
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 
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Број 2 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
3 динари. Жиро сметка бр 401-1-16 

6. 
Врз основа на член 6 од Законот за учество 

на Социјалистичка Република Македонија во фи-
нансирањето изградбата на споменлк на Нацио-
налноослободителната борба и Илинденското вос-
тание во Крушево, Дом на поезијата во Струга 
и Спомен-дом на културата во Свети Николе 
(„Службен весник на СРМ" бр. 18/70) и Законот 
за изменување на Законот за учество на Соци-
јалистичка Република Македонија во финансира-
њето изградбата на споменик на Националноосло-
бодителната борба и Илинденското востание во 
Крушево, Дом на поезијата во Струга и Спомен-
дом на културата во Свети Николе, Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО 
НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО 

ИЗГРАДБАТА НА ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА 
ВО СТРУГА ЗА 1972 ГОДИНА 

I. Од средствата утврдени во член 1 и член 3 
од Законот за учество на Социјалистичка Репу-
блика Македонија во финансирањето изградбата 
на споменик на Националноослободителната бор-
ба и Илинденското востание во Крушево, Дом на 
поезијата во Струга и Спомен-дом на културата 
во Свети Николе во 1972 година на општината 
Струга и се доделуваат средства во износ од 
1.000.000 динари. 

II. Неискористените средства од претходната 
точка на оваа одлука се пренесуваат во наред-
ната година. 

III. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-3501/1 
25 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р 

7. 
Врз основа на член 7 од Законот за учество 

на Социјалистичка Република Македонија во фи-
нансирањето изградбата на спомен-домовите на 
културата („Службен весник на СРМ" бр. 18/70) и 
Законот за изменување на Законот за учество на 
Социјалистичка Република Македонија во финан-
сирањето изградбата на спомен-домови на култу-
рата, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСИ НА УЧЕСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАД-
БАТА НА СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА 

ЗА 1972 ГОДИНА 

I. Од средствата утврдени со член 1 и член 4 
точка 4 од Законот за учество на Социјалистичка 
Република Македонија во финансирањето изград-
бата на спомен-домови на културата во 1972 година 
на општината Тетово и се доделуваат средства во 
износ од 880.000 динари. 

II. Неискористените средства од претходната 
точка на оваа одлука се пренесуваат во наредната 
година. 

III. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-3499/1 Претседател 
25 декември 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с. р. 

8. 
Врз основа на член 29 од Законот за финан-

сирање на општествено-политичките заедници во 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 9/65 и 5/67), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РЕЗЕР-

ВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија се одобрува ко-
ристење на 12.000.000 динари на Републичкиот бу-
џет за 1972 година, како привремена позајмица по-
ради неравномерен прилив на приходите на бу-
џетот. 

Одобрените средства ќе се вратат на Резервни-
от фонд до истекот на буџетската година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-3482/1 Претседател 
25 декември 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с. р. 

9. 
Врз основа на член 58, став 2 од Законот за 

финансирање на општествено-политичките заедни-
ци во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/65 и 5/67), Извр-
шниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 

ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија се доделуваат 
650.000 динари на Собранието на општината Берово 

2. Средствата од претходната точка ќе се ко-
ристат за санација на општествените служби — 
исплата на лични доходи. 

3. Средствата од точката 1 на оваа одлука се 
даваат во вид на позајмица без камата, а со враќа-
ње во рок од 5 години, почнувајќи од 1. VI. 1974 
година. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-3077/2 Претседател 
11 декември 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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10. 
Врз основа на член 3 од Законот за санирање 

и изградба не нестопански објекти што се од општ 
интерес за Републиката во периодот од 1967—1970 
година на подрачјето на град Скопје („Службен 
весник на СРМ", бр. 20/67 и 32/68), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДИСЛОЦИРА-
ЊЕ НА БАРАКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИЗВР-

ШНИОТ СОВЕТ 

1. Од нераспределените средства утврдени во 
член 1 од Законот за санирање и изградба на не-
стопанските објекти што се од општ интерес за 
Републиката во периодот од 1967—1970 година на 
подрачјето на град Скопје („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/67 и 32/68) на Извршниот совет на 
СРМ му се доделуваат 490.000 динари за дислока-
ција на бараки за потребите на Извршниот совет. 

2. Средствата од претходната точка на корис-
никот му се доделуваат без обврска за враќање. 

3. Одобрените средства од точката 1 на оваа 
одлука се наменети за: 

— дислокацирање на постојните работни про-
стории на Републичкиот завод за урбанизам, стан-
бени и комунални прашања 270.000 динари; и 

— дислоцирање на простории за потребите на 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана 
220.000 динари. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Број 12-3091/1 Претседател 
17 ноември 1972 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с. р. 

7 1 
Врз основа на член 18, став 7 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ", 
бр. 39/72), републичкиот секретар за финансии до-
несува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ЗА КОИ ОБЛОГОТ И НАПЛА-
ТАТА НА ДАНОКОТ ГИ ВРШИ ОРГАНОТ ЗА 
ПРИХОДИ НА ЧИЕ ПОДРАЧЈЕ ДАНОЧНИОТ 

ОБВРЗНИК ИМА ЖИВЕАЛИШТЕ 

1. Како дејности кои поради природата на ра-
ботата се вршат во повеќе општини и се оданочу-
ваат според прописите кои важат на подрачјето 
на општината во која обврзникот има живеалиште, 
се сметаат: 

1) превозничка, (превоз со моторни возила, 
моторни пловила, со запрежни коли, како 
и пренос на товар со товарни коњи), 

2) ѕидарска и фасадерска, 
3) молерска и бојаџиска, 
4) инсталатерска (за водовод, гасни постројки 

и канализација, за парно греење и уре-
ди за климатизација), 

5) гипсерска и штукомермерска, 
6) дрводелска, 
7) покривопокривачка, 
8) паркетарска, стружење и чистење на паркет, 
9) печкарска (керамичарска — за поставување 

печки и плочки), 
10) изолатерска, 
11) асфалтерска, 
12) оџачарска, 
13) поставување камен и коцки (калдрмаџиска), 
14) лимарска, 
15) електроинсталатерска, 
16) терацерска, 
17) каменорезачка, 
18) изработка и полагање подови од вештачки 

смеси, 
19) бунарџиска, 

20) аранжерска, 
21) инсталирање на громобрани, 
22) вршење услуги со градежна механизација 

(со багери, булдожери, натоварувачи), 
23) надолжно режење на дрвни сортименти на 

подвижни цилкулари. 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Број 08-12/1 
5 јануари 1973 година 

Скопје 

Републички секретар за финансии, 
Андон Макрадули, с. р. 

т 
Врз основа на член 274, став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ", 
бр. 39/72), републичкиот секретар за финансии до-
несува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СМЕТ-
КИТЕ ОДНОСНО ПОТВРДИТЕ И ЗА НАПЛА-
ТАТА НА СТАСАНИОТ ДАНОК, КАКО И ЗА 

НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА 

I. Евидентирање на сметките односно 
потврдите 

1. Даночните обврзници(во натамошниот текст: 
обврзници) кои остваруваат приходи од организа-
циите на здружениот труд и од другите организа-
ции, државните органи и од приватно-правните 
лица (во натамошниот текст: исплатители), како и 
кога ќе остварат приходи од имот, се должни смет-
ката односно потврдата или друг документ врз ос-
нова на кој се остваруваат приходите (во натамош-
ниот текст: сметка) да ги состават во 3 примероци 
(од кои еден за исплатителот, еден за органот за 
приходи на општината и еден за обврзникот), и 
пред поднесување на исплатителот, да му ја до-
стават на органот за приходи на општината зара-
ди евиденција и утврдување на висината на ста-
саниот данок кој треба да се наплати. 

На обврзниците на кои данокот се пресметува 
по одбивање, при исплатата на приходите (данок 
по одбивање) се должни сметката да ја поднесат 
поради евидентирање до органот за приходи на 
општината на чие подрачје имаат живеалиште, 
односно на чие подрачје живее неговото потесно 
семејство. Обврзникот е должен при поднесување 
на сметката поради евидентирање да поднесе и 
потврда за износот на стасаниот и ненаплатениот 
данок од подрачјето на други општини, доколку и 
к а ј други општини се задолжува со данок, или да 
даде писмена изјава дека к а ј другите општини не 
е задолжен со данок. 

2. Органот за приходи на општината е должен 
на сите три примероци од сметката да стави налог 
на исплатителот при нејзината исплата, да ги за-
држи даноците и да ги уплати на соодветната смет-
ка к а ј Службата на општественото книговодство, 
и тоа за: 

— износот на данокот кој отпаѓа на примањето 
по поднесената сметка, кој се наплатува со запи-
рање при исплатата на приходот; и 

— износот на останатите стасани и ненаплате-
ни даноци со кои обврзникот е задолжен. 

Ако збирот на стасаните даноци е поголем од 
износот кој обврзникот по поднесената сметка тре-
ба да го прими, органот за приходи на општината,, 
во налогот, претходно ќе ги искаже данокот што 
му припаѓа според самата сметка, а потоа остана-
тиот данок до вкупниот износ на сметката. 

Ако по поднесената сметка не постои обврска 
за плаќање на данок, а обврзникот ги намирил 
сите останати даноци, органот за приходи на оп-
штината ќе наведе во сметката дека обврзникот 
во таа и во друга општина не е задолжен со данок. 
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3. Органот за приходи на општината води еви-
денција (регистар), по обврзници — подносители 
на сметка, во кој по хронолошки ред ќе ја запише 
секоја сметка поднесена заради евидентирање. 

При евидентирањето од претходниот став, ор-
ганот за приходи на општината ќе ги внесува сите 
податоци од сметката потребни за облог и наплата 
на данокот. 

Врз основа на податоците од ставот 1 на оваа 
точка, органот за приходи на општината ќе ги кон-
тролира запирањата и уплатите на данокот според 
евидентираните сметки. 

4. Не се евидентираат сметките за остварени 
приходи од: 

1) испорачани основни земјоделски производи 
од страна на индивидуалните земјоделски произ-
водители; 

2) авторските права; 
3) продажбата на употребени предмети преку 

комисионите дуќани или непосредно на организа-
циите на здружениот труд и други организации, 
државните органи и приватно-правните лица, освен 
употребата на моторни возила, моторни електрични 
машини и уреди, медицински инструменти и апа-
рати, машини за сметање и пишување; 

4) вршење на стопански и нестопански дејности 
на кои се плаќа данок во процент од секој поод-
делно остварен бруто приход (данок по одбивање), 
освен приходите на: 

а) лицата кои се бават со продажба и рекла-
мирање на стока за сметка на организациите на 
здружениот труд к а ј кои не се во работен однос 
(деловни агенти, трговски патници и сл.); 

б) застапниците и подзастапниците на приреду-
вачи на игри на среќа со исклучок на Југословен-
ската лотарија; 

в) од изработката на инвестициони програми, 
проекти и елаборати, планови, стручни експертизи, 
економски и други анализи и завршни сметки од-
носно биланси; и 

г) од изработката на статути, правилници и 
други општи акти на организациите на здруже-
ниот труд. 

Не се евидентираат сметките и на носачите, 
сечачите на дрва и другите лица кои користат соп-
ствена физичка сила во вршењето на услугите 
на организациите на здружениот труд и други ор-
ганизации, државните органи и на приватно-прав-
ните лица. 

II. Отворање на жиро-сметки 
1. Даночните обврзници кои од организациите 

на здружениот труд и другите организации, од др-
жавните органи и од приватно-правните лица 
оствариле приход за испорачана стока и извршени 
услуги и кога оствариле приход од имот, се должни 
к а ј деловната банка да отворат жиро-сметки пре-
ку кои ќе им се исплатуваат тие приходи. 

2. Даночните обврзници кои остваруваат доход 
од самостојно вршење на стопанска и нестопанска 
дејност ќе отворат жиро-сметки к а ј деловната бан-
ка на подрачјето на општината во која се задол-
жуваат со данок. Даночните обврзници кои од вр-
шење на такви дејности или услуги од кои се 
плаќа данок во процент од секој поодделно оства-
рен бруто-приход^ се должни да отворат жиро-
сметки к а ј деловната банка на подрачјето на оп-
штината во која имаат живеалиште. 

3. На даночните обврзници кои според одред-
бите на оваа наредба отвориле жиро-сметка, орга-
низациите на здружениот труд и другите органи-
зации, државните органи и приватно-правните лица 
се должни да ги исплатуваат сите приходи преку 
нивната жиро-сметка. 

4. На даночните обврзници кои имаат жиро-
сметка к а ј деловната банка, наплатата на стаса-
ните даноци може да се изврши со ставање на за-
брана на исплатата на нивната жиро-сметка, по 
постапка утврдена со закон или прописи донесени 
врз основа на законот. 

5. По исклучок од одредбите на точката 1 од 
оваа наредба, на даночните обврзници нема да им 

се исплатуваат преку жиро-сметка оние приходи 
што ќе им ги подарат на општествено-политичката 
заедница, на организацијата на здружениот труд 
и на други организации за хумани, социјални и 
други општополезни цели, ако на исплатителот му 
наложат писмено уплатата да ја изврши на жиро-
сметката на примателот на подарокот. 

III. Казнени одредби 

1. Со парична казна до 10.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок организацијата на здружениот 
труд и другата организација, ако на даночниот 
обврзник непосредно му исплати приход а не пре-
ку жиро-сметка. 

За дејството од претходниот став ќе се казни 
за прекршок со казна до 3.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд, 
другата организација како и во државниот орган. 

2. Со парична казна до 3.000 динари ќе се каз -
ни за прекршок даночниот обврзник кој на исплат-
ниот документ или на посебниот поднесок ќе даде 
неточна изјава. 

Со парична казна од претходниот став ќе се 
казни за прекршок и даночниот обврзник кој ќе 
отвори жиро-сметка к а ј друга деловна банка и кој 
ќе издаде налог уплатата од приходите кои ги 
остварил да се изврши на жиро-сметка на друго 
лице. 

3. Оваа наредба влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1973 година. 

Дел. број 08-17/1 
4 јануари 1973 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Андон Макрадули, с. р. 

13, 
Врз основа на член 169, став 2 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ", 
бр. 39/72), републичкиот секретар за финансии до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧ-

НИТЕ ПРИЈАВИ 

Член 1 
1. Даночната пријава за обврзниците од само-

стојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 
е во формат од 32 х 24 сантиметри и се состои од 
4 страници (образец број 1). 

2. Даночната пријава за обврзниците од само-
стојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 
кои данокот го плаќаат во годишен паушален из-
нос е во формат од 30 х 21 сантиметри и се состои 
од 3 страници (образец број 2). 

3. Даночната пријава за облог со данок од при-
ход од згради и данок на згради е во формат од 
30 х 25 см. и се состои од 3 страници (образец бр. 3). 

4. Даночната пријава за облог со данок од 
вкупниот приход на граѓаните е во формат од 
30 х 21 см. и се состои од 4 страници (образец бр. 4). 

Член 2 
Составен дел на овој правилник се обрасците 

за даночните пријави од претходниот член. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1973 година. 

Дел. бр. 08-2860/1 
5 јануари 1973 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Андон Макрадули, с. р. 



Стр. 20 - Бр. 2 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 26 јануари 1973 



26 јануари 1973 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 2 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 2 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 26 јануари 1973 



26 јануари 1973 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 2 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 2 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 26 јануари 1973 



26 јануари 1973 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 2 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 2 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 26 јануари 1973 



26 јануари 1973 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 2 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 2 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 26 јануари 1973 



26 јануари 1973 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 2 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 2 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 26 јануари 1973 

14 
Врз основа на член 21 од Законот за даноците 

на граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 39/72), 
републичкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВОДЕЊЕ НА РАБОТНИ КНИГИ НА ДАНОЧ-
НИТЕ ОБВРЗНИЦИ КОИ ВРШАТ СТОПАНСКИ 

И НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Даночните обврзници од личен доход од са-
мостојно вршење на стопанските дејности и даноч-
ните обврзници од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанските дејности, кои данокот го 
плаќаат според вистинскиот доход, се должни да 
водат работни книги за своето работење според 
начинот пропишан со ова упатство. 

2. Работните книги се водат според обрасците 
кои се составен дел на ова упатство. 

3. Работните книги мора да се водат уредно и 
ажурно според начелата на еднообразното книго-
водство, така што: 

1) книжењето се врши по хронолошки ред, спо-
ред настанување на промените; 

2) книжењето се врши со мастило и хемиски 
молив или мастилав молив без оставање на праз-
нини; 

3) прокнижените ставки не можат да се бри-
шат туку погрешното книжење се прецртува со 
две хоризонтални линии за да би се читало по-
грешното книжење, а правилната ставка да се впи-
ше над прецртаната ставка; 

4) сторнирањето на погрешно прокнижените 
ставки се врши по методот на црвено сторно; 

5) книжењето на промените се врши врз осно-
ва на оригинални документи (фактури, сметка 
признаници, платни списоци и сл.); 

6) книжењето на промените се врши секој ден, 
доколку со ова упатство не е поинаку опреде-
лено; и 

7) од книжењето да може да се утврди оства-
рениот промет од продадените производи (стоки) и 
извршените услуги, како и вкупните трошоци на-
правени заради остварување на вкупниот приход. 

Работните книги мора да бидат сошиени со 
емственик, освен книгите на признаниците кои се 
нумерирани според страниците. 

Работните книги мора да бидат заверени од 
органот за приходи на општината. 

II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ КНИГИ 
НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ОД В Р Ш Е Њ Е НА 
СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ОСВЕН НА САМОСТОЈ-

НИТЕ УГОСТИТЕЛИ 

1. Книга за приходи 
(Образец РК-1) 

4. Во книгата за приходи што ја водат обврз-
ниците од стопанска дејност се книжи остварениот 
приход од продадените производи и од изврше-
ните услуги, секој ден по истекот на работното 
време, а најдоцна во текот на наредниот ден. 

Книжењето на приходот се врши врз основа 
на издаден писмен документ (фактура, признаница 
и сл.), кој е уредно оформен од страна на обврз-
никот. 

5. Книжењето на приходите се врши: 
— во колоната 1, редоследно се евидентира се-

која промена; 
— во колоната 2, се впишува датумот на кни-

жењето; 
— во колоната 3, се внесува името и презимето 

на лицето на кое му е продаден производот 
или извршена услуга, според издадениот до-
кумент; 

— во колоната 4, се внесува бројот на издаде-
ниот документ; 

— во колоната 5, се внесува износот на оства-
рениот приход од продадените производи; 

— во колоната 6, се евидентира остварениот 
приход од извршените услуги; 

— во колоната 7, се внесува збирот од коло-
ните 5 и 6; 

— во колоната 8, се внесува евентуална забе-
лешка по однос на книжењето. 

За остварениот приход од производи и услуги, 
кој е поголем од 200 динари по еден граѓанин, об-
врзникот е должен да го прокнижи издадениот до-
кумент. 

Ако остварениот приход од производи или ус-
луги, во текот на денот, е помал од 200 динари по 
еден граѓанин, на крајот од денот се книжи вкуп-
ниот износ на овој приход како дневен пазар, за 
кој се прави рекапитулација која претставува збир 
на поединечно издадените документи (признаница 
фактури и сл.). 

Остварениот приход од општествено-правните 
лица (работни организации, државни органи и сл.), 
се книжи поединечно врз основа на издадениот 
документ (фактура, признаници и сл.). 

2. Книга за расходи 
(Образец РК-2) 

6. Во книгата за расходи што ја водат обврз-
ниците од стопанска дејност се книжат расходите 
односно трошоците од член 77 од Законот за дано-
ците на граѓаните, кои се однесуваат на остваре-
ниот приход прокнижен во книгата за приходи. 

Книжењето на расходите се врши секој ден по 
истекот на работното време, а најдоцна во текот на 
наредниот ден. 

Книжењето на расходите се врши врз основа 
на оригинални писмени документи и тоа, за: 

— направените расходи за набавка на матери-
јал се книжат фактурите добиени од продавачот; 

— направените расходи на име бруто лични 
доходи на запослените работници се книжат врз 
основа на оформената документација за исплате-
ниот бруто личен доход; и 

— останатите трошоци врз основа на соодветни 
документи (фактури, признаници, сметки и сл.). 

7. Книжењето на расходите се врши: 
— во колоната 1, редоследно се евидентира се-

која промена; 
— во колоната 2, се впишува документот на 

книжењето; 
— во колоната 3, се внесува видот на расходот 

и лицето на кое е извршена исплатата. (На 
пример: за набавка на материјал се наве-
дува видот на материјалот и назив и адреса 
на продавачот; закупнина на работната про-
сторија— бројот на признаниците; за испла-
тен бруто личен доход на работниците — 
платниот список итн.); 

— во колоната 4, се впишува документот; 
— во колоната 5, се внесува износот на пла-

тениот данок на промет (основен и посебен) 
на набавениот репроматеријал потребен за 
вршење на производната стопанска дејност. 
Во фактурата за набавениот репроматеријал 
посебно се искажува данокот на промет (ос-
новен и посебен); 

— во колоната 6, се внесува вредноста на на-
бавениот материјал заедно со данокот на 
промет (основен и посебен) искажана во 
вкупниот износ на фактурата ; 

— во колоната 7 и 8, се внесуваат износите на 
направените расходи за исплатените лични 
доходи и останатите трошоци; 
— во колоната 9, се внесува збирот од коло-
ните 6, 7 и 8; 

— во колоната 10, се внесува евентуална забе-
лешка по однос на книжењето. 

8. Книгата за приходи и книгата за расходи се 
заклучуваат со положба на 31 декември, најдоцна 
до 25 јануари на наредната година. 
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Заклучувањето на книгата се врши на тој на-
чин што под последното книжење се подвлекува 
линија и се врши собирање на износите од соод-
ветните колони. 

III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РАБОТНИ КНИГИ 
НА САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ 

1. Книга на прометот на самостојните 
угостители 

(Образец РК-3) 

9. Направениот дневен промет се книжи секој-
дневно по завршувањето на работата. Дневниот 
промет се книжи врз основа на помошната евиден-
ција. Остварениот промет се книжи одделно за се-
кој вид на пијалоци, безалкохолни пијалоци, хра-
на и други услуги. Евиденцијата на потрошените 
(продадени) алкохолни пијалоци, на кои се плаќа 
посебен данок на промет, се води според утврде-
ните колони. 

Книжењето на остварениот промет од прода-
дените алкохолни и безалкохолни пијалоци се вр-
ши неделно и тоа во првиот ден од наредната не-
дела за претходната недела. Доколку завршува-
њето на неделата не се поклопува со завршува-
њето на месецот, книжењето ќе се врши во на-
редниот ден по истекот на месецот. 

10. Книжењето на прометот се врши: 
— во колоната 1, редоследно се евидентира се-

која промена; 
— во колоната 2, се впишува документот на 

книжењето; 
— во колоната 3, се впишува датумот на кни-

жењето ; 
— во колоната 4, се внесува назив на доку-

ментот кој служи како основ за книжење 
(на пример: по фактура и сл.); 

— во колоните 5, 6 и 7, се внесува прометот; 
— во колоната 8, се внесува збирот на проме-

тот од колоните 5, 6 и 7; 
— во колоните 9—13, за пивото и вештачката 

ракија потрошокот се внесува во литри и 
вредност, а за природното вино потрошокот 
се внесува само во литри; 

— во колоните 14—19, се внесуваат алкохол-
ните пијалоци според јачината; 

—- колоната 20, е резервна колона; и 
— во колоната 21, се внесува евентуална забе-

лешка по однос на книжењето. 
11. Книгата на прометот се заклучува секој ме-

сец и тоа во наредниот ден од истекот на послед-
ниот ден од месецот. Заклучувањето се врши на 
тој начин што под последното книжење се подвле-
кува линија и се врши собирање на износите од 
соодветните колони од 5—20. Под збирот на месеч-
ниот промет и месечната евиденција за потроше-
ните алкохолни пијалоци се додава (пренесува) 
соодветниот промет односно евиденција од прет-
ходниот месец и со собирање на овие износи се 
добива кумулативно остварениот промет и на по-
трошените алкохолни пијалоци, заклучно со тој 
месец. На крајот на деловната година, на истиот 
начин се врши годишно заклучување на книгата, 
и тоа заклучно со 31 декември, а најдоцна до 25 ја-
нуари за изминатата година. 

2. Книга за набавка и трошење на материјалот 
на самостојните угостители 

(Образец РК-4) 

12. Во книгата за набавка и трошење на ма-
теријалот на самостојните угостители хронолошки 
се книжи секоја набавка на алкохолни пијалоци, 
прехранбени артикли и други услуги веднаш по 
извршената набавка а најдоцна во текот на идниот 
ден од извршената набавка или приемот на доку-
ментот. Набавените алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, прехранбени артикли и други услуги се 
книжат врз основа на добиените фактури и сметки 

за извршената набавка. Направените трошоци на 
име лични доходи на вработените и други трошоци 
се книжат врз основа на оформената документаци-
ја за исплатениот бруто личен доход и докумен-
тите за другите трошоци (фактура, признаница, 
сметка и др.). Евиденцијата за набавените алко-
холни пијалоци на кои се плаќа посебен данок на 
промет се води по утврдените колони. 

13. Книжењата за набавката на материјалот и 
за направените трошоци се врши: 

— во колона 1, ред ос л едно се евидентира секо-
ја промена; 

— во колона 2, се впишува документот на кни-
жењето; 

— во колона 3, се впишува датумот на кни-
жењето ; 

—- во колона 4, се внесува називот на продава-
чот од кого е набавен материјалот, а за на-
правените трошоци се внесува потеклото на 
трошокот, (на пример: исплатен личен до-
ход на вработените по платен список; испла-
тен надоместок за услуги од други лица по 
сметкопотврди; трошоци за потрошена елек-
трична енергија — по фактури и др.); 

— во колоната 5, се внесува видот на набаве-
ниот материјал (на пример: алкохолни пи-
јалоци, безалкохолни пијалоци, прехранбени 
артикли и други услуги), а за направените 
трошоци кус опис на видот на трошокот, (на 
пример: личен доход, струја, вода, услуга и 
слично); 

— во колоните 6 и 7, се внесува вредноста на 
набавените материјали и направените тро-
шоци искажани во соодветниот документ за 
книжење; 

— во колоните 8—18, за пивото и вештачката 
ракија набавката се внесува во литри и по 
набавна цена, а за останатите алкохолни 
пијалоци набавката се внесува само во ли-
три; 

— колоната 19 е предвидена како резервна ко-
лона и во неа се евидентираат евентуални 
други трошоци; и 

— во колоната 20, се внесува евентуалната за-
белешка по однос на книжењето. 

14. Книгата за набавка и трошење на матери-
јалот се заклучува месечно и годишно. 

Месечното заклучување на книгата се врши 
на крајот на месецот и тоа во наредниот ден по 
истекот на последниот ден од месецот. Заклучува-
њето се врши на тој начин што под последното 
книжење се подвлекува линија и се врши соби-
рање на износите од соодветните колони. Кумула-
тивното салдо на колоните од претходните месеци 
се додава (пренесува) под овие износи и со нивно-
то собирање се добива вкупната вредност на на-
бавката на материјалите и направените трошоци, 
како и вкупно набавените алкохолни пијалоци за-
клучно со тој месец. 

Годишното заклучување се врши на крајот на 
деловната година заклучно со 31 декември, а на ј -
доцна до 25 јануари за изминатата година. 

IV. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ 
КНИГИ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 

ОД НЕСТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Книга за приходи и расходи 
(Образец РК-5) 

15. Во книгата за приходи и расходи се кни-
жат сите наплатени приходи и извршени расходи 
од самостојно вршење на нестопанската дејност. 
Книжењето се врши секој ден по истекот на ра-
ботното време а најдоцна во текот на наредниот 
ден. 

Книжењето на приходите и расходите се врши 
врз основа на писмен документ (признаница, ф а к -
тура, сметка и сл.). 
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16. Книжењето на приходите и расходите се 
врши: 

— во колона 1, редоследно се евидентира се-
која промена; 

— во колоната 2, се впишува датумот на кни-
жењето; 

— во колоната 3, се внесуваат податоци на 
лицето или работна и друга организација 
на кои е извршена услугата, а за направе-
ните расходи се внесуваат податоци за ви-
дот на направениот расход, (на пример: пла-
тена закупнина на деловна просторија, на-
бавен канцелариски материјал по фактура 
и сл.); 

— во колоната 4, се внесува точната адреса на 
лице на кое е извршена услугата; 

— во колоната 5, се дава кус опис на прихо-
дот (на пример: за пишување на тужба, за 
застапување на суд и сл.); 

— во колоната 6, се внесува бројот на тари-
фата по која е наплатена услугата; 

— во колоната 7, се внесува износот на оства-
рениот приход од извршената услуга врз 
основа на издадената признаница и сл.; 

— во колоната 8, се внесуваат износите на на-
правените расходи според добиените доку-
менти; 

— во колоната 9, се внесува евентуална забе-
лешка по однос на книжењето. 

17. Книгата за приходи и расходи се заклучува 
со положба на 31 декември, најдоцна до 25 јануари 
на наредната година. 

Заклучувањето се врши на тој начин што под 
последното книжење се подвлекува линија и се 
врши собирање на износите од соодветните колони. 

2. Именик на странките 
(Образец РК-6) 

18. Именикот на странките се води редоследно 
по колони и хронолошки по редни броеви. Редниот 
број под кој странката е заведена е истовремено и 
деловоден број под кој се води предметот на стран-
ката. 

Во именикот на странките се евидентира се-
која издадена признаница за примени пари, за из-
вршена услуга: 

— во колоната 1, се внесува редниот број; 
— во колоната 2, се впишуваат лични подато-

ци за странката; 
— во колоната 3, се наведува точната адреса 

на странката; 
— во колоната 4, се впишува датумот на кни-

жењето; 
— во колоната 5, се внесува редниот број на 

книжењето на признаницата од книгата за 
приходи и расходи; 

— во колоната 6, се внесува евентуална забе-
лешка по однос на книжењето. 

V. КНИГА НА ПРИЗНАНИЦИ 

1. Книга на признаници 
(Образец Р К - 7а, 76 и 7в) 

19. Даночните обврзници кои вршат стопанска 
дејност, освен даночните обврзници од дејностите: 
грнчарска, ковачка, потковувачка, пушкарска, ос-
трачка на сите видови сечива, коларска, ј а ж а р -
ска, јорганџиска, изработка на кравати, изработка 
на машки шапки и капи, кројачи на народна об-
лека (абаџии), волновлачари, ќурчии (кожувари), 
папучарска, сарачка, изработка на чанти, саатчии, 
слаткарска, лекарска, изработка на обланди, кор-
нет^, кори, производство на сода-вода, свеќар-
ска, кујунџиска, златарска, поправка на пенка л а 
и патент-моливи, изработка на дувачки и музич-
ки инструменти, четкарска, изработка и поправка 

на чадори, изработка на метли, фризерска за ма-
жи-бербери, оптичарска-монтирање и поправка на 
очила, фотографска, везење со златна, сребрена 
и обична жица, изработка на копчиња и сл., из-
работка на гребени за волна, изработка на звонци, 
ножарска, калајџиска, чешларска, изработка на 
налани, позамантериска, изработка на текстилни 
производи од синтетичко и природно влакно, му-
тавџии, изработка на сандали, мелење на к а ф е и 
сурогати, леблебиџии и бонбонџии, се должни да 
издаваат признаници за продадени производи и 
извршени услуги на граѓаните, организациите на 
здружениот труд и другите организации според об-
разецот PK-7-a и PK-7-б. 

Признаницата PK-7-a ја издаваат даночните 
обврзници чија поединечна вредност од продаде-
ната стока и извршената услуга го надминува из-
носот од 50 динари. 

Признаницата PK-7-б ја издаваат даночните 
обврзници кога поединечната вредност на извр-
шената услуга и продадените производи не го над-
минува износот од 50 динари. 

Даночните обврзници што вршат нестопанска 
дејност водат книга на признаници (образец 
PK-7-в). 

20. Книгата на признаниците (образец 7а, 76 
и 7в) се води (во дупликат) копирно. 

Органот за приходи на општината ги заве-
рува поединечно по серии и броеви сите три ви-
да на признаници. 

VI. ЧУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА РАБОТНИТЕ 
КНИГИ 

21. Работните книги и документите врз основа 
на кои се врши книжењето, по правило, се чуваат 
во деловната просторија во која даночниот обврз-
ник ја врши дејноста. 

Даночните обврзници кои дејноста ја вршат 
на подрачјата на повеќе општини, а со данокот се 
обложуваат според местото на постојаното живе-
ење, работните книги ги чуваат во местото каде 
ја вршат дејноста. 

22. Работните книги од член 2 на ова упатство 
и документацијата врз основа на која е извршено 
книжењето, мора да се чуваат на јмалку пет од-
носно десет години по истекот на годината за која 
се водени. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

23. Даночните обврзници кои од 1 јануари 
1973 година се должни да ги водат работните кни-
ги според одредбите на овој правилник, остваре-
ниот приход и направените расходи ќе ги про-
книжат збирно заклучно со 31 јануари 1973 годи-
на врз основа на документацијата за работењето. 

24. Со влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да в а ж и Упатството за начинот на во-
дењето на работните книги на обврзниците на при-
донесот од личниот доход од самостојно вршење 
на занаетчиски и други стопански дејности и ин-
телектуални услуги („Службен весник на СРМ", 
бр. 2/69 и 3/71). 

25. Ова упатство влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 
година. 

Бр. 08-2859/1 
5 јануари 1973 година 

Скопје 

Републички секретар за финансии, 
Андон Макрадули, с. р. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по тужбата на Стошевска 
Благица од село Драгоманце, Кума,ново, против 
тужениот Стошевски Милован со непознато место 
на живеење и боравок. Вредност на спорот 2 ООО 
динари. 

Се повикува тужениот Стошевски Милован во 
рок од 30 дена да се јави во судот или да ја 
достави својата точна адреса. Во спротивно, судот 
ќе му одреди временски старател кој ќе го заста-
пува до правосилното завршување на бракораз-
водниот спор, согласно со чл. 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2548 од 
14. IX. 1972 год. (125) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Махмудова Мирјана од Битола поднесе туж-
ба за развод на брак против Махмуди Пана од 
Битола, сега со непозната адреса. 

Бидејќи туже,ниот Пана е со непозната адреса 
се повикува во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ", да се 
јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во 
спротивно, на истиот ќе му биде одреден застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 816/72. (124) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО ШТИП 

Томе Кулелиев од Струмица поднесе до овој 
суд тужба за утврдување дека постои брак против 
Магдалина Кулелиева од Струмица, сега во неиз-
весност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го одредува за застапник Љубе Николовски, 
приправник при Окружниот суд во Штип и де-
лото ќе се разгледува во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 515/72. (3) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд води спор Вели Исмаили од 
Тетово против Сељами Џемаилов Мемет од Тето-
во, ул. „Питу Гули" б.б., сега во странство со не-
позната адреса, за враќање на пари во вредност од 
2.700 динари. Се повикува тужениот во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави во судот или да достави 
точна адреса. По истекот на овој рок ќе му биде 
поставен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и обврски по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 383/69. 
(1) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 238, книга VII е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со ж е -
лезни, технички и електротехнички материјал 
„Технометал Македонија" — експорт-импорт — 
Скопје — Продавница — Скопје, ул. „Железничка" 
бр. 86. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на модели и макети, стручна техничка 

литература, алатки за работилници за општо-тех-
нинко образование, репроматеријали за сите видо-
ви на радио-технички апарати и уреди, технички 
апарати и уреди за стручна лабораториска наста-
ва, мерни инструменти од областа на техниката и 
електротехниката. сите видови акустични апарати, 
модели за воздухопловна, ка јакарска и бродарска 
техника и прибор за истите, сите видови фото-тех-
нички и лабораториски инструменти, делови и уре-
ди за истите. 

Раководител на продавницата е Груевски Сте-
ван. 

Продавницата е основана со присоединување на 
Трговското претпријатие на големо и мало „На-
родна техника" — Скопје, кон Трговското прет-
пријатие „Технометал Македонија" — експорт-им-
порт — Скопје. 

Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат потписниците на матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 210 од 3. IV. 1972 година. (608) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 238, книга VII е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со ж е -
лезни, технички и електротехнички материјал 
„Технометал Македонија" — експорт-импорт - -
Скопје — Продавница, ул. „Цветан Димов" б.б. — 
Скопје. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на железарија , радио и ТВ материјали, 
материјали за општо-техничко оабразование и раз-
ни електрични материјали. 

Раководител на продавницата е Јаневски Љ у -
бомир. 

Продавницата е основана со присоединување на 
Трговското претпријатие на големо и мало „На-
родна техника" — Скопје, кон Трговското прет-
пријатие „Технометал Македонија" експорт-импорт 
— Скопје. 

Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат потписниците на матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 211 од 3. IV. 1972 година. (609) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 802, книга VI е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со ж е -
лезни, технички и електротехнички материјал 
„Технометал Македонија" — експорт-импорт — 
Скопје, Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Складиште — Скопје, ул. 
„157" број 20. Предмет на работењето на складиш-
т е н е купопродажба на мало и големо, на желез-
ни, електрични и други стоки од дејноста на работ-
ната организација. 

Раководител на складиштето е Новков Крсто. 
Складиштето е основано со присоединување па 

Трговското претпријатие на големо и мало „Народ-
на техника" — Скопје, кон Трговското претприја-
тие „Технометал Македонија" експорт-импорт — 
Скопје. 

Складиштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 212 од 31. Ш. 1972 година. (610) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 577, страна 467, книга Ш е запишана под 
фирма: Модна конфекција „Астибо Македонка" — 
Штип — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница број 41, во се-
ло Богданци, ул. „Маршал Тито" б.б. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба, на мало, 
на стока за широка потрошувачка, текстил, три-
котажа и плетена стока како и конфекција . 
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Продавницата е основана од Модната конфек-
ција „Астибо Македонка" — Штип, со одлуката број 
49, на работничкиот совет, од одржаната седница на 
1. X. 1971 година. 

В.д. раководител на продавницата е Узунов 
Павле. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1245/71 од 3. IV. 1972 година. (644^ 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за избор на директор на 

Земјоделската задруга „Горна Дебарца", село 
Годивје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор (реизбор) 
Кандидатот за работното место — директор 

треба да ги исполнува условите предвидени спо-
ред членот 55 од Законот за претпријатијата и 
условите предвидени во член 70 од Статутот на 
Задругата, и тоа: 

— да има виша школска наобразба, од земјо-
делска струка со работно искуство од 4 години на 
раководно работно место; 

— да има завршено средно земјоделско учи-
лиште со работно искуство од на јмалку 6 години 
на раководно работно место во струката; 

— да не му е забрането со судска пресуда оба-
вување на дејноста. 

Молбите со потребната документација се до-
ставуваат до конкурсната комисија на Задругата. 

Некомплетираните документи нема да бидат 
земени предвид за разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (104) 

Комисијата за избор и именувања на Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигуру-
вање — Охрид, врз основа на чл. 55 и 242 од 
Статутот 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места на 
Стручната служба на Заедницата и тоа: 
1. Директор на Заедницата и Стручната служба 
2. Секретар на Стручната служба 
3. Ш е ф на Отсекот за финансии 
4. Ш е ф на Отсекот за здравствено осигурување 
5. Управник на филијалата на Стручната 

служба — Кичево 
6. Управник на филијалата на Стручната 

служба — Струга 
7. Управник на филијалата на Стручната 

служба — Дебар 
8. Ш е ф на Отсекот за финансии на Стручната 

служба — Кичево 
9. Ш е ф на Отсекот за финансии на Стручната 

служба — Струга 
У С Л О В И : 
Покрај општите услови за засновање на рабо-

тен однос предвидени со ОЗРО. кандидатите треба 
да ги исполнуваат и следните посебни услови и 
тоа: 

— Кандидатите под точка 1 да имаат висока 
стручна спрема — призната по посебни прописи 
или фактичка — школска, и на јмалку 10 години 
работно искуство на раководни работни места; 

— Кандидатите под точка 2 да имаат завршено 
правен факултет, положен правосуден испит и н а ј -
малку 5 години работно искуство на раководни ра-
ботни места; 

— Кандидатите под точка 3 да имаат заврше-
но економски факултет и на јмалку 5 години ра-
ботно искуство на раководни работни места ; 

— Кандидатите под точка 4 да имаат завршено 
правен факултет или Б У Ш или ВШКСО и на ј -
малку 5 години работно искуство на раководни 
работни места; 

— Кандидатите под точка 5 да имаат завршено 
правен факултет и на јмалку 5 години работно ис-
куство на раководни работни места, или Б У Ш и 8 
години работно искуство на раководни работни 
места; 

— Кандидатите под точка 6 да имаат завршено 
правен факултет и на јмалку 5 години работно 
искуство на раководни работни места, или Б У Ш 
и најмалку 8 години работна искуство на раководни 
работни места; 

— Кандидатите под точка 7 да имаат завршено 
Еиша школска спрема — Б У Ш или ВШКСО и 
најмалку 8 години работно искуство на раководни 
работни места; 

— Кандидатите под точка 8 да имаат завршено 
виша школа за кадрови на социјалното осигуру-
вање и најмалку 5 години работно искуство на ра-
ководни работни места; 

— Кандидатите под точка 9 да имаат средна 
или виша економска школска спрема и најмалку 
5 години работно искуство на раководни работни 
места. 

Право на првенство имаат под еднакви услови 
работниците што биле на работа во КЗСО а сега 
се на располагање на Заедницата. 

Молбите таксирани со 1,00 н. д. таксени мар-
ки, со потребните документи, заинтересираните тре-
ба да ги достават најдоцна 15 дена по објавува-
њето ,на конкурсот во „Службен весник на СРМ". 

Молби со непотполни документи нема да се 
земаат предвид при одлучувањето. 

Личниот доход се определува по Правилникот 
за РЛД и самоуправната спогодба. (90) 

Врз основа на член 33 од Правилникот за струч-
но усовршување на работниците и Законот за 
здравство („Службен весник на СРМ" бр. 20/71), 
Медицинскиот центар — Титов Велес 

р а с п и ш у в а 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за упатување на специјализација на лекари по 
специјалноста неуропсихијатрија. 

У с л о в и : Кандидатите треба да ги исполну-
ваат следните услови: 

— завршен медицински факултет со обавен 
задолжителен приправнички стаж; 

— положен стручен испит; 
— познавање на еден странски јазик. 
Кандидатот да е работник на Медицинскиот 

центар — Титов Велес. 
На избраниот кандидат по овој конкурс за вре-

ме на с о ц и ј а л и з а ц и ј а т а му припаѓа личен доход 
во висина одредена со Правилникот за распредел-
ба на личните доходи на работниците. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребната документација да се 
достават до Одделот за општи работи при Меди-
цинскиот центар — Титов Велес. (46) 
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КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ 
И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНАТА КРИВА ПАЛАНКА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување старешини и пополнување на 
работни места во органот на управата: 

1. Началник на Одделението за приходи; 
2. Шеф на Службата за правна помош; 
3. Шеф-матичар во Месната канцеларија, с. Дла-

бочица; 
4. Шеф-матичар во Месната канцеларија, с. Гер-

ман; 
5. Шеф-матичар во Месната канцеларија, с. Огут; 
6. Шеф-матичар во Месната канцеларија, с. Гра-

дец; 
7. Шеф-матичар во Месната канцеларија, с. Ж и -

дилово; 
8. Шеф-матичар во Месната канцеларија, с. До-

бровница; 
9. Шеф-матичар во Месната канцеларија, с. Пе-

тралица; 
10. Инспектор за приходи; 
11. Судија за прекршоци; 
12. Инспектор за урбанизам, градежништво, патиш-

та и сообраќај; 
13. Референт за градежништво и урбанизам; 
14. Референт за подготовка на седници, месни за-

едници. мировни совети, собири на избирачи и 
уредување на гласник; 

15. Референт за индустрија, трговија, занаетчи-
ство, угостителство и туризам; 

16. Референт за имотно-правни односи; 
17. Референт за електрификација. 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Основ-

ниот закон за работните односи, кандидатите тре-
ба да ги исполнуваат и овие посебни услови: 

— за работното место под точка 1 — да има 
завршено правен или економски факултет, поло-
жен стручен испит и 5 години работно искуство, 
или виша управна школа или виша економска 
школа, положен стручен испит и 8 години работно 
искуство; 

— за работните места под точките 2, 14 и 16 
— да има завршено правен факултет, положен 
стручен испит и 3 години работно искуство; 

— за работните места под точките 3 — 9 — да 
има завршено средно управно училиште, гимназија 
или средно економско училиште, положен стручен 
испит и 2 години работно искуство на управни и 
канцелариски работи; 

— за работните места под точките 10 и 15 — 
да има завршено економски факултет, положен 
стручен испит и 3 години работно искуство или 
виша економска школа, положен ,стручен испит и 
5 години работно искуство; 

— за работното место под точка 11 — да има 
завршено правен факултет, положен правосуден 
испит или испит за судии за прекршоци или за-
вршена виша управна школа, положен испит за 
судија за прекршоци и 3 години работно искуство; 

— за работните места под точките 12 и 13 — 
да има завршено архитектонско-градежен факул-
тет, положен стручен испит и 2 години работно 
искуство на градежни и урбанистички работи; 

— за работното место под точка 17 — да има 
завршено електротехнички факултет или виша 
техничка школа — електротехнички отсек. 

За работните места од 12 — 17 може и приправ-
ници. 

Со пријавата кандидатите да ги достават след-
ните документи: диплома — свидетелство за завр-
шено училиште, извод од матичната книга на ро-
дените и доказ за работно искуство. 

Пријавите таксирани со еден динар таксена 
марка со потребните документи се доставуваат: 

— за работните места под точките од 1 — 9 и 11 
— до Комисијата за избори и именувања; 

— за работните места под точките 12 — 17 — 
до советот на работната заедница на Органот на 
управата; 

— за работното место под точка 10 — до Од-
делението за приходи. 

Пријавите ќе ice поднесуваат во рок од 15 
дена од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на СРМ", а за работните места под точките 
12, 13 и 17, ако не се јават кандидати во опреде-
лениот рок, во рок од 90 дена. 

Личен доход по Правилникот за распределба 
на средствата и личниот доход во Органот на упра-
вата, а за работните места под точките 12 и 13 
може и по договор. 

Неблаговремените и некомплетирани пријави 
нема да се земаат предвид при разгледувањето. 

(4!^ 
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