРТОНОТ 

НЕУРОЛОШКО-ПСИХИЈАТРИСКИ ПРЕГЛЕД 
дата на прегледот 

ПСИХОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА 

потпис на лекарот 

дата на прегледот 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 

127. 
128. 
129. 

130. 
131. 
132. 

време на реакција 
координација и прецизност на движењето 
ниво на општата способност 
особини на личноста 
интервју 
други впечатоци 
забелешки 
НАОД 
СПОСОБЕН 
Способен со временско ограничување од 1 год. до 3 год. 
Способен со употреба на помагала (наочари, контактни леќи, слушен 
апарат, ортопед, чевли, протези ити.) 
Способен за управување само со адаптирано моторно возило 
Привремено неспособен најдоцна до 2 години 
ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН 

потпис на психолог 
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86. вестибуларен апарат — 
87. останати ОРЛ наоди 
88. аудиограм 
89. дијагноза • 

НАОД — 
90. СПОСОБЕН ; 
91. способен со временско огранич. од 1 год. до 3 години 
92. способен со употреба на помагала (наочари, контактни леќи, слушен апарат, 

ортопед, чевли, протези ити.) 
93. способен за управување само со адаптир. моторно возило 
94. Привремено неспособ. најдоцна до 2 години 
95. ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН 

РЕЗУЛТАТИ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ 
96. Ортопед 
97. Хирург 
98. Интерниот 
99. Физиотерапеут 

100. Останати наоди 

АНАМНЕЗА 
101. трауми на главата со губење на свеста 
102. трауми на главата без губење на свеста 
103. несвестици 
104: вртоглавица 
105. други пречки 
106. амбулантно лекување ; 
107. болничко лекување 
108. алкохол 

воопшто не пие, повремено, умерено, постојано 
109. употреба на лекови 
ИО. ОРГАНСКО НЕУРОЛОШКИ НАОД 
111. БЕГ 
112. ПСИХИЧКИ НАОД 
ИЗ. ДИЈАГНОЗА 

НАОД 
114. СПОСОБЕН 
115. Способен со времен, ограничување од 1 год. до 3 години 
116. способен со употреба на помагала (наочари, контактни леќи, слуш. апарат, 

ортопед, чевли, протези ити.) 
117. Способен за управување само со адаптирано мотор. воз. 
118. Привремено неспособен најдоцна до 2 години 
119. ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН 
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ИЗЈАВА НА ПРЕГЛЕДАНИОТ 
Изјавувам дека не сум боледувал-а од нервни или душевни болести, не сум имал-а нервни на-
пади, не сум претрпел-а повреди на главата, немам вртоглавица, не сум наклонет-а кон пре-
кумерна употреба на лекови, дроги или алкохол и дека не боледувам од шеќерна болест. 
Изјавувам, дека напред наведените податоци ги дадов по свое најдобро знаење и сеќавање и за 
истите преземам полна морална, материјална и законска одговорност. На лекарскиот преглед за 
оценка на мојата способност за управување со моторно возило пристапувам по пат. 
Лична карта бр.— 

Потпис на прегледаниот 

З А К Л У Ч О К 
Врз основа на наодите на лекарите специјалисти и мислењето на психологот устано-

вено е да — г и исполнува не ги исполнува условите пропи-
шани со Правилникот за начинот на вршење на здравствен преглед на кандидатите за возачи 
и возачите на моторно возило или трактор и постапката за издавање на лекарски уверенија 
па според тоа е: 

133. СПОСОБЕН — — 
134. Способен со временско ограничување од 1 година до 3 години 
135. Способен со употреба на помагала (наочари, контактни леќи, слушен апарат, ортопедски 

чевли, протези итн.) — 
136. Способен за управување само со адаптирано моторно возило 
137. Привремено неспособен најдоцна до 2 години 
138. ТРАЈНО НЕСПОСОБЕН : 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 

Скопје, 1. 3. 
2. 4. 

5. — 
Лекарското уверение за телесната и душевната способност на кандидатот за возач 
или возач на моторно возило или трактор е издадено на ден 

Овластен административ. работник 
КОНТРОЛНИ И ПОВТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
установено е дека во текстот на Одлуката за на-
чинот на формирањето на цените за јужно овошје, 
свежо овошје и свеж зеленчук во прометот, обја-
вена во „Службен весник на СРМ" број 22/76, се 
поткраднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ 
НА ЦЕНИТЕ ЗА ЈУЖНО ОВОШЈЕ, СВЕЖО 

ОВОШЈЕ И СВЕЖ ЗЕЛЕНЧУК ВО ПРОМЕТОТ 

Во точката 1, став 1, ред 2, по зборот „увоз" 
треба да стојат зборовите: „и цените". 

Бр. 12-1597/2 
16 јули 1976 година 

Скопје 

Од Републички секретаријат за 
законодавство и организација 

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ГЕВГЕЛИЈА 

267. 
Врз основа на член 5 и 10 од Законот за да-

ноците на граѓаните пречистен текст („Службен 
весник на СРМ", бр. 12/76) и член 282, став 1, точка 
4 од Статутот на општина Гевгелија, Собранието 
на општината Гевгелија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1976 
година, на седницата на Соборот на месните за-
едници одржана на 9 април 1976 година и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор одржа-
на на 27 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
На подрачјето на општина Гевгелија се вове-

дуваат следните општински даноци; 

1) данок од личен доход од земјоделска деј-
ност; 

2) данок од личен доход од самостојно вршење 
на стопански дејности; 

3) данок од личен доход од самостојно вршење 
на нестопански дејности; 

4) данок од личен доход од авторски права, 
патенти и технички унапредувања; 

5) данок на приход од згради; 
6) данок на добивка од игри на среќа; 
7) данок на приходи од имот и имотни права; 
8) данок на наследство и подарок; 
9) данок на згради; 

10) данок на имот. 

Член 2 
Даноците од член 1 на оваа одлука се плаќаат 

според одредбите на Законот за даноците на гра-
ѓаните, прописите донесени врз основа на Законот 
и одредбите на оваа одлука. 
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I. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Стапките на данокот од личен доход од зем-

јоделска дејност се прогресивни и различни по 
групи на катастарски општини, во зависност од 
висината на катастарскиот приход, бонитетот на 
земјиштето, структурата на производството и усло-
вите за реализација на пазарните вишоци и друго. 

а) Во првата група катастарски општини спа-
ѓаат следните катастарски општини: Гевгелија, Ми-
равци, Стојаково, Моин, Гавато, Мрзенци, Богдан-
ци, Негорци, Милетково, Н. Дојран, Смоквица, 
Прдејци, Н. Конско, Давидово и Богородица. 

б) Во втората катастарска група спаѓаат: Фур-
ка, Селемлија, Кованец, Црничани, Ст. Дојран, Ни-
колич и Сретеновo. 

в) Во третата катастарска група спаѓаат: Ѓоп-
чели, Серменин, Чаушли, Петрово, Џумабос, Дурут-
ли, Севендекли, Куртамзали, Органџали, Хума, 
Конско и Габрово. 

Општинските стапки по групи на катастарски 
општини изнесуваат: 

На основица 
(динари) I група II група III група 

до — 5000 9 7 4 
5000 — 7500 10 8 5 
7500 — 10000 И 9 6 

10000 — 12500 12 10 7 
12500 — 15000 1 3 И 8 
15000 — 17500 1 4 12 9 
17500 — 20000 15 13 10 
преку 20000 16 14 И 

Дел од наплатен данок од личен доход од зем-
јоделска дејност во висина од 3°/о од катастарскиот 
доход се отстапуваат на фондот за ризик за унап-
редување на земјоделството. 

Член 4 
Како катастарски општини во ридско-планин-

ските подрачја (чл. 59 од Законот за даноците на 
граѓаните) се сметаат следните катастарски општи-
ни: Серменин, Петрово, Габрово, Севендекли, Ча-
ушли, Куртамзали, Џумабос, Дурутли, Органџали, 
Гопчели, Хума и Конско. 

Член 5 
Привремено се ослободуваат од плаќање на да-

нок од личен доход од земјоделска дејност во 
смисла на членот 57 од Законот за даноците на 
граѓаните од земјиште на кое ќе се наса дат: 

— нови лозја на лозарска почва за 4 години; 
— малини и рибизли за 3 години; 
— кај син и праски за 4 години; 
— јаболкници, круши и други 6 години; 
— бадеми, лешници, смокви, калинки и друго 

ј>жно овошје за 6 години. 
Листопадни и четинарски шуми: 
— багреми, врба, топола или друга шума од ни-

зок раст за 10 години; 
— брест и јасен за 10 години; 
— други видови на дрвја за 10 години. 
Правото за ослободување од плаќање на данок 

од земјоделска дејност предвидено во став 1 на 
овој член се остварува со писмено барање на обврз-
никот што го поднесува до Одделението за при-
ходи на Собранието на општина Гевгелија нај-
доцна до 31 јануари во годината за која се врши 
облогот. 

Член 6 
На катастарскиот приход чија плодност се по-

добрува со вонредни трошоци и работа на сопстве-
никот со над 3 0 ° / о (регулација, заштита од поплави, 
мелиорација на кисела земја и други мелиоратив-

ни мерки) обврзникот ќе го плаќа данокот од ли-
чен доход од земјоделска дејност според катастар-
скиот приход од земјата пред извршувањето на 
мелиоративните мерки уште за 15 години. 

Член 7 
Обложениот данок за земја дадена под закуп 

за време подолго од 3 години на организација на 
здружен труд за земјоделско производство се на-
малува за првите три години за 30%, а за секоја 
наредна година уште по 10°/о, но вкупното нама-
лување на данокот не може да премине 80%. 

Ако договорот се раскине пред договорениот 
рок се врши дополнително обложување на данокот 
за изминатите години според фактичкото траење 
на закупничкиот однос. 

II. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 8 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска дејност се обложува и се плаќа спо-
ред вистинскиот доход или во паушален износ, или 
во процентот од секој поодделно остварен бруто 
приход (во натамошниот текст: данок). 

Член 9 
Данокот од стопанска дејност што се обложува 

и се плаќа според вистинскиот доход на основи-
цата до висината на просечните нето лични доходи 
во стопанството реализирани на подрачјето на оп-
штината во годината која и претходи на годината 
за која се врши облог со даноци, се плаќа по стап-
ка од 1%. 

На делот од даночните основици што го над-
минува просечниот нето личен доход во стопан-
ството на подрачјето на општината од претходната 
година се плаќа од личен доход од стопанска деј-
ност и тоа: 

Основица 

до 20000 
од 20000 — 40000 
од 40000 — 60000 
од 60000 — 100000 
над 100000 

2 
4 
6 
8 

10 

Стапките од ставот 2 ќе се зголемат со допол-
нителна стапка од 5 поени на ќебапчиите, угостите-
лите, бурекчиите, месарите и автобалансерите. 

Член 10 
Даночните обврзници кои данокот од стопанска 

дејност го плаќаат според стварниот доход, должни 
се да водат работни книги — признаници и од 
следните дејности: 

— автопревозничка; 
— превозници со приклучни возила — трак-

тори; 
— живинарска. 

Член И 
Данок од стопанска дејност во годишен пауша-

лен износ, плаќаат следните обврзници и тоа во 
следниот износ: 

— лица кои претежно се занимаваат со земјо-
делска дејност, а стопанската дејност ја вршат 
како споредно занимање — до 2.000 динари, а за 
вршење услуги со трактор, комбањ и вршалица — 
до 20.000 динари; 

— лица постари од 60 години (мажи) и 55 го-
дини (жени), како и лица неспособни за работа со 
над 49% неспособност, под услов да се занимаваат 
само со услуги, а дејноста да ја вршат исклучиво 
сами, како и слепите лица и инвалидите со инва-
лидност над 50% под услов да не вработуваат по-
веќе од еден работник и да не остваруваат годи-
шен вкупен приход повеќе од просечниот нето ЈШ-

стапка 
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чен доход на вработен во стопанството во СР Ма-
кедонија за претходната година — во износ до 3.000 
динари; 

— лица кои со одобрение на надлежниот орган 
вршат стопански дејности без постојано место на 
работа — до 3.000 динари; 

— други лица во смисла на член 93 од Законот 
за даноците на граѓаните — до 2.500 динари. 

Член 12 
Стапките на данокот кои во смисла на член 96 

од Законот се плаќаат во процент од остварениот 
бруто приход, изнесуваат: 

— на приходите за извршените услуги на мес-
ните заедници и куќните совети — по 5%; 

— на приходите остварени за продавање на 
весници, разни публикации, списанија, марки, раз-
гледници и ел. и приходите од утовар и истовар — 
по 10%; 

— на приходите остварени на застапниците на 
југословенската лотарија од продавање на лозови, 
лото, спортски прогнози и слично, застапниците 
па осигурителните организации, манекените, дубле-
р к е и стативите — по 15%; 

— на приходите од приредување на забавни 
игри и забавни колонии — ансамбли — по 20%; 

— на приходите остварени од товарање и пре-
воз со запрежни возила што го вршат лица како 
споредно занимање — по 20%; 

— на приходите остварени од останати стопан-
ски дејности — по 25%; 

— на приходите остварени по основ на дого-
вор за дело — по 40%. 

Член 13 
Се ослободуваат од плаќање на данок од личен 

доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
лицата кои остваруваат приходи од набљудување 
кај хидрометеоролошките станици, од испалување 
на противгра добиј ни зрна и од пошумување на го-
лините. 

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

Член 14 
Данокот од нестопански дејности се обложува 

според стварниот доход, во годишен паушален из-
нос и во процент од секој одделно остварен бруто 
•— приход. 

Член 15 
Данокот од нестопански дејности за обврзници 

што се обложуваат според вистински доход на ос-
новицата до висината на просечните нето лични 
доходи постигнати во нестопанските дејности на 
подрачјето на општината во годината која и прет-
ходи на годината за која се врши облог, се плаќа 
по стапка од 1%. 

Данок од личен доход од самостојно вршење 
на нестопански дејности што се обложува според 
вистински доход за делот од даночните основици 
што го надминува просечниот личен доход во нес-
топанството на подрачјето на општината од прет-
ходната година, се плаќа и тоа: 

Основица стапка 

до 20000 2 
од 20000 — 40000 4 
од 40000 — 60000 6 
од 60000 — 100000 8 
над 100000 10 

Член 16 
Општински данок од личен доход од самос-

тојно вршење на нестопанска дејност во годишен 
паушален износ обврзниците ќе плаќаат и тоа: 

— лица кои подучуваат ученици — до 1000 ди-
нари; 

— вршители на верски обреди — до 2000 ди-
нари ; 

— музичари кои остваруваат приходи непосред-
но од граѓани — до 5000 динари; и 

— останати — до 5000 динари. 

Член 17 
Општински данок од личен доход од самостој-

но вршење на нестопански дејности во процент од 
секој поединечно остварен бруто приход плаќаат 
обврзниците и тоа: 

— на приходите што ги остваруваат судиите — 
поротници, судските и други вештаци и толкувачи 
— по 5%; 

— на приходите на професионалните спортис-
ти кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои 
не се пресметани и платени данокот и придонесите 
од личен доход од работен однос — по 5%; 

— на приходите од преведувачи, стенодактило-
графи, дактилографи, стенографи и филмски ра-
ботници остварени од продуцентски организации, 
приходите од спортските судии и други лица кои 
остваруваат приходи од спортските организации — 
по 5%; 

— на приходите на музичарите — по 10%; 
— на приходите остварени од останати несто-

пански дејности — по 25%; 
— на приходите остварени по основ на дого-

вор за дело — по 40%. 

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ 
ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ 

УНАПРЕДУВАЊА 

Член 18 
Данокот од личен доход од авторски права, па-

тенти и техничко унапредување (во натамошниот 
текст: данок од авторски права) кои се заштитени 
со посебен закон, плаќаат по следните стапки и 
тоа: 

— на личните доходи од книжевни дела (поези-
ја, новели, раскази, романи, критика, есеи) и пре-
вод на тие дела; од научни и стручни дела и пре-
води на тие дела; од дела од областа на ликов-
ната уметност (вајарска, сликарска, графички дела 
и таписерии); од драмската уметност и драмско-
уметнички дела; од филмски дела; од правото на 
авторот од јавно изведување на уметничкото дело 
(мали права); од правото на репродуктивни умет-
ници (изведувачи) на сериозна музика, драмски и 
драмско-музички дела, од патенти и технички унап-
редувања — 10%; 

— на личните доходи од дела од областа на 
применетата уметност, индустриското обликување 
и на делата од областа на ликовната уметност што 
се користат за рекламна пропаганда, од фотограф-
ските дела и од делата на произведена постапка 
слична на фотографии, од картографски дела, пла-
нови, скици и пластични дала што се однесуваат 
на географијата и топографијата, од текстовите и 
превод на текстови (освен на книжевните, научните 
и стручните дела и превод на тие дела) објавени 
во весници, списанија и во други средства за јав-
но информирање, освен публикации од забавниот 
жанр, одговорни дела (предавања, говори, беседи 
и ел.) и од дела од областа на архитектурата — 
12%; 

— на личните доходи од снимени музички дела 
со средства за механичка репродукција (грамо-
фонски плочи, магнетофонски ленти и ел.), од пра-
вата на репродукција на уметници (изведувачи) на 
народна музика, музика во духот на народното тво-
рештво и забавната музика, од текстовите и пре-
водите објавени во публикациите на забавниот 
жанр во весниците и списанијата, ревиите и ел., 
од текстовите и преводот на музички дела за за-
бавно-народна музика на духовното народно тво-
рештво, од текстовите и преводот на текстовите на 
конферанси, скечеви и специјална забавна приред-
ба, од написи, идејни сценарија за радио, телеви-
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зиза и други реклами на личните доходи од оста-
натите авторски права — 15%; 

— на приходите остварени од авторски права, 
патенти и технички унапредувања од лица врз 
кои е пренесено авторското право ќе се плаќа по 
стапка од 20%. 

Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-
чен доход од авторски права, патенти и технички 
унапредувања лицата кои остваруваат приход од 
идеолошко-политички предавања од општонарод-
ната одбрана и предавања за прва помош. 

V. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ 

Член 19 
Стапките на данокот на приход од згради се 

прогресивни и различни за приход остварен од из-
давање под закуп, односно наем на станбени згра-
ди, од издавање на деловни просторни под закуп 
и наем. Додека пак од издавање на наместени кре-
вети годишно или во сезоната истиот се одредува 
во паушален износ. 

Член 20 
Данокот на приход од згради за издавање под 

наем или закуп на станбени згради се плаќа по 
следните стапки: 

Ако основицата на данокот изнесува: Стапка 
_______ (динари) 

до 5000 
од 5000 — 10000 
од 10000 — 15000 
над 15000 

10 
20 
25 
30 

Член 21 
Данок на приход од згради за издавање под 

наем и закуп на деловни простории се плаќа по 
следните стапки: 

Ако основицата на данокот изнесува: 
(динари) 

до 5000 
од 5000 — 10000 
од 10000 — 15000 
над 15000 

Стапка 

20 
30 
40 
50 

Член 22 
Обврзниците од член 20 и 21 од оваа одлука 

кои остваруваат приходи од издавање под закуп 
на згради, на кои приходот им претставува основен 
извор на приходи за егзистенција им се дава на-
малеше на обложениот данок 50%. 

Член 23 
Данок на приход од викенд куќи изнесува го-

дишно : 

Ако основицата на данокот изнесува: 
(динари) 

до 5000 
од 5000 — 10000 
од 10000 — 15000 
над 15000 

Обврзниците кои остваруваат приход од изда-
вање на наместени соби за повеќе од четири легла, 
на тој приход данокот ќе се плаќа според предло-
жените стапки од издадените згради — под наем 
или закуп предвидени во член 20 од оваа одлука. 

Член 25 
Трошоците за управување и одржување, како 

и за амортизација на зградите во смисла на член 
128 од Законот, се признаваат во висина од 20% од 
бруто износот на наемнината односно закупнината. 

VI. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 26 
Данок на добивка од игри на среќа се плаќа 

на основицата утврдена на начин како што е про-
пишана со Законот за даноците на граѓаните, по 
стапка од 10%. 

VII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ 
ПРАВА 

Член 27 
Данокот на приходи од имот и имотни права се 

плаќа: 

Член 24 
ОПШТИНСКИ данок во годишен паушален износ 

за издадени наместени соби до четири легла се 
плаќа и тоа: 

— за едно легло 200 динари; 
— за две легла ЗОО динари; 
— за три легла 400 динари; 

, — за четири легла 500 динари. 

На основицата Стапка 

од 10000 
над 20000 

до 10000 
— 20000 

20 
30 
40 

VIII. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 

Член 28 
Данок на наследство и подарок се плаќа по 

следните стапки: 

На даночна основица 
(динари) 

Стапки на данокот 
За II насл. За останати 

ред насл. редови 

д о 10000 4 6 
ОД 10000 — 20000 6 8 
ОД 20000 — 50000 8 10 
ОД 50000 — 100000 10 14 
ОД 100000 — 300000 15 19 

над 300000 20 25 

Стапка 

15 
25 
35 
45 

Член 29 
Општинскиот данок на наследство и подарок, за 

подарено земјиште или градежни објекти се пла-
ќа по следните стапки: 

а) за земјоделско земјиште: 

На основица 
(вредност по м2) Стапка 

ДО 2 4 
ОД 2 ДО 4 5 
ОД 4 ДО 6 6 
ОД 6 ДО 10 7 
ОД 10 ДО 15 8 
ОД 15 до 20 10 
ОД 20 до 30 12 
ОД 30 до 40 14 
од 40 до 50 17 
над 50 20 
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б) за градежни објекти: 

На основица 
вредност по м2 

Изград. површ, 
динари 

За станбени 
згради 

Сл алки 
За делов, простор, 
и згради за одмор 

и закрепнување 

до 1000 10 12 
од 1000 — 2000 11 14 
од 2000 — 3000 12 16 
од 3000 — 4000 14 18 
од 4000 — 5000 16 20 * 

од 5000 — 6000 18 22 
над — 6000 20 25 

IX. ДАНОК НА ЗГРАДИ 

Член 30 
Данок на згради се плаќа по следните стапки: 

Основица 

до 50000 
— 70000 
— 100000 
— 150000 

преку 150000 

Стапка 

0,12 
0,13 
0,14 
0,15 
0,16 

Приходот од данок на згради се отстапува на 
Самоуправната интересна заедница на станувањето 
за уредување на градот. 

Член 31 
Данок на згради за закрепнување и рекреаци-

ја — викенд куќички во туристичките места се 
плаќа во паушален износ по m2 корисна површина 
и тоа: 

од 40 
до 40 го.2 

до 60 т 2 

над 60 т 2 

10 динари по 1 т 2 

12 динари по 1 т 2 

15 динари по 1 т 2 

Овој приход на данок од згради се отстапува 
на соодветната организација за одржување на чис-
тотата во местото каде се остварува. 

Член 32 
Данок на згради за деловни просторни се пла-

ќа во паушален износ по гп2 корисна површина и 
тоа: 

од 10 
до 10 т З 
до 15 го2 

над 15 т -

10 динари по 1 т 2 

12 динари по 1 т 2 

15 динари по 1 т 2 

На даночните обврзници кои во деловните прос-
торни вршат самостојна стопанска или нестопан-
ска дејност им се дава намалување од обложениот 
данок 50°/о. 

Приходите остварени од згради за деловни 
простории се отстапуваат на соодветната организа-
ција за одржување на чистотата во местото каде 
се остваруваат. 

X. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 33 
Данок на имот за товарни друмски моторни во-

зила, приклучни возила и комби-возила се плаќа 
и тоа; 

Тони Износ по тон носивост 

до 1 1000 
ОД 1 — 2 2000 
ОД 2 — 3 3000 
ОД 3 — 4 4000 

над 4 5000 

Член 34 
Данокот на хибридна лоза на една пенушка се 

плаќа во износ од 0,10 дин. 

XI. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА 
ДАНОЦИТЕ 

Член 35 
Помалите износи на обложениот данок, освен 

данокот по одбивање и данок на вкупниот приход 
на граѓаните се плаќаат како што следува: 

1. Обложениот данок до 200 динари се плаќа во 
една рата; 

2. Обложениот данок до 500 динара се плаќа 
во две еднакви полугодишни рати; 

-3. За останатиот обложен данок и рокот на 
наплатата ќе се применува член 215 од Законот. 

Член 36 
Трошоците за секој излез на Извршителите во 

врска со пописот, пленидбата и продожбата, изне-
суваат 50 динари по еден работник. 

Член 37 
Трошоците за проценителите и сведоците се 

плаќаат по час во зависност од едномесечната зара-
ботувачка, а ако не се во работен однос се плаќаат 
во износ од 100 динари. 

Член 38 

На чуварот му припаѓа надоместок за трошоци-
те во врска со чувањето на попишаните, пленидбе-
ните предмети во висина на стварните трошоци (за 
пренесување до местото на чувањето, исхраната 
на добитокот и за чување на предметите) по 100 
динари за секој започнат ден. 

XII. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ 

Член 39 
Даночните обврзници, освен обврзниците на 

данокот од личен доход од земјоделство и обврзни-
ците на данокот што го плаќаат по одбивање, се 
должни на надлежниот орган за приходи на оп-
штината да му поднесат пријава со податоците пот-
ребни за утврдување висината на данокот. 

За даночна пријава ќе се користи образецот 
кој ќе го пропише републичкиот секретар за ф и -
нансии (член 180, став 2 од Законот за даноците на 
граѓаните). 

Член 40 
Пријавата се поднесува секоја година во текот 

на месец јануари по општ јавен повик и во рокот 
предвиден во него, а кој не може да биде покус 
од 15 дена. 

Обврзниците што не ќе поднесат пријава во 
определениот рок ќе се повикаат поединечно да го 
сторат тоа во рок од 8 дена од денот на врачување-
то на поканата. 

XIII. ЕМСТВО 

Член 41 
На обврзниците што вршат угостителска, ќебап-

чиска, пекарска, бурекчиска, месарска и автобалан-
серска дејност ќе им се издаде одобрение за врше-
ње на дејноста, ако најмалку двајца граѓани жите-
ли на подрачјето на општината дадат писмена из-
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дава со КОЈ а емчат за исплата на неговите даночни 
обврски. 

Емци во смисла на претходниот став од овој 
член можат да бидат граѓани кои со својот имот 
или личен доход се во состојба да ја намират 
едногодишната даночна обврска за сметка на да-
ночниот обврзник. 

Дадената изјава од граѓаните-емци треба да се 
завери од надлежниот суд. 

Еден примерок од изјавата се доставува до над-
лежниот орган на општината за давање одобре-
ние за вршење на дејноста, а еден примерок до 
Одделението за приходи. 

Член 42 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за општинските даноци 
на граѓаните број 01-109/1 од 10. III. 1975 година и 
нејзините измени („Службен гласник на општина 
Гевгелија", бр. 2/75, 10/75 и 14/75). 

Член 43 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Гевгелија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1976 година. Оваа одлука ќе се објави и во 
».Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-189/1 
9 април 1976 година 

Гевгелија 

Претседател 
на Соборот на 

здружениот труд, 
Драги Танчев, е. р. 

Претседател 
на Соборот на 

месните заедници, 
Љубе Делев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

општина Гевгелија, 
Андон Тасев, е. р. 

Претседател 
на Општествено-

политичкиот собор, 
Боро Шуплев, е. р. 

268. 
Врз основа на член 1, став 4 од Законот за 

оданочување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75 и 58/75), член 1 од Законот за посебниот да-
нок на промет на производи и услуги („Службен 
весник на СРМ", бр. 45/72, 17/74, 30/74, 19/75, 22/75, 
34/75 и 46/75), а во врска со член 1 од Законот за 
определување граници во кои општините можат да 
пропишат стапки на посебниот општински данок на 
промет на определени производи („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 34/75 и 46/75) и член 282, 
став 1, точка 4 од Статутот на општина Гевгелија, 
Собранието на општина Гевгелија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд одржана на 27 фев-
руари 1976 година, на седницата на Соборот на 
месните заедници одржана на 27 февруари 1976 
година и на седницата на Општествено-политич-
киот собор одржана на 27, февруари 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Посебниот општински данок на промет на про-

изводи и на надоместоци (во натамошниот текст: 
посебен општински данок на промет) се плаќа спо-
ред одредбите на Законот за оданочување на про-
изводи и услуги во промет и Законот за посебниот 
данок на промет на производи и услуги и оваа 
одлука. 

Посебниот општински данок на промет се пла-
ќа на производи и услуги определени во Тари-
фата која е составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
Посебниот општински данок на промет не се 

плаќа на прометот на употребени предмети, освен 
на прометот на употребениве предмети од злато и 
ОД други благородни метали и прометот на природ-
ни и скапоцени камења и природен бисер, што ќе 
го изврши граѓанин непосредно, ако со оваа одлу-
ка не е поинаку определено. 

Член 3 
Приходите што ќе се остваруваат во тарифен 

број 1 и 3 од таксената тарифа за посебниот оп-
штински данок на промет се отстапуваат на Заед-
ницата на основното образование — Гевгелија во 
износ од 65°/о. 

Член 4 
На граѓаните и граѓанско-правните лица (во 

натамошниот текст: даночни обврзници-граѓани) кои 
според член 16 од Законот за посебниот данок на 
промет на производи и услуги, основниот и посеб-
ниот данок на промет на производи го плаќаат во 
паушален износ, висината на паушалниот износ 
им се утврдува до висината на износот пропишан 
во тарифата на општинскиот данок на промет. 

Висината на данокот според претходниот став 
за одделен даночен обврзник-граѓанин ја утврдува 
Одделението за приходи на општината според ме-
рилата и критериумите пропишани за утврдување 
на данокот од личен доход од стопанска дејност. 

Член 5 
Паушалниот износ на данокот според став 2 од 

претходниот член Одделението за приходи на оп-
штината го утврдува одделно за основниот, одделно 
за посебниот републички и одделно за посебниот 
општински данок на промет во три еднакви дела. 

Член 6 
На самостоен занаетчија-производител му се 

одбива основниот и посебниот данок на промет на 
производите на материјалите од кои се изработени 
тие производи ако: 

1. редовната дејност му е регулирана претеж-
но како производител; 

2. води работни книги за кои е утврдено дека 
се уредни и дека прометот во нив е правилно 
искажан; 

3. производите за кои се бара одбивање на 
данокот на прометот се продадени непосредно на 
крајниот потрошувач; 

4. данокот на промет за кое се бара одбивање е 
платен што се утврдува со фактура или друга 
соодветна исправа.' 

При утврдувањето на износот на платениот ос-
новен, односно посебен данок на промет на општи-
ната ќе се земат предвид утврдените, односно воо-
бичаените нормативи на потрошокот на тие мате-
ријали ценејќи ја исправноста на доказите подне-
сени од даночниот обврзник. 

На самостоен занаетчија — производител кој 
не е задолжен да води работни книги, а истите ги 
води, по негово барање ќе му се одбие данок на 
промет според претходниот став доколку ги испол-
нува условите предвидени во тој став. 

Член 7 
Одбивањето на данок според членот 6 од оваа 

одлука се врши во паушален износ по истекот на 
годината во која е платен данокот односно при ко-
нечниот облог на данокот на прометот. 

Член 8 
Посебниот општински данок на надоместок од 

извршени услуги за даночните обврзници — гра-
ѓани во паушален износ се утврдува според одред-
бите на член 4 и 5 од оваа одлука. 

Член 9 
Посебниот општински данок на промет на про-

изводи од промет на производи на мало кој се 
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врши по пат на подвижни продавници сместени во 
специјални возила и слично се плаќа на подрач-
јето на општината на која е извршен прометот, 
веднаш или најдоцна во рок од 15 дена од извр-
шениот промет. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за посебниот оп-
штински данок на промет на производи и услуги 
(„Службен гласник на општина Гевгелија", бр. 2/75, 
6/75, 9/75, 12/75 и 16/75). 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен власник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1976 година. Оваа одлука ќе се објави во 
„Службен весник на СРМ". 

Бр.01-110/1 
27 февруари 1976 година 

Гевгелија 

Претседател 
на Соборот pia 

здружениот труд, 
Драги Танчев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

општина Гевгелија, 
Андон Тасев, е. р. 

Претседател 
на Општествено-

политичкиот собор, 
Боро Шуклев, е. р. 

Претседател 
на Соборот на 

месните заедници, 
Љубе Делев, е. р. 

Т А Р И Ф А 
НА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

ПРОИЗВОДИ: 
Тарифа бр. 1 
На прометот на сите производи што служат за 

трајна потрошувачка се плаќа посебен општински 
данок на промет на производи по стапка од 7%, 
доколку со оваа тарифа не е поинаку предвидено. 

Не се плаќа посебен општински данок на про-
мет според овој тарифен број на производите што 
се ослободени од основен и посебен републички да-
нок на промет. 

Тарифа бр. 2 
Посебен општински данок на промет на произ-

води се плаќа по стапка од 4% на прометот на: 
1. мебел; 
2. машки и женски кожни чевли; 
3. машки и женски кожни сандали; 
4. кожна галантерија; 
5. памучни и волнени п р е т ; 
6. памучни и волнени ткаенини; 
7. машка и женска конфекција на долна об-

лека; 
8. машка и женска конфекција на горна об-

лека; 
9. посте линиска конфекција; 

10. памучни и волнени ќебиња; 
11. памучна и волнена трикотажа; 
12. теписи и килими; и 
13. предмети изработени од брусено кристално 

(оловно) стакло. 
Овој тарифен број ќе се применува од 1. I. до 

30. VI. 1976 година. 
Тарифа број 3 
На прометот на моторните возила и пловни 

објекти на моторен погон се плаќа посебен оп-
штински данок на промет на производи по стапка 
од 3°/о. 

Тарифа број 4 
На прометот на алкохолни пијалаци се плаќа 

посебен општински данок на промет на производи 
и тоа: 
1. На природно вино (од 1 литар) 0,40 дин. 
2. На природна ракија и тоа: 

— јачина до 40°/о 1,20 дин. 
— јачина преку 4 0 ° / о 2 , 0 0 „ 

3. На специјални вина (десертни, ли-
керски и ароматизирани) и десерт-
ни пијалаци, ако набавната цена 
по еден литар изнесува: 
— на 12 до 15 динари 2,00 „ 
— преку 15 динари 3,00 „ 

4. На ликери и жестоки алкохолни 
пијалаци, ако набавната цена по 
еден литар изнесува над 32 динари 5,00 „ 

5. За пиво 15°/о 
6. На вештачки ракии и други алко-

холни пијалаци, освен на пијала-
ците на кои се плаќа посебен да-
нок според точките 1, 2, 3, 4 и 5 на 
овој тарифен број, вклучувајќи го 
и вињакот 30% 

Тарифа број 5 
На прометот на книги, брошури, весници, спи-

санија, картографски производи, каталози и дру-
ги публикации се плаќа посебен општински да-
нок на промет на производи по стапка од 30%. 

Не се плаќа посебен општински данок на про-
мет на производи според овој тарифен број за 
кои не се плаќа и основен и посебен републички 
данок на промет. 

Тарифа број 6 
Данок на промет во годишен паушален износ се 

плаќа и тоа: 
1. За лица во селата кои претежно се занима-

ваат со земјоделска дејност, а стопанската деј-
ност ја вршат како споредно занимање — до 500 
динари; 

2. За лица што стопанската дејност ја вршат 
без постојано работно место (дуќан) — до ЗОО ди-
нари ; 

3. За /лица кои стопанската дејност ја вршат со 
непотполно работно време и без постојано место 
на работа (дуќан) — по ЗОО динари. 

УСЛУГИ: 
Тарифа број 1 
Посебен општински данок на надоместок од 

извршени превознички услуги се плаќа по стапка 
од 10%. 

Тарифа број 2 
Посебен општински данок на промет за извр-

шени градежно-монтажни услуги се плаќа по стап-
ка од 10%. 

269. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

даноците и Законот за промет на недвижности и 
права („Службен весник на СРМ", бр. 25/72) и член 
282, став 1, точка 4 од Статутот на општина Гев-
гелија, Собранието на општина Гевгелија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 27 февруари 1976 година, на седницата на Со-
борот на месните заедници, одржана на 27 фев-
руари 1976 година и на седницата на Општествено-
политичкиот собор, одржана на 27 февруари 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 

НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

Член 1 
На подрачјето на општината Гевгелија се пла-

ќа општински данок на промет на недвижности и 
права (во натамошниот текст: данок). 
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Член 2 
Стапките на данокот се прогресивни според 

вредноста по м2 и различни за земјоделско земјиш-
те, за градежни објекти, а за прометот на правата 
според вредноста. 

Член 3 
Данок на промет на недвижности и права ќе се 

плаќа по следните стапки: 
За земјоделско земјиште: 

На основица 
(вредност по м2) Стапка 

динари 

Член 7 
Се намалува односно отпишува уплатениот из-

нос на данокот доколку продажбата се врши зара-
ди покривање на трошоци за лекување на продава-
чот или на членовите од потесното семејство во из-
нос на документарните трошоци, но најмногу до 50% 
од обложениот данок. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за данок на промет на 
недвижности и права, број 01-111/1 од 10. III. 1975 
година („Службен гласник на општина Гевгелија", 
бр. 2/75.). 

до 2 4 Член 9 
од 2 — 4 5 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
— 4 — 6 6 нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
— 6 — 10 7 штина Гевгелија", а ќе се објави во „Службен вес-
— 10 — 15 8 ник на СРМ". 
— 15 — 20 10 
— 20 — 30 12 Бр. 01-109/1 
— 30 — 40 14 27 февруари 1976 година 
— 40 — 50 17 Гевгелија 

над 50 20 Претседател 

Данокот на промет на недвижности и права за 
градежно земјиште — дворни места, пресметан по 

претходните стапки ќе се зголеми за 10%. 

Член 4 
Данок на промет на недвижности и права не 

плаќа сопственикот на земјиштето опфатено со 
арондација за која се дава надоместок според За-
конот за искористување на селскостопанско зем-
јиште, ако на него вршел селскостопанска дејност 
како единствен или главен извор на приходи. 

Член 5 
Данок на промет на недвижности и права ќе се 

плаќа по следните стапки: 
За градежни објекти: 

На основица 
(вредност по м2) 

динари 

до 1000 10 12 
од 1000 — 2000 11 14 
— 2000 — 3000 12 16 
— 3000 — 4000 14 18 
— 4000 — 5000 16 20 
— 5000 — 6000 18 22 

над 6000 20 25 

Ако основицата изнесува 

до 5000 3 
од 5000 — 10000 5 
— 10000 — 20000 8 
— 20000 — 50000 10 
— 50000 — 100000 15 

над 100000 20 

Претседател 
на Соборот на 

здружениот труд, 
Драги Танчев, е. р. 

општина Гевгелија, 
Андон Тасев, е. р. 

Претседател 
на Општествено-

политичкиот собор, 
Боро Шуклев, е. р. 

Стапки 
0 За дел. простории 
^згради 6 " 1 » W » одмор 

^ и закрепнување 

Под корисна површина на градежни објекти во 
смисла на претходниот став се смета вкупно повр-
шина на соби, кујни, претсобја, ходници, бањи, 
визби, внатрешни скали и површини на други 
деловни и помошни простории, освен тавани и 
отворени балкони и тераси. 

Во цената на м-- од градежни објекти не влегу-
ва цената на градежно земјиште (дворно место) 
кое служи за користење на градежни објекти. 

Член 6 
На прометот на правото на патенти (лиценци) 

и правото на плодоуживање, правото на стварна 
службеност, правото на рента и правото на модели 
и жигови, се плаќа данок по следните стапки: 

По стапка 

Претседател 
на Соборот на 

месните заедници, 
Љубе Делев, е. р. 

270. 
Врз основа на член 2 од Законот за комунални 

такси („Службен весник на СРМ", бр. 45/72) и член 
282. став 1, точка 4 од Статутот на општина Гевге-
лија, Собранието на општина Гевгелија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 27 февруари 1976 година, на седницата на Со-
борот на месните заедници одржана на ден 9 април 
1976 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор одржана на 27 февруари 1976 го-
дина, а по усогласувањето согласно член 290 од 
Статутот на општината, на заедничката седница на 
трите собори одржани на 6 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИ КОМУНАЛНИ ТАКСИ 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Се воведуваат комунални такси за предметите 

и услугите на подрачјето на општина Гевгелија 
според Законот за комуналните такси. 

Комуналните такси за предметите и услугите 
се плаќаат според таксената тарифа која е сос-
тавен дел на оваа одлука. 

Член 2 
Комуналните такси се плаќаат за следните 

предмети и услуги: 
1. за секој истакнат натпис на работни прос-

тории; 
2. за привремен престој на лица во туристич-

ки места; 
3. за користење на површини за подигање на 

кампови, шатори и други слични повремени упот-
реби; 

4. за користење на тротоари пред деловни прос-
тории за вршење на стопанска дејност; 

5. за истакнување на реклами, објави и огласи 
па јавни места; 
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6. за држење на музика во јавни локали; 
7. за држење на предмети за игри во јавни 

локали; 
8. за држење витрини за изложување на стоки 

во деловните просторни; 
9. за користење на просторни за паркирање 

на автомобили и нивните приколки, мотоцикли, 
мотори и велосипеди на места што за тоа ќе ги 
определи; Општинското собрание и на кои е орга-
низирано чување на возилата; 

10. за користење плоштад и друг простор за сто-
панска цел; 

11. за поседување на патнички лесни коли. 

Член 3 
Обврзниците на комуналните такси по тар. 

бр. 1, 4, 6, 7 и 8 од таксената тарифа се должни 
да поднесат пријава до Одделението за приходи на 
Општинското собрание до 31 јануари во годината 
за која се плаќа комунална такса за предметите 
и услугите кои подлежат на плаќање на комунални 
такси. 

Член 4 
Обврзникот на комунални такси, доколку во 

текот на годината се стекне со нови предмети и 
услуги кои подлежат на плаќање на комунални 
такси според оваа одлука е должен да пријави до 
Органот за приходи во рок од 15 дена од денот на 
стекнувањето на новите предмети и услуги. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за општински комунални 
такси, бр. 01-110/1 од 10. 3. 1975 година („Служ-
бен гласник на општина Гевгелија", бр. 2/75.). 
I 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен гласник на оп-
штина Гевгелија", а ќе се применува од 1 јануари 
1976.година. 

Бр. 01-253/1 
6 мај 1976 година 

Гевгелија 

Претседател 
на Соборот на 

здружениот труд, 
Драги Танчев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

општина Гевгелија, 
Андон Тасев, е. р. 

Претседател 
на Општествено-

политичкиот собор, 
Боро Шуплев, е. р. 

Претседател 
на Соборот на 

месните заедници, 
Љубе Делев, е. р. 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

Тарифа бр. 1 
За секој истакнат натпис (фирма) на работна 

просторија која означува дека одредено правно 
или физичко лице врши извесна дејност или за-
нимање се плаќа такса и тоа: 
1. Трговско претпријатие на големо и 

мало 
2. На продавници на трговски прет-

пријатија 
3. Стоковни куќи 
4. Индустриски претпријатија, шум-

ски претпријатија и нивни погони 
5. На продавниците на индустриски-

те претпријатија 
6. На занаетчиско-производно, ус-

лужните комуналните претприја-
тија 

3.000 дин. 

1.000 
10.000 

3.000 

1.000 

1.000 

7. На работилници и продавници на 
занаетчиски претпријатија 1.000 

8. На електро-дистрибутивни прет-
пријатија 5.000 

9. На угостителски претпријатија 1.000 
10. Деловни единици на угостителски 

претпријатија 1.000 
11. Кафана-ресторан 1.000 
12. Мотели и хотели 2.000 
13. На претставништва и деловни 

единици 10.000 
14. На земјоделски задруги 1.000 
15. На продавници, земјоделски зад-

руги и комбинати 1.000 
16. На градилишта на градежно прет-

пријатие 3.000 
17. На градежни објекти и гради-

лишта 1.000 
18. На претпријатија за прикажува-

ње на филмови 1.000 
19. На продавниците за леб 200 
20. На претпријатија за откуп на ту-

тун 3.000 
21. На откупни станици за тутун 1.000 
22. На продавници за весници 200 
23. На автотранспортни претпријати-

ја и ЖАС 4.000 
24. Паркинг плац на транспортните 

претпријатија и АС 5.000 
25. Водостопански претпријатија 3.000 
26. Складишта кои вршат и промет 2.000 
27. Останати складишта — магацини 1.000 
28. Откупни станици-пунктови на 

земјоделски производи 3.000 
29. На земјоделски индустриски ком-

бинати 3.000 
30. Погони и други деловни единици 

на земјоделски индустриски ком-
бинати 2.000 

31. На деловни здруженија 1.000 
32. На сервиси 2.000 
33. На проектантски организации и 

нивни единици 3.000 
34. На бензински станици-пумпи 4.000 
35. На адвокати 500 
36. Приватни угостители, пекари, ќе-

бапчии, слаткари, бурекчии и ме-
сари 1.000 

37. Останати приватни занаетчиски 
дуќани 100 

38. Пошта, телефон и телеграф 5.000 
39. Банки, осигурителни заводи и нив-

ни деловни единици 5.000 
40. Претпријатија за патишта и нив-

ни деловни единици 3.000 
41. Ветеринарни станици 1.000 
42. Минерални бањи, нивни деловни-

единици, аптеки, одмаралишта 
(освен одмаралишта на државни-
те органи) 1.000 

43. Заводи за вработување, комунален 
завод за споцијално осигурување 
и нивните единици 2.000 

44. Останати претпријатија 1.000 

Приходите од таксите од таксената тарифа бр. 
1, освен по точка 35, 36 и 37 од оваа тарифа, што 
ќе се остварат на територијата на градот се отста-
пуваат на СИЗ на станувањето за комунално уре-
дување на градот, а приходите од таксите што ќе 
се остваруваат во селата ќе се преотстапат на соод-
ветните месни заедници. 

Тарифа бр. 2 
За привремен престој на туристичките места за 

едно лице се плаќа такса: 

а) за дневен престој во сезоната 3 динари 
б) за дневен престој вон сезоната 2 „ 
в) за користење на плажа 1 „ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Главната сезона се смета од 1 јуни до 31 
август во годината. 

Тарифа бр. 3 
За користење слободни општествени површини 

за кампување и друга привремена употреба во ту-
ристичките места дневно: 

— за шатор, камп и сл. по 4 динари; 
— за паркирање на кола во камп-плац дневно 

2,00 динари. 
ЗАБЕЛЕШКА: Такса според тарифа бр. 2 и 3 

не плаќаат ученици и студенти за време на школ-
ска екскурзија; 

— членовите на Сојузот на слепите и глувите 
во. Југославија; 

— лица кои се наоѓаат на лекување во ста-
ционарни здравствени установи; 

— лица кои се упатуваат заради лекување во 
туристички места од Заводот за социјално осигу-
рување или инвалидски здруженија. 

Таксата според тарифата број 2 под а) и б) 
од оваа одлука се намалува за 50°/» за: 

1. деца помлади од 15 години; 
2. војници-инвалиди и инвалиди на трудот; 
3. војниците и питомците на воените училишта; 
4. децата и младината кога групно престоју-

ваат во летувалиштето и одморалиштето; и 
5. членовите на феријалниот сојуз на Југо-

славија, членовите на Друштвото за телесно воспи-
тување „Партизан", „Црвен крст" и Планинарскиот 
сојуз на Југославија. 

Тарифа бр. 4 
За користење на тротоари за рекламни цели 

од страна на трговски дуќани и организации за 
еден метар квадратен годишно, без оглед на тоа 
колку дена во текот на годината е зафатен трото-
арот — 40 динари. 

Тарифа бр. 5 
За држење на предмети (средства) за игри во 

јавни локали се плаќа годишно и тоа: 
а) за билјард — 480 динари; 
б) за карти за играње — 240 динари; 
в) за табли од гарнитура — 120 динари; и 
г) домино од гарнитура — 60 динари. 
Тарифа бр. 6 
Државни витрини за изложување на стоки од 

квадратен метар годишно 40 динари. 
Тарифа бр. 7 
За соопштенија, објави, огласи во таксени мар-

ки од 10 динари. 
Тарифа бр. 8 
За користење простор за паркирање на место 

определено од општинското собрание или органот 
кој што ќе го овласти: 

а) патнички коли — 2 динари; 
б) за автомобили — 10 динари; 
в) за комбибуси — 5 динари; 
г) за камиони — 5 динари; и 
д) за мотоцикли —- 1 динар. 
Тарифа бр. 9 
За поседување на патнички коли и тоа: 

— до 1300 т 3 50 динари; 
— преку 1300 т 3 80 динари. 

Такса по овој тарифен број ќе се уплаќа при 
регистрација на моторното визило и ќе оди како 
приход на: 

— СИЗ на станувањето за комунално уредува-
ње на градот — за колите од подрачјето на градот; 

— соодветните месни заедници — за колите од 
подрачјето на селото. 

Тарифа бр. 10 
За држење на музика на јавни локали 150 ди-

нари месечно. 
ЗАБЕЛЕШКА: Таксата не се плаќа за музика 

која се репродуцира со механички средства (гра-
мофони, магнетофони, радио, телевизор и ел.). 

Обврската од тарифа број 1 се плаќа однапред 
полугодишно до 15 јануари за првото полугодие, а 
до 15 јули во второто полугодие во годината. 

При истакнување нд нов натпис во текот на 
годината, таксата се пресметува сразмерно на бро-
јот на месеците до крајот на годината, а се напла-
ќа во рок од 15 дена од истакнување на истата. 

Обврската по тарифа број 2 ќе ја наплатуваат 
организациите и приватните лица што издаваат ле-
жаи при одјавувањето на привремениот престој, 
а таксата под „В" ќе се наплатува од викендашите 
однапред со самото пријавување на паркинг-пла-
иот и на влезот од плажата. 

Обврската по тарифата број 3 — во моментот 
на одјавувањето употребата на површината. 

Обврската по тарифа број 4 — однапред во 
моментот на пријавувањето употребата на тротоарот 
за пријавеното место. 

Обврската од тарифа број 5 и 6 — однапред за 
цела година до 15 јануари во годината. При прија-
вувањето нови средства за играње и истакнување 
на нови витрини таксата се пресметува сразмерно 
според месеците до крајот на годината со почеток 
од месецот што следува по месецот во кој витри-
ната е истакната, а се плаќа до 15 дена во месецот 
од кој почнува пресметувањето на таксата. 

Обврската од тарифа број 8 — однапред во 
месецот од отпочнувањето на користење на прос-
торот. 

Обврската од тарифа број 9 се наплатува при 
регистрацијата на моторното возило од органот на 
регистрација. 

Раководителот од јавниот локал и деловната 
просторија — тарифа број 4, 5 и 6 од оваа одлука 
— е должен пред почетокот на употребата на сред-
ствата за игра, тротоар односно пред истакнување-
то на фирма или држење на витрина за изложу-
вање на стоки да поднесе пријава до надлежниот 
орган на управата. 

Пријавата содржи: име и презиме односно на-
зив на пријавителот, место на локалот односно де-
ловната просторија на што се однесува пријавува-
њето и за кое време. 

Органот на управата со приемот на пријавата 
ја пресметува таксата и за истото го известува 
пријавителот со пополнет чек за уплата. 

Таксата за привремениот престој и користење 
на плажа — тарифа број 2 од оваа одлука (под, а, 
б и в), ќе ја убираат организациите и лицата кои 
обезбедуваат смештај на туристите. 

Наплатената такса по тарифа број 2 под а) и 
б) од „Минерални Бањи" — Негорци, во текот на 
1976 година се отстапува на наведената организа-
ција со тоа што реализираните средства ќе се тро-
шат наменски. 

Таксата за користење на слободните површини 
— тарифа број 3 — и за користење на простор за 
паркирање — тарифа број 2 — од оваа одлука се 
плаќа на службеното лице овластено од Дирекци-
јата за туризам и друга овластена организација. 

Организациите кои обезбедуваат сместување 
собраната такса ја издвојуваат на посебна сметка, 
а приватните лица декадно ја уплатуваат на смет-
ката на Дирекцијата за туризам. 

Пријавителот од тарифа број 4, 5 и 6 од оваа 
одлука е должен таксата да ја уплати во рок од 
24 часа по приемот на чекот. 

За наплатување и неблаговремено уплатување 
на комуналните такси кои се предвидуваат со оваа 
одлука ќе се применуваат одредбите од Законот за 
комунални такси. 

Таксите по тарифа број 5, 6 и 10 се приходи на 
буџетот на општината. 

Таксите по тарифа број 2, 3 и 8 наплатени од 
работните организации и приватните лица освен 
наплатените од „Минерални Бањи" — Негорци по 
тарифа број 2 под а) и б), се приходи на организа-
цијата за одржување на чистотата која ја врши таа 
дејност во населеното место каде и се наплатуваат 
таксите. 
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Таксите по тарифа број 2 под а) и б), наплате-
ни од страна на работната организација „Минерал-
ни Бањи" се приходи на споменатата организација 
со исклучива намена за уредување и одржување 
на површините во месноста „Минерални Бањи" и 
„Смрдлива вода". 

ОГласен дел 
ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Загубениот округли печат под назив: „Атлет-
ски сојуз на Македонија Скопје — Извршни одбор" 
се огласува за неважен. (1864) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 
Свидетелство за VII одделение на име Илија 

Настев, ул. „Јован Алабаков" бр. 14, Т. Велес. (1686) 
Возачка дозвола на име Злате Николовски, с. 

Теарце, Тетово. (1687) 
Свидетелство на име Азем Идризу е. Челопек, 

Тетово. (1688) 
Ученичка книшка од III одделение на име Де-

хар Ферати, е. Камењане, Тетово. (1689) 
Свидетелство од Vi одделение основно училиште 

на име Мујдин Шерифи, е. Камењане, Тетово. (1690) 
Ученичка книшка од III одделение на име Ва-

лидин Џемаили, е. Камењане, Тетово. (1691) 
Свидетелство за II год. издадено од Гимнази-

јата „Гоце Делчев" — Куманово на име Селим Ша-
бани, с. Липково, Куманово. (2016) 

Воена книшка издадена од Собранието на оп-
штината Ресен на име Елмазовски Зекманов Ремзи, 
с. Грнчари, Ресен. (2017) 

Воена книшка издадена од Собранието на оп-
штината Ресен — на име Кранли Назми Селаедин, 
ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 107, Ресен. (1913) 

Свидетелства за И, III и IV клас, ученичка 
книшка и свидетелство за положен завршен испит, 
издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кума-
ново на име Вадедин Раими, ул. „Карл Маркс" бр. 
101, Куманово. (2014) 

Свидетелство од IV одделение на име Рамадан 
Беќири, е. Камењане, Тетово. (1692) 

Свидетелство од IV одделение на име Ајредин 
Исени, е. Камењане, Тетово. (1693) 

Свидетелство на име Рамадани Сали, е. Бого-
виње, Тетово. (1694) 

Свидетелство од VI одделение на име Ајдар 
Ајдари, е. Боговиње, Тетово. (1695) 

Свидетелство за VII одделение на име Рама-
дан Рецепи, Боговиње, Тетово. (1696) 

Свидетелство на име Сали Џенуридин, е. Бо-
говиње, Тетово. (1697) 

Свидетелство за VI одделение на име Ќазим 
Казими, е. Боговиње, Тетово. (1698) 

Свидетелство за VII одделение на име Рефат 
Елези, е. Боговиње, Тетово. (1699) 

Свидетелство од V одделение на име Неџбедин 
Адиљи, е. Боговиње, Тетово. (1700) 

Лична карта на име Рајко Китаноски, е. Стен-
че, Гостивар. (1701) 

Индекс бр. 609/73, издаден од Вишата угости-
телска школа во Охрид на име Пеце Павловски, 
Ресен. (1703) 

Индекс бр. 18625, издаден од Филозофско исто-
риски факултет — Скопје на име Лилјана Георги-
евска, Скопје. (1704) 

Ученичка книшка за I клас, издадена од Гим-
назијата „Кочо Рацин" Ѓ. Петров на име Зора Цве-
тановска, Скопје. (1705) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од Основното училиште „Кузман Шапкаров" — 
Драчево на име Ацо Јовановски, Скопје. (1706) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Основното училиште „26 јули" — Скопје на име 
Миљаим Мустафа, Скопје. (1707) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Не-
бојша Јовановиќ, Скопје. (1708) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на 
име Лидија Ванчо Трајчева, Скопје. (1709) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Алеко Стамболиев, Скрпје. (1710) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Жаклина Ѓорѓиевска, Скопје. (1711) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Фрањо Јаковиќ, Скопје. (1712) 

Свидетелство од IV одделение, издадено од 
Училиштето „Јане Сандански" — е. Дреново на име 
Мирко Илиев, ул. „Славјанска" бр. 24, Т. Велес. 

(1713) 
Свидетелство за V клас на име Љатиф Ли-

мани, ул. „Вардарска" бр. 100, Тетово. (1714) 
Свидетелство за VI одделение на име Абдиљи 

Амим, е. Боговиње, Тетово. (1715) 
Свидетелство на име Аљимахир Рамадани, е. 

Шемшево, Тетово. (1716) 
Ученичка книшка за V одделение на име Ке-

мал Салихи, е. М. Речица, Тетово. (1717) 
Свидетелство за VI одделение на име Зурнијат 

Демири, е. Жељино, Тетово. (1718) 
Свидетелство на име Салиу Фета, е. Мало Тур-

чане, Гостивар. (1719) 
Ученичка книшка на име Шабан Весели, е. 

Градец, Гостивар. (1720) 
Воена книшка на име Костадин Атанасовски, 

е. Скочивир, Битола. (1721) 
Свидетелства за I и II клас на име Елица Мо-

мирова , Прилеп. (1722) 
Свидетелство на име ѓорѓи Димитриевски, ул. 

„Л. Фи липоски" бр. 39, Прилеп. (1723) 
Свидетелство од VIII одделение на име Верка 

Чогароска, Прилеп. (1724) 
Свидетелство за I и II клас на име Верка Чога-

роска, Прилеп. (1725) 
Ученичка книшка за VIII одделение на име 

Роза Јованоска, е. Бело Поле е. Долнени, Прилеп. 
(1726) 

Свидетелство за II клас, издадено од Училиш-
тето „Б. Талески" — Прилеп на име Атанас Ма-
џов, е. Сопот, Свети Николе. (1727) 

Ученичка книшка за III клас, издадена од 
Индустриското училиште „Р. — Ричко" — Прилеп на 
име Ванче Митрески, е. Врбоец, Прилеп. (1728) 

Свидетелство од I година периодично училиште 
„Перо Наков" — Куманово на име Рајна Младе-
новска, ул. „11 Октомври" бр. 39/III/6, Куманово. 

(1729) 
Свидетелство за VIII одделение на име Блажо 

Георгиевски, е. Конопница, Кр. Паланка. (1730) 
Работна книшка рег. бр. 4916, серија бр. 374560, 

издадена од Собранието на општината — Ресен на 
име Златка Ицо Мијовска, е. Златари, Ресен. (1731) 

Свидетелство за VIII клас на име Исан Ајди-
ни, е. Желино, Тетово. (1732) 

Свидетелство од VI одделение на име Гани 
Исени, е. Стримница, Тетово. (1733) 

Свидетелство за VII одделение на име Гани 
Исени, е. Стримница, Тетово. (1734) 

Свидетелство на име Енвер Пај азити, е. Чело-
пек, Тетово. (1735) 
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Свидетелство за VI одделение на име Авдил 
Гани Зилбеари, Тетово. (1736) 

Свидетелство од VIII одделение на име Арун 
Гакиби, с. Порој, Тетово. (1737) 

Свидетелство од VI одделение на име Рамадан 
Османи, ул. „М. Ацев", Тетово. (1738) 

Свидетелство за VI одделение на име Снежана 
Јестровска, е. Челопек, Тетово. (1739) 

Свидетелство за VI одделение на име Менка 
Јестровска, е. Челопек, Тетово. (1740) 

Ученичка книшка за I до V одделение на име 
Рамадан Османи, ул. „М. Ацев" бр. 10, Тетово. 

(1741) 
Свидетелство за VII одделение, издадено од 

Основното училиште „Братство Единство" — Те-
тово на име Музафер Беќири, ул. „Битолска" бр. 
12, Тетово. (1742) 

Свидетелства за VI и VII одделение, издадени 
од Основното училиште „Братство Единство" — 
Тетово на име Сузана Беќири, ул. „Битолска" бр. 
12, Тетово. (1743) 

Свидетелство од VII одделение, издадено од 
Основното училиште „Б. Единство" — Тетово на 
име Зенун Хасани, е. Требош, Тетово. (1744) 

Свидетелство на име Зулфи ја Шериф, ул. „М. 
Андоноски" бр. 8, Гостивар. (1745) 

Свидетелство од VI одделение на име Карадини 
Џеврије, ytii. „Белградска" бр. 34, Гостивар. (1746) 

Свидетелство за VI одделение на име Фатмире 
Јашари, е. Чајле, Гостивар. (1747) 

Свидетелство за VII одделение на име Фат-
мире Јашари, е. Чајле, Гостивар. (1748) 

Свидетелство за VIII одделение на име Фатми-
ре Јашари, е. Чајле, Гостивар. (1749) 

Возачка дозвола „Б" категорија на име Ариф 
Зекири, ул. „М. Марковски" бр. 4, Гостивар. (1750) 

Свидетелство за VII одделение на име Кадрие 
Мифтари, ул. „М. Ч. Филиповски" бр. 150, Гос-
тивар. (1751) 

Свидетелство за VII одделение на име Сузана 
Мустафаи, ул. „М. Ч. Филиповски" бр. 148, Гос-
тивар. (1752) 

Свидетелство за VII одделение на име Билјана 
Галабовска, е. Русиново, Берово. (1753) 

Свидетелство за VI одделение на име Саљи Ра-
мадани, е. Д. Лешница, Тетово. (1754) 

Свидетелство за VII одделение на име Саљи 
Рамадани, с. Дол. Лешница, Тетово. (1755) 

Свидетелство од IV одделение на име Русе Да-
видоски, е. Долна Јеловица, Гостивар. (1756) 

Свидетелство од VIII одделение на име Митре 
Богојевски, е. Печково, Гостивар. (1757) 

Свидетелство од V одделение на име Фекрет 
Абдулаи, е. Равен, Гостивар. (1758) 

Возачка дозвола на име Камиљ Етеми, е. Па-
латица, Тетово. (1759) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ми-
рослав Васиќ, Скопје. (1760) 

Индекс бр. 1964, издаден од Архитектонскиот 
факултет — Скопје на име Душко Лазаров, Скопје. 

(1761) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Пан-

телеј Васил Тодевски, Скопје. (1762) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Бранислава Цветковска, Скопје. (1763) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од 

Основното училиште „Браќа Миладиновци" — 
Скопје на име Ресмија Демирова, Скопје. (1764) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Фра-
њо Худавер, Скопје. (1765) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Невена Анастасова, Скопје. (1766) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Симона Јованоска, Скопје. (1767) 

Воена книшка издадена од Куманово на име 
Нацо Христов, ул. „171" бр. 146, Ѓ. Петров. (1768) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Фаик Коница" — Радуша на 
име Сабедин Садики, Скопје. (1769) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Основното училиште Т. Петров на име Авдилбаки 

Асани, Скопје. (1770) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Гоце 

Кирковски, Скопје. (1771) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Никола Дичо Мижовски, Скопје. (1772) 
Работна книшка издадена од Пробиштип на 

име Љупчо Ангелов, Скопје. (1773) 
Здравствена легитимација на име Димче Ко-

совски, ул. „Охридска" бр. 31, Битола. (1776) 
Воена книшка на име Тодор Илиевски, с. Крај -

ници, Т. Велес. (1777) 
Ученичка книшка за VI одделение на име Цан-

де Перков, ул. „Глигор Прличев" бр. 14, Т. Велес. 
(1778) 

Возачка дозвола на име Раиф Демири, е. Џеп-
чиште, Тетово. (1779) 

Свидетелство од IV одделение на име Адил 
Шакири, е. Ларце, Тетово. (1780) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Аб-
дулкарим Рамадан, е. Шипковица, Тетово. (1781) 

Свидетелство на име Неџат Џељами, е. Же-
лено, Тетово. (1782) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јован 
Пеловски, е. Владимирово, Берово. (1783) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
„Централното основно училиште „Стиф Наумов" е. 
Драмче на име Маца Гоцевска, е. Селник, Делчево. 

(1784) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од ЦОУ „Ванчо Прке" — Делчево на име 
Банчо Б. Манев, е. Ѕвегор, Делчево. (1785) 

Ученичка книшка за III клас на име Душан 
Козовски, Виница. (1786) 

Здравствена легитимација на име Божин Пет-
ковски, е. Вашарејца, Битола. (1787) 

Здравствена легитимација на име Даниела Ба-
рлеска , ул. „М. Ацев" бр. 107, Прилеп. (1788) 

Свидетелство од I клас, издадено од ЕУ „КЈ 
Питу" — Прилеп на име Љубомир Николоски, е. 
Пресил, Прилеп. (1789) 

Свидетелство од VIII одделение на име Иванка 
Трајкоска, ул. „Благоја Николоски" бр. 4, Прилеп. 

(1790) 
Воена книшка на име Јордан Василев, ул. „Пе-

тар Михов" бр. 2, Т. Велес. (1791) 
Свидетелство од IV одделение на име Руфат 

Илјази, е. Чифлик, Тетово. (1792) 
Свидетелство за IV одделение на име Меџат 

Илјази, е. Чифлик, Тетово. (1793) 
Свидетелство на име Цвета Мојсовска, е. Ми-

летино, Тетово. (1794) 
Сообраќајна дозвола 29-02 ТЕ на име АТП 

„Радика" — Гостивар. (1795) 
Свидетелство за I година економско училиште 

на име Звезда Киприј ацоска, ул. „Н. Парапунов" 
бр. 68, Гостивар. (1796) 

Свидетелство на име Јован Стојаноски, е. Јан-
чиште, Тетово. (1797) 

Свидетелство за VII одделение на име Неџат 
Сејдини, е. Беловиште, Гостивар. (1798) 

Свидетелство на име Фејза Бајрам, е. Јагол 
Доленци, Гостивар. (1799) 

Свидетелство од V одделение на име Ализариф 
Бајрами, ул. „Величка" бр. 14, Гостивар. (1800) 

Пасош бр. К. III 0150262 на име Карпиак Ка-
жимиеж, ул. „Г. Делчев" бр. За/'2, Гостивар. (1801) 

Свидетелство на име Накшија Мустафаи, Гос-
тивар. (1802) 

Сообраќајна дозвола за трактор на име Вали 
Зеќири, ул. „М. Маркоски" бр. 4, Гостивар. (1803) 

Сообраќајна дозвола за приколица на име Вали 
Зекири, ул. „М. Маркоски" бр. 4, Гостивар. (1804) 

Свидетелство на име Нехат Исмаили, ул. „Сло-
бодан Поповски", Гостивар. (1805) 

Ученичка книшка на име Слободан Гошев, е. 
Зрновци, Кочани. (1806) 

Здравствена легитимација на име Марина Та-
лева, ул. „Романија" бр. 49/15, Битола. (1807) 

Работна книшка на име Кирил Мирчески, ул. 
„Ристе Секирчанец" бр. 12, Прилеп. (1808) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Свидетелство за VI одделение на име Бранко 
Николов, е. Лисиче, Т. Велес. (1809) 

Свидетелство за VII одделение на име Бранко 
Николов, е. Лисиче, Т. Велес. (1810) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Савиља Куртиши, с. Стримница, Тетово. (1811) 

Здравствена легитимација на име Узаири Ва-
хаи, с. Жељино, Тетово. (1812) 

Свидетелство за IV одделение на име Сај диска 
М. Е;мина е. Вирче, Делчево. (1813) 

Свидетелство од I година гимназија, издадено 
во Т. Велес на име Кочо Мицев, ул. „Кирил Пеј-
чинов" бр. 13, Т. Велес. (1814) 

Возачка дозвола бр. 667/61, издадена од Тетово 
на име Александра Јовановска, ул. „Чешел" бр. 
3/1, Тетово. (1815) 

Свидетелство за осмо одделение на име Фета 
Изаири, е. Боговиње, Тетово. (1816) 

" Ученичка книшка, издадена од Оновното учи-
лиште „Јета е Ре" е. Шипковица, на име Рамадан 
Хаш(ли, с. Шипковица, Тетово. (1817) 

Свидетелство за VIII одделение на име Драги 
Јованоски, е. Милетино, Тетово. (1818) 

Ученичка книшка на име Семерџан Мехмеди, 
с. Србиново, Гостивар. (1819) 

Свидетелство за завршено основно училиште на 
име Незири Џумаљи, е. Врановце, Гостивар. (1820) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Валандово на име Атанас Атанасови, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 58, Гостивар. (1821) 

Свидетелство на име Владо Лазарески, ул. 
„ЈНА" бр. 203, Гостивар. (1822) 

Работна книшка рег. бр. 2561, серија бр. 217072, 
издадена од Собранието на општината Ресен на 
име Борис Јован Рајчановски, с. Лева Река, Ресен. 

(1823) 
Работна книшка рег. бр. 4249, серија бр. 313859, 

издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Никола Атанасов Доновски, ул. „К. Рацин" бр. 4, 
Ресен. (1824) 

Здравствена легитимација на име Мужган Ка-
римова, ул. „Борис Бастеро" бр. 20-а, Битола. (1825) 

Диплома бр. 666, издадена од Училиштето „Ѓуро 
Салај" — Битола на име Илија Машаревски, ул. 
„И. P. Лола" бр. 36а, Битола. (1826) 

Здравствена легитимација на име Идриз Јаша-
ров, ул. „Љубојно" бр. 3, Битола. (1827) 

Диплома издадена од Училиштето за ученици 
во стопанството „Кочо Рацин" на име Силвана Ди-
митрова, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 36-а, Битола. 

(1828) 
Работна книшка на име Заруко Арсоски, ул. 

„Васил Главинов" бр. 18, Прилеп. (1829) 
Ученичка книшка од I година, издадена од 

УЗУС на име Пеце Андреев, ул. „Благој Кирков" 
бр. 34, Т. Велес. (1830) 

Свидетелство за VIII одделение на име Каил 
Емрлаи, е. Раковец, Тетово. (1831) 

Боречка книшка на име Изаир Зибери, е. Ка-
мењане, Тетово. (1832) 

Ученичка книшка на име Неџбедин Исени, е. 
Нераште, Тетово. (1833) 

Свидетелство од II година, издадено од Гимна-
зијата „Кирил Пејчиновић' — Тетово на име Су-
зана Сулејмани, ул. „101" бр. 16, Тетово. (1834) 

Свидетелство за VII одделение на име Стојан 
Анѓелкоски, е. Печково, Гостивар. (1835) 

Свидетелство на име Владе Митревски, с. Ло-
говарди, Битола. (1836) 

Здравствена легитимација на име Борис Трен-
чевски, ул. „12" бр. 25, Битола. (1837) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бошко 
Јосифоски, е. Зркле, М. Брод. (1838) 

Воена книшка на име Добре Срнаков, ул. 
„Страшо Пинџур", Кавадарци. (1839) 

Пасош издаден од 1970/72 година на име Бог-
дан Рунески, е. Палчиште, Прилеп. (1840) 

Работна книшка на име Верка Димитриј евска, 
ул. „Орце Николов" бр. 8, Куманово. (1841) 

Диплома од гимназија на име Бајрам Јусуфи, 
е. Челопек, Тетово, (1842) 

Диплома од гимназија на име Абдулкади Сели-
ми, ул. „К. Неделковски" бр. 7, Тетово. (1843) 

Возачка дозвола бр. 4094, на име Јусуф Зен-
дели, е. Горна Баница, Гостивар. (1844) 

Уверение за завршен зидарски курс на име 
Рајко Гурчиноски, с. Тумчевиште, Гостивар. (1845) 

Сообраќајна дозвола бр. 2929, за возило комби 
ТЕ 8822 на Г. П. „Црвена Звезда" Гостивар. (1846) 

Диплома на име Алија Низафер, е. Групчин, 
Тетово. (1847) 

КОНКУРСИ 
Кадровската комисија при Земјоделско-индуст-

рискиот комбинат „Прилеп" — Прилеп, согласно 
член 9, став 2 од Самоуправната спогодба за уре-
дување на меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд при ЗИК „Прилеп" — Прилеп и 
Одлуката на Централниот работнички совет од 
одржаната седница на 22 јули 1976 година, донесе 
одлука за распишување 

К О Н К У Р С 
за следните работни места: 

1. Директор на Интерна банка, 
2. Заменик директор на Интерната банка, 
3. Директор на Научно-опитна развојна служба, 
4. Директор на Центарот за марксистичко обра-

зование, информации и стручно образование, 
5. Директор на ООЗТ — Кооперација, 
6. Директор на ООЗТ — Трговија, 
7. Директор на ООЗТ — Оранжериско произ-

водство, 
8. Директор на ООЗТ — Полјоделство, 
9. Директор на ООЗТ — Сточарство, 

10. Директор на ООЗТ — Лозаро-овоштарство, 
11. Секретар при работната заедница заеднички 

служби, 
12. Секретар на ООЗТ — Кооперација, 
13. Секретар на ООЗТ — Трговија, 
14. Секретар на ООЗТ — Оранжерии, 
15. Секретар на ООЗТ — Полјоделство, 
16. Секретар на ООЗТ — Сточарство, 
17. Секретар на ООЗТ — Лозаро-овоштарство, 
18. Комерцијален директор на ООЗТ — Трго-

вија, 
19. Технички директор на ООЗТ — Оранжериско 

производство, 
20. Технички директор на ООЗТ — Полјоделство, 
21. Технички директор на ООЗТ — Сточарство, 
22. Технички директор на ООЗТ — Лозаров 

овоштарство, 
23. Шеф на служба за заеми-кредити, 
24. Шеф на служба платен промет, 
25. Шеф на книговодство, 
26. Шеф на сметководство при ООЗТ — Коопе-

рација, 
27. Шеф на сметководство при ООЗТ — Трго-

вија, 
28. Шеф на сметководство при ООЗТ Оранже-

риско производство, 
29. Шеф на сметководство при ООЗТ — Полјо-

делство, 
30. Шеф на сметководство при ООЗТ — Сточар-

ство, 
31. Шеф на сметководство при ООЗТ — Лозаро-

овоштарство, 
32. Шеф на сметководство при ООЗТ — Тран-

спорт, 
33. Шеф на сметководство при ООЗТ — Ремонт 

и сервис, 
34. Шеф на сметководство при ООЗТ — Мле-

кара, 
35. Шеф на сметководство при ООЗТ — Маке-

донски Брод. 
У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за уредување на меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд, кандидатите треба да ги 
исполнуваат следните посебни услови: 
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За работното место под точка 1: 
— кандидатите треба да имаат висока стручна 

подготовка — економски факултет, со 10 години ра-
ботно искуство во струката од кои 5 години на ра-
ководно работно место и да поседуваат морално-
политички квалитети. 

За работното место под точка 2: 
— кандидатите треба да имаат висока стручна 

подготовка — економски факултет со 8 години ра-
ботно искуство во струката, од кои 4 години на 
раководно работно место и да поседуваат морално-
политички квалитети. 

За работното место под точка 3: 
— кандидатите треба да имаат висока стручна 

подготовка — земјоделски факултет со 10 години 
работно искуство од кои 5 години на раководно ра-
ботно место и да поседуваат морално-политички 
квалитети. 

За работното место под точка 4: 
— кандидатите треба да имаат висока стручна 

подготовка — факултет за политички науки, со 5 
години работно искуство во струката и да посе-
дуваат морално-политички квалитети. 

За работните места под точка 5, 7, 8, 9, 10: 
— кандидатите треба да имаат висока стручна 

подготовка — земјоделски факултет со 10 години 
работно искуство во струката, од кои 5 години на 
раководно работно место и да поседуваат морално-
политички квалитети. 

За работното место под точка 6: 
— кандидатот да има висока стручна подго-

товка — економски факултет со 10 години работно 
искуство во струката од кои 5 години на раководно 
работно место и да поседува морално-политички 
квалитети. 

За работното место под точка 11: 
— кандидатите треба да имаат висока стручна 

подготовка — правен факултет со положен право-
суден испит, со 5 години работно искуство и да 
поседуваат морално-политички квалитети. 

За работните места под точка 12, 13, 14, 15, 16 
и 17: 

— кандидатите треба да имаат висока стручна 
подготовка — правен факултет со 5 години работно 
искуство и да поседуваат морално-политички ква-
литети. 

За работното место под точка 18: 
— кандидатите треба да имаат висока стручна 

подготовка — економски факултет со 8 години ра-
ботно искуство, од кои 5 години на раководно ра-
ботно место и да поседуваат морално-политички 
квалитети. 

За работното место под точка 19: 
— кандидатите треба да имаат висока стручна 

подготовка — машински факултет со 5 години ра-
ботно искуство во струката и да поседуваат мо-
рално-политички квалитети. 

За работното место под точка 20 и 22: 
— кандидатите треба да имаат висока стручна 

подготовка — земјоделски факултет со 8 години 
работно искуство во струката од кои 5 години на 
раководно работно место и да поседуваат морално-
политички квалитети. 

За работното место под точка 21: 
— кандидатите треба да имаат висока стручна 

подготовка — ветеринарен факултет, со 8 години 
работно искуство, од кои 5 години на раководно 
работно место и да поседуваат морално-политички 
квалитети. 

За работните места под точка 23, 24 и 25: 
— кандидатите треба да имаат висока стручна 

подготовка — економски факултет со 5 години ра-
ботно искуство од кои 3 години на раководно ра-
ботно место и да поседуваат морално-политички 
квалитети. 

За работните места под точка 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34 и 35: 

— кандидатите треба да имаат висока стручна 
подготовка — економски факултет со 8 години ра-
работно искуство во струката, од кои 4 години на 
раководно работно место и да поседуваат морално-
политички квалитети. 

За горните работни места се предвидува да не-
маат законски пречки предвидени во член 134 од 
Законот за конституирање и запишување во суд-
скиот регистар на организациите на здружениот 
труд. 

Кандидатите кон пријавата треба да поднесат 
докази дека ги исполнуваат општите услови од За-
конот и тоа: 

— доказ за стручна подготовка, 
— доказ за работно искуство, 
— куса биографија за движењето во досегаш-

ната работа, 
— уверение дека не е осудуван, 
— уверение дека не е под истрага. 
Пријавите со потребните документи да се дос-

тавуваат во архивата на Комбинатот. 
Некомплетираните документи нема да се зе-

маат предвид при разгледувањето. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРЖ". 

Конкурсната комисија за избор на директор на 
Гимназијата „НИКОЛА КАРЕВ" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на гимназијата 
( и з б о р ) 

Покрај условите предвидени во член 10 од За-
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, кандидатот треба да ги исполнува 
и следниве услови предвидени во Статутот на Гим-
назијата: 

— да има завршено филозофски, филолошки 
или природноматематички факултет; 

— да има најмалку 10 години работно искуство 
во наставна работа; 

— да се истакнува со свои педагошки и орга-
низаторски способности; и 

— да не е осудуван за кривични дела предви-
дени во член 134 од Законот за конституирање и 
запишување во судскиот регистар на организациите 
на здружениот труд. 

Кон молбата кандидатот е должен да приложи 
документи за исполнување на условите предвидени 
во конкурсот. 

Молбите на кандидатите со некомплетирани до-
кументи Комисијата нема да ги земе во разгле-
дување. 

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

Молбите се поднесуваат до Гимназијата „Ни-
кола Карев" —> Скопје — за Конкурсната комисија. 

Личниот доход на директорот се определува 
според Самоуправната спогодба за распределба на 
личниот доход на Гимназијата. 

Конкурсната комисија при Фабриката за трико-
тажа и конфекција Ц. О. „КИРО ФЕТАК" — Ку-
маново 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Трговски патник за подрачјето на СР Босна 

и Херцеговина. 
Покрај општите услови предвидени во член 

11 и 12 од Законот за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/73), кандидатите треба да ги исполну-
ваат следните услови: 

— да имаат завршено висока, виша или средна 
стручна подготовка и 4 години работно искуство. 
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Со пријавите кандидатите треба да приложат: 
— препис од дипломата 
— уверение дека не се под истрага; 
— уверение дека не се осудувани; 
— куса биографија за движењето во службата. 
Писмените пријави со потребните документи 

кандидатите можат да ги доставуваат во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на овој конкурс на 
адреса: Фабрика за трикотажа и конфекција ЦО 
, КИРО ФЕТАК" од Куманово, со ознака „за кон-
курс". 
I 

Врз основа на Законот за основното воспитание 
и образование и член 7 од Самоуправната спогодба 
за уредување на меѓусебните односи во здруже-
ниот труд, Советот на Основното училиште „Чеде 
Филипоски" — село Врапчиште, општина Гостивар, 

р а с п и ш у в а 
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места во учеб-
ната 1976/77 година. 

I. МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК: 1 
1. Еден наставник по француски јазик со до-

полнување на одредено време. 
/ 

II. АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК: 

2. Еден наставник по математика на неодре-
дено време. 

3. Два наставника по француски јазик на 
неодредено време. 

4. Еден наставник по музичко воспитување 
на неодредено време. 

5. Еден наставник по физичко воспитување 
на неодредено време. 

6. Еден наставник по курс домаќинство со 
дополнување физика во македонските па-
ралелки на одредено време. 

7. Еден наставник по македонски јазик со 
дополнување на ликовно воспитување во 
паралелките со турски наставен јазик на 
одредено време. 

8. Еден наставник за одделенска настава во 
централното училиште на одредено време. 

9. Два наставника за одделенска настава во 
подрачното училиште е. Дебреше на одре-
дено време. 

III. ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК: 

10. Еден наставник по математика на неодре-
дено време. 

11. Еден наставник по математика со дополну-
вање на одредено време. 

12. Еден наставник по француски јазик на 
неодредено време. 

13. Еден наставник по македонски јазик со 
дополнување на одредено време. 

14. Два наставника за одделенска настава на 
неодредено време. 

У с л о в и : 
Кандидатите, покрај општите услови предви-

дени со Законот за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд, треба да ги исполну-
ваат и следните посебни услови и тоа: 

— Наставниците за одделенска настава треба 
да имаат завршено филозофски факултет — педа-
гошка група и педагошка академија — отсек за 
одделенска настава или учителска школа. 

— Наставниците по предметна настава треба да 
имаат завршено еднопредметна или двопредметна 
соодветна група за образование на наставници на: 
факултет, висока школа, ликовна академија, му-
зичка академија, педагошка академија или виша 
школа. 

—• Да поседуваат морални и општествени ква-
литети за остварување на целите на образованието 
ii воспитанието. 

Кон молбата таксирана со 2 дин. таксена мар-
ка, кандидатот треба да ги достави и следните до-
кументи : 

— препис од дипломата за образованието, 
— лекарско уверение, 
— уверение за државјанство, 
— извод од матичната книга на родените, 
— уверение дека не е осудуван, 
— уверение дека не е под истрага, 
— уверение за семејна-материјална положба, 
— работничка книшка, 
— работна карактеристика. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Молбите со ^комплетирани документи нема да 

бидат земени предвид. 
Личен доход според нормативите акти на 

училиштето. 
Молбите со сите потребни документи се доста-

вуваат до Основното училиште „Чеде Филипоски" 
— село Врапчиште. 

СОДРЖИНА 
Страна 

293. Одлука за помилување на осудени лица 689 
294. Одлука за утврдување на работните мес-

та во органите на управата за народна 
одбрана и штабовите за територијална 
одбрана на кои работниците и функцио-
нерите имаат право на зголемен личен 
доход — — — — — — — — — 689 

295. Одлука за начинот на формирањето на 
цените на школските тетратки — — -— 690 

296. Наредба за уплатување на средствата на 
солидарноста — — — — — — — 690 

297. Правилник за условите за вршење ана-
лиза на крв или анализа на крв и урина 
заради утврдување на алкохолизираноста 
на возач и друг учесник во сообраќајот и 
постапка за земање и транспортирање на 
крвта и урината за анализа — — — 691 

298. Правилник за начинот на вршење на 
здравствен преглед на кандидатите за 
возачи и возачите на моторно возило 
или трактор и за постапка за издавање 
на лекарско уверение — — — — — 692 
Исправка на Одлуката за начинот на 
формирање на цените за јужно овошје, 
свежо овошје и свеж зеленчук во про-
метот — — — — — — — — — 698 

Прописи на општинските собранија 

267. Одлука за општинските даноци на гра-
ѓаните — — •— — — — — — — -698 

268. Одлука за посебниот општински данок 
на промет на производи и услуги — — 703 

269. Одлука за општински данок на промет 
на недвижности и права — — — — 704 

270. Одлука за општински комунални такси 705 
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