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76. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за продол-

жувањето на важењето на Одлуката за задржу-
вањето на цените на затеченото ниво за инду-
стриските производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/71), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СО-
ГЛАСНОСТ ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА ТУЛИ, 
ЌЕРАМИДИ, ВАР, ЧАКАЛ, КАМЕН, ПЕСОК И 

БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

1. Се определува Републичкиот завод за цени 
да дава согласност за менување на цени за тули, 
ќерамиди, вар, чакал, камен, песок и бетонски еле-
менти. 

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

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

Бр. 12-948/1 
20. IV. 1971 година 

Скопје 

77. 
Врз основа на член 38 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ" бр. 27/68), републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ШУМСКОСТОПАНСКИ ОС-
НОВИ И ПРОГРАМИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ШУМИТЕ И ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ИЗВРШЕ-

НИТЕ РАБОТИ ВО ШУМИТЕ 

Член 1 
Изработка на шумскостопански основи и про-

грами за унапредување на шумите, како и евиден-
тирање на извршените работи во шумите се вршат 
врз основа на одредбите од Основниот закон за шу-
мите, Законот за шумите и овој правилник. 

Одредбите од овој правилник не се однесу-
ваат за шумите наменети за војни потреби. 

I. ШУМСКОСТОПАНСКА ОСНОВА 

Член 2 
Шумскостопанска основа се состои од описен 

дел, табеларен дел и карти. 
Шумскостопанската основа се изработува врз 

основа на податоци прибрани во годината што и 
претходи на почетната година од периодот за кој 
се донесува. 

Член 3 
Описниот дел на шумскостопанската основа со-

држи приказ на природните, економските и дру-
гите услови специфични за шумата, а особено: 

— поседовната состојба на шумите; 
— едафоеколошките услови (климатски, геоло-

шки и педолошки); 
— состојбата на шумите; 
— анализа на стопанисувањето со шумите во 

минатото; 
— цели на идното стопанисување со шумата 

со план за стопанисување; 

— економско-финансиска основа; и 
— опис на работите извршени при прибирање 

податоци (геодетски и таксациони) за изработка на 
шумскостопанската основа. 

Член 4 
Табеларниот дел на шумскостопанската основа 

содржи детални податоци за состојбата на шумите 
(површини, опис на насадите и нивната вредност), 
преглед на шумите кои се сметаат за загрозени 
од пожар, како и податоци за видот и обемот на 
работите на одгледување и искористување на шу-
мите за период на важењето на шумскостопанската 
основа. 

Податоците од претходниот став се внесуваат 
во посебни обрасци кои се составен дел на овој 
правилник. 

Член 5 
Шумскостопанската основа ги содржи следните 

карти: 
1. Основна, во размер 1 : 5.000 или 1 :10.000. Во 

оваа карта се вцртани границите на стопанската 
единица, стопанските класи, одделите и под од дели-
те со нивните ознаки, сообраќајници, речни токо-
ви, поважни извори и просеки; 

2. карта на насадите и на стопанските класи 
(прегледна), во размер 1 :25.000; 

3. стопанска, во размер 1 :25.000; 
4. топографска, во размер 1 : 25.000 или 1 : 50.000. 

Во оваа карта се вцртани границите на стопанска-
та единица, стопанските класи, одделите и подод-
делите со нивните ознаки; 

5. фитоценолошка, во размер 1 :50.000 или 
1 :100.000. 

6. педолошка прегледна во размер 1 : 50.000 или 
1 :100.000. 

Освен картите од претходниот став, можат да 
се изработуваат и други карти според потреба 
(геолошка, петрографска, карта на постојните и 
планираните сообраќајници и други), во размер 
1 : 25.000 - 1 :100.000. 

Картите од претходниот став се изработуваат 
според посебни прописи (ЈУС), доколку се доне-
сени. 

Член 6 
За изработка на шумскостопанската основа се 

вршат следните припремни работи: 
— прибирање и средување документација 

за шумите (поседовни и управни акти, дотогашни 
шумскостопански основи, податоци и искуства во 
стопанисувањето со шумите во минатото, пред се 
за последните 10 години, шумски карти и помошни 
средства за нивна изработка, податоци за истори-
јата, географијата, екологијата и стопанските ус-
лови на шумите и др.); 

— утврдување на шумите и шумското зем-
јиште; 

— согледување на поседовната состојба на шу-
мите; 

— проверување на податоците на катастарот 
на шумите и ускладување со вистинската состојба; 

— утврдување на шуми загрозени од пожар; 
— одредување на семенски насади. 
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Член 7 
Во шумскостопанската основа површината се 

евидентира на шумска и нешумска. 
Шумската површина се издвојува на површина 

обрасната и необрасната со шума. 
Во шумска површина што не е обрасната со шу-

ма се сметаат шумски просеки, просеки под дално-
води, шумски стоваришта, патишта, водотеци, шум-
ски расадници и други површини кои не се обрас-
нати со шумски дрва, а се наоѓаат во склопот на 
шумата. 

Член 8 
Заради порационално организирање на стопани-

сувањето со шумите како и заради контрола на 
стопанисувањето, шумската површина се дели на 
шумскостопански единици, оддели и пододдели. 

Шумскостопанска единица, во смисла на овој 
правилник, е дел од шума кој претставува тери-
торијална целина со исти економски и природни 
услови, чија големина во зависност од природните 
услови и интензитетот на стопанисувањето се дви-
жи помеѓу 2.000 и 5.000 хектари. 

Член 9 
Одделот е основна и трајна единица во вна-

трешната подела на шумскостопанската единица. 
Границите на одделите одат по вододелници, во-

дотеци, комуникации или просеки, а нивната го-
лемина во зависност од стопанското значење, усло-
вите на теренот и интензитетот на стопанисувањето, 
се движи помеѓу 50 и 100 хектари. 

Член 10 
Пододдел е дел на оддел и се утврдува зара-

ди разликите во месторастењето или заради разли-
ките во структурните елементи на насадите. 

Утврдените пододдели заради разликите во ме-
сторастењето се од траен, а заради разликите во 
структурните елементи од привремен карактер. 

Најмала површина на пододдел во едновоз-
расните шуми изнесува 1,0 хектар, а во разновоз-
расните шуми 5,0 хектари. 

Шумите и шумското земјиште на кои постои 
право на сопственост се регистрираат како посебни 
пододдели. 

Член 11 
Ако со насадите мора да се стопанисува на раз-

лични начини тогаш, според формата на одгледу-
вањето, начинот на сечата, големината на опход-
њата и опходницата, видот на дрвата, намената, 
целта на стопанисувањето и слично, тие се групи-
раат во стопански класи. 

Член 12 
Граничната линија на шумскостопанската еди-

ница и одделите видно се одбележуваат долж гра-
ницата со трајни гранични знаци според посебни 
прописи (ЈУС). 

Член 13 
Границите и површината на шумскостопански-

те единици, одделите и пододделите се утврдуваат 
со премер, на основа податоци од катастар, пре-
ку планиметрирање од генералштабна карта, од-
носно со утврдување во контактни копии на аеро-
фото-граметриски снимци и се внесуваат во карта. 

Границите и површините на шумите на кои по-
стои право на сопственост, се утврдуваат врз ос-
нова на катастарска карта, и другите податоци од 
катастарот. 

Површината на шумскостопанска единица се 
споредува со површините во катастарот. До колку 
се утврдат поголеми разлики измерената површи-
на се проверува и евентуалната разлика се објас-
нува. 

1. Опис на состојбата на шумите 
Член 14 

Описот на состојбата на шумите опфаќа опис 
на месторастењето и на насадите, утврдување на 
дрвната маса, прирастот и вредноста на насадите, 
како и опис на основните средства кои се трајно 
сврзани за шумите. 

а) Опис на месторастењето 

Член 15 
Описот на месторастењето се врши за оддели 

односно пододдели. 
Месторастењето, се опишува со наведување на 

шумско-вегетацискиот тип и со наведување пода-
тоци за особеностите на месторастењето (надморска 
височина, изложеност, наклон, рељеф, насока и 
јачина на ветрови, геолошка подлога, тип и глав-
ни својства на земјиштето, бонитетот, плодноста и 
други карактеристики). 

б) Опис на насадите 

Член 16 
Описот на насадите содржи податоци за фито-

ценозите, за формата на одгледувањето, составот, 
склопот, обрастот, височините, бонитетот, возраста, 
здравната состојба, квалитетот, дрвната маса и при-
растот, како и податоци за состојбата и видот на 
подмладокот. 

Според степенот на очуваноста насадите се раз-
врнуваат на очувани шуми, деградирани шуми и 
дробаци (шикари). Според формата на одгледува-
њето се разврстуваат на високостеблени (пребир-
ни, групимичноразновозрасни и ед повозрасни), 
средностеблени и нискостеблени шуми, а според 
составот на дрвните видови на чисти (главниот др-
вен вид е застапен со 0.9% и повеќе во дрвната 
маса на насадот) и мешовити насади (главниот др-
вен вид е застапен до 0,9%). 

в) Утврдување на дрвната маса 

Член 17 
Дрвната маса на насадите ја сочинува масата 

на сите стебла со дијаметар на градна височина по-
голем од одредената таксациона граница. 

Таксационата граница од претходниот став кај 
високостеблените и средностеблените шуми изне-
сува 10 см., а ка ј нискостеблените 2,5 см. 

Член 18 
Дрвната маса се утврдува по оддели односно 

пододдели и тоа со потполно мерење, по методот на 
пробни површини, припоено приходни таблици, или 
со окуларна оцена, а во зависност од стопанското 
значење, формата, составот и состојбата на насадот. 

Во едновозрасни високостеблени шуми, утвр-
дувањето на дрвната маса на насадите од послед-
ната и претпоследната класа по возраст, за кои е 
предвидена сеча, се врши со потполно мерење или 
по методот на пробни површини. Во насадите на 
претпоследната класа по возраст, што не се пред-
видени за сеча, и помладите насади дрвната маса 
се утврдува по приносно-приходни таблици. 

Во преборни, групимично разноврсни и средно-
стеблени насади, дрвната маса се утврдува по ме-
тодот на пробни површини. 

Во нискостеблените шуми дрвната маса се утвр-
дува на основа податоци од поранешни сечи или 
со соодветни приносно-приходни таблици. 

Ка ј заштитните шуми и дробаците (шикарите), 
дрвната маса се оценува. 

Дрвната маса може да се утврдува и со други 
методи до колку се попрецизни. 

Член 19 
Кога дрвната маса на насадот се утврдува по 

пат на пробни површини, големината на тие повр-
шини во однос на вкупната површина на насадот 
изнесува: 

— од 5—10% кај пребирни шуми или разни не-
еднолични форми на високостеблени шуми со 
оплодна сеча и долг обновителен период; 

— од 3—5% кај едновозрасните насади. 
Пробните површини мораат да одговараат на 

разновидноста на насадот. 
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Член 20 
Дрвната маса се утврдува одделно за секој вид 

на дрво и се искажува во цели кубни метри. 
Дрвната маса на видови дрва, која во вкуп-

ната дрвна маса на насадот е застапена помалку 
од 10%, може да се утврди заедно со дрвната маса 
со сродните видови дрва. 

Дрвната маса се искажува по степени по дебе-
лина или класи по дебелина. 

Кога дрвната маса се искажува по степени по 
дебелина, градните дијаметри се групираат во сте-
пени од по 5 см., а средините на степените се 2,5; 
7,5; 12,5; 17,5 итн. 

Кога дрвната маса се искажува по класи по 
дебелина градните дијаметри се групираат по след-
ните класи: 

I класа по дебелина — до 10 см. (само за ниско-
стеблените шуми); 

П класа по дебелина — од 11 до 20 см.; 
III класа по дебелина — од 21 до 30 см.; 
IV класа по дебелина — од 31 до 40 см.; 
V класа по дебелина — од 41 до 50 см.; 

VI класа по дебелина — од 51 до 60 см.; 
VII класа по дебелина — од 61 до 70 см.; 

VIII класа по дебелина — над 71 см. 
Дрвната маса на насадите се одредува по пра-

вило со помош на локални или општи масови таб-
лици. 

г) Утврдување на прирастот 

Член 21 
Текуштиот прираст на дрвната маса се утврду-

ва по оддели и пододдели и по дрвни видови и 
тоа: 

— во шуми каде дрвната маса е утврдена со 
потполно мерење — со помош на контролен метод; 

— во шуми каде дрвната маса е утврдена по 
методот на пробни површини — со еден од методи-
те за дупење на стеблата (методот на прирастот 
по дебелина, метод на времето на применување и 
задржување и метод на процентот на прирастот по 
дрвна маса); 

— во шуми каде дрвната Маса е утврдена со 
оценување прирастот се утврдува со оценување. 

д) Утврдување вредноста на насадите 

Член 22 
Вредноста на насадите се утврдува според по-

себните прописи. 

ѓ) Опис на основните средства 

Член 23 
Сообраќајниците и другите објекти трајно свр-

зани за шумата во време на изработка на шумско-
стопанската основа се разврстуваат според статис-
тичката номенклатура и показатели. 

Врз основа на пописот на сообраќајниците се 
утврдува отвореноста на шумите и густината на 
мрежата на сообраќајници на стопанската единица 
за која се изработува шумскостопанската основа. 

2. Анализа за стопанисуваше со шумите 
во минатото 

Член 24 
Анализата за стопанисување со шумите во ми-

натото се изработува врз основа на податоци за 
досегашното стопанисување со шумите и податоци 
за сегашната состојба на шумите. 

Во анализата од претходниот став се оценува 
целокупното стопанисување, а посебно за послед-
ните 10 години, опфаќајќи особено: 

— движење на шумскиот фонд по обем и 
структура на дрвната маса (по класи по дебелина 
односно, по класи по возраст), одделно по дрвни 
видови и начин на стопанисување; 

— движење на прирастот на шумите, особено 
ка ј стопанисувањето по контролниот метод; 

— квалитетен развој на насадите; 
— биланс на извршените работи во шумите за 

обнова, одгледување, мелиорација, заштита и иско-
ристување (дрво и други шумски производи — семе, 
лековити растенија, смола, мов и друго); 

— биланс за изградбата и одржувањето на шум-
ските сообраќајници и утврдување отвореноста на 
шумата и густината на мрежата на сообраќајни-
ците; 

— биланс на изградбата и одржувањето на ос-
танатите објекти врзани за шумата (управни, стан-
бени, стопански и други згради); 

— преглед на средствата потрошени за обнова, 
одгледување, мелиорација, заштита, градежи и 
други работи во шумите; 

— влијание на извршените работи и спроведе-
ните мерки во стопанисувањето со шумите на зем-
јиштето и развитокот на насадите; 

— општа и посебна проблематика во стопани-
сувањето со шумите; 

— оценка на резултатите од извршените рабо-
ти во стопанисувањето со шумите, особено на пра-
вилноста на порано одредените цели на стопанису-
вање, вид и обем на работите, мерките и методите 
за постигнување на тие цели (начин на стопанису-
вање, опходња, опходница, стопански класи, избор 
на видови дрвја и друго). 

Оценката на податоците од претходниот став 
мора да биде документирана со број чани показа-
тели. 

3. Цели на идно стопанисување со шумата 
со план на стопанисување 

Член 25 
Врз основа на утврдената состојба на шумите, 

анализата на стопанисувањето со шумата во ми-
натото и намената на која шумата треба да и слу-
жи се определуваат следните цели на стопанису-
вањето: 

— биолошки, кои треба да обезбедат трајно 
позголемување на прирастот и приносот на шумите, 
постигнување за најкусо можно време нормална 
структура по класи по возраст и класи по дебели-
на, вредност и вид на дрва со користење на да-
дените еколошки услови за остварување најголе-
мо производство на дрвна маса, да одредат вид и 
број на дивеч заради воспоставување рамнотежа 
помеѓу дивечот и видот и обемот на работите и 
мерките и методите за постигнување одредени це-
ли за стопанисување со шумите; 

— технички, со кои треба да се обезбеди оства-
рување на биолошките цели за стопанисување со 
шумите (шумски сообраќајници и останати градеж-
ни објекти, опрема, кадри и нивна специјализа-
ција и слично); 

— производни, кои треба да ги утврдат мож-
ностите за производство на шумски производи (кои 
и колку) за подмирување потребите на индустри-
јата за примарна преработка на дрво и другите 
потрошувачи; 

— општекорисни, со кои треба да се обезбедува 
трајно одржување и подобрување на заштитните и 
останатите функции на шумата (заштита на зем-
јиштето од ерозија, режим на водите, клима, заш-
тита на природата, туризам и др.). 

Целите се утврдуваат според начелата на био-
лошки и технички приоритет, а во склад со еко-
номските можности. 

Член 26 
Планот за стопанисување со шумите се состои 

од план за одгледување на шумите, план за ко-
ристење на шумите и план за изградба и одржу-
вање на шумски сообраќајници и други градежни 
објекти. 
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Член 27 
Со планот за одгледување на шумите се опре-

делува местото, видот и обемот на работите за од-
гледување на шумите и тоа: 

1. Одржување на шумите (нега на подмладок, 
чистење на честари, чистење на гранки, прореди, 
огради, одводни канали, заштита од добиток и ди-
веч, заштита од штетни инсекти и габни заболу-
вања, заштита од временски непогоди и пожари, 
чување и сл.). 

2. Обнова на шумите (припрема на земјиште, 
сеење, подсејување, пополнување со садници на 
слабо подмладени површини, пошумување на ре-
довни сечишта и чистини, пополнување и сл.). 

3. Реконструкција на шумите (преведување на 
шуми од пониска во повисока форма на стопани-
сување, замена на дрвни видови, внесување на 
иглолисни дрвни видови, мелиорација на дегради-
рани шуми и шикари, конверзија на деградирани 
шуми и шикари и сл.). 

4. Подигање на нови шуми и насади (подига-
ње плантажи и интензивни шумски насади, заш-
титни појаси и дрвореди, пошумување на голини и 
сл.). 

5. Производство на шумско семе и саден мате-
ријал (количина и вид на семе и од кои насади, 
вид и количина на саден материјал со начин на 
произведување и сл.). 

Проредите од точка 1 на претходниот став се 
планираат со периодицитет и соодветен интензи-
тет и тоа за високите и средните шуми максимум 
за период од 20 години, а за ниските максимум 10 
години. 

Обемот на работите на пополнување насади, 
култури и подмладок и на внесување иглолисни 
дрвни видови во шумите, се искажува во вкупна 
и редуцирана површина во хектари. 

Во описниот дел на планот за одгледување на 
шумите се дава образложение за планираните ра-
боти на одгледување на шумите со вкупни и про-
сечни годишни трошоци, упатство за спроведување 
и предлози за рационализација на тие работи. 

Член 28 
Планот за користење на шумите се состои од 

план за сеча на шумите (главен и претходен при-
нос), и план за користење на другите шумски про-
изводи. 

Член 29 
Во планот за сеча на шумите се определува обе-

мот на сеча на шумите (етатот) како и местото и 
начинот на неговото реализирање. 

Етатот се определува за периодот за кој што 
се изработува шумскостопанската основа, а за едно-
возрасните шуми ориентационо и за идните 10 го-
дини и тоа според еден од следните методи: 

1. Во нискостеблените шуми — по методот на 
геометриска подела на површината на годишни 
сечишта. 

2. Во високостеблените едновозрасни шуми со 
период на обновување до 20 години и во шумите 
на меки лисјари; 

— методот на класите по возраст; 
— методот умерено стопанисување по насади; 
— методот на „Хуфнагел"; 
— методот на „Мелард". 
3. Во високостеблените едновозрасни шуми со 

период на обновување преку 20 години: 
— комбинираниот метод; 
— методот на „Кнухел". 
4. Во пребирните шуми: 
— контролниот метод и неговите варијанти; 
— методот на зафаќање со сеча во одделни 

класи по дебелина; и 
— методот на „Кнухел". 
Етатот се искажува по дрвни видови и сорти-

менти. Сортиментите се одредуваат по една од на-
учно признатите методи. 

Член 30 
Етатот се дели на редовен и вонреден принос. 

Редовниот принос кај едновозрасните насади се де-
ли на главен и претходен. 

Како главен принос се смета и дрвната маса 
добиена со реконструкција и конверзија на нис-
ките шуми, како и со ресурекција на шикарите. 

Претходниот принос (прореди) се утврдува по 
површина и дрвна маса според поставените цели 
за нега на шумите. Приносот по површина е за-
должителен, а по дрвна маса е ориентационен и не 
смее да надмине 20% од вкупната дрвна маса по 1 
хектар. 

Во описниот дел на планот за сеча на шумите 
се утврдува времето за сеча на шумите, начинот на 
одбирање на стеблата за сеча, вкупните и просеч-
ните годишни трошоци за производството, се дава 
упатство за реализација на етатот и за спроведу-
вање на проредите (вид, обем и интензитет на се-
ча), начин на спроведување на проредите, опход-
ница ка ј пребирните и групимично разноврсните 
насади, опходња кај едновозрасните насади, редо-
след на сените во насадите загрозени од ветер, мер-
ки за чување на земјиштето и подмладокот при 
сените, изработка и транспорт на шумските сорти-
менти, предлог за рационализација на работите и 
друго. 

Член 31 
Опходњата за едновозрасните високостеблени-

те шуми изнесува: 
за дабови до 140 години 
за бука до 120 години 
за костен до 60 години 
за останати тврди лисјари до 100 години 
за домашна топола и врба до 30 години 
за евла и липа до 60 години 
за ела и смрча до 80 години 
за бел, црн и други борови до 100 години 
за плантажи и интензивни култури 

од меки лисјари до 25 години. 

Опходњата за нискостеблените шуми изнесува: 
за дабови до 50 години 
за бука и габер до 40 години 
за багрем до 30 години 
за меки лисјари до 20 години. 

Дијаметарот на сечната зрелост во пребирни 
шуми изнесува: 
за бука до 50 см. 
за ела и смрча до 70 см. 

Од опходњата и дијаметарот на сечната зре-
лост од став 1, 2 и 3 од овој член може да се отста-
пи ако тоа се однесува за шуми прогласени за за-
штитни шуми и за шуми со посебна намена. 

Член 32 
Со планот за користење на други шумски про-

изводи (лековити растенија, шумски плодови и се-
ме, пасење, смоларење и др.), се определува место-
то, видот, обемот и начинот за користење на тие 
производи. 

За шумите во кои се предвидува смоларење се 
изработува план за смоларење кој особено содржи 
преглед на насадите кој доаѓаат во предвид за смо-
ларење, метод на смоларење, преглед на насадите 
кои доаѓаат на ред за сеча во рокот на нормално 
траење на смоларењето, како и начинот на дознака 
(одбирање и одбележување) на стебла за смоларење, 
при што ќе се води сметка за условите за одгле-
дување на насадите. 

Планот од став 1 на овој член се изработува 
само на оние производи чие користење според оце-
на на работната организација има поголемо еко-
номско значење. 

Во описниот дел на планот за користење на 
другите шумски производи се дава образложение за 
планираниот обем за користење на другите шум-
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ски производи со вкупни просечни годишни при-
ходи и трошоци, како и упатства за начинот на ко-
ристењето на тие производи. 

Член 33 
Со планот за изградба и одржување на шумски 

сообраќајници и други градежни објекти се опреде-
лува изградбата на нови и одржувањето на постој-
ните шумски сообраќајници и други градежни об-
јекти. кои условуваат извршување на планираните 
работи во стопанисувањето со шумите. 

Со планот од претходниот став особено се опре-
делува: 

— видот, бројот, должината во километри, ши-
рочината во метри и трошоците за изградба на 
новите шумски сообраќајници; 

— видот, должината во километри и трошоците 
за одржување на постојните шумски сообраќај-
ници; 

— видот, бројот, градежната површина и тро-
шоците за градба на нови градежни објекти (управ-
ни згради, манипулативни, работнички, стопански 
и други), и 

— видот, бројот и трошоците за одржување на 
постојните градежни објекти. 

Со планот се утврдува и редоследот на изград-
бата односно одржувањето, според приоритетот и 
рентабилноста на влагањата. 

Во описниот дел на планот за изградба и одр-
жување на шумски сообраќајници и други градеж-
ни објекти се дава образложение за планираната 
изградба на нови шумски сообраќајници и други 
градежни објекти, како и одржување на постој-
ните, со вкупни просечни годишни трошоци и отво-
реност на шумите и густина на мрежата на соо-
браќајници во однос на состојбата во време на 
изработката на шумскостопанската основа. 

4. Економско-финансиска основа 

Член 34 
Со економско-финансиската основа се ускла-

дува обемот на работите и средствата за извршу-
вање на истите и се даваат предлози за рационали-
зација на шумското производство. 

Во економско-финансиската основа одделно се 
прикажува видот и обемот на работите кои ќе се 
извршат со средства што ќе се формираат од шу-
мите за кои се изработува шумскостопанската ос-
нова, како и нивниот износ, а одделно видот и 
обемот на работите кои ќе се извршат од други 
средства. 

П. - ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ШУМИ 

Член 35 
Програма за унапредување на шумите се из-

работува според соодветните одредби од претход-
ната глава на овој правилник, доколку со оваа 
глава не е поинаку определено. 

Член 36 
Програмата за унапредување на шумите се со-

стои од: 
— опис на општите карактеристики на шума-

та за нејзините природни, економски и други спе-
цифични услови (површина и граници, поседовна 
состојба, климатски, геолошки, педолошки и шумско 
вегетациски услови и општ опис на состојбата на 
шумите); 

— анализа на стопанисувањето во минатото; 
— цели за идно стопанисување со план за 

мелиорација на шумите; 
— пресметка на трошоците за предвидените 

мелиоративни мерки со образложение за оправ-
даноста на влагањата; 

— карти, 

Член 37 
Површините на деградирани шуми и шикари се 

делат на шумскостопански единици, оддели и под-
оддели. 

Во шумите на кои постои право на сопственост, 
парцелите на одделни сопственици претставуваат 
пододдели. 

Површината на шумскостопанските единици, 
одделите и пододделите се утврдува врз основа на 
податоци од катастар, преку планиметрирање од 
генералштабна карта, односно со утврдување од 
контактни копии на аерофотограметриски снимци 
и внесување во карти со соодветни размери. 

Член 38 
Општиот опис на состојбата на шумите опфаќа 

опис на месторастењето, насадите, дрвната маса, 
прирастот, како и опис на основните средства трај-
но сврзани за шумите. 

Член 39 
Дрвната маса и прирастот се утврдува по еден 

од признатите методи. 

Член 40 
Планот за мелиорација на шумите ги опфаќа 

мерките и методите кои се користат за извршува-
ње на мелиорациите со упатство за нивно приме-
нување. 

Член 41 
Пресметката на мелиоративните мерки содржи 

трошоци за извршување на предвидените работи за 
мелиорација на деградираните шуми и шикари со 
калкулации на трошоците за одделни поважни ви-
дови на работи (пошумување, конверзии и сл.). 

Во образложението за оправданоста на влага-
њата се искажува економската и општествената 
корист од мелиоративните мерки (производство на 
дрвна маса, заштита од ерозија и порои на земјиш-
тето и разни објекти, регулирање режимот на во-
дите, подобрување климатските услови и сл.). 

Член 42 
Детални податоци за површините, описот на на-

садите, видот и обемот на мелиоративните мерки 
што ќе се извршат во периодот на важењето на 
програмата се искажуваат во. соодветните обрасци 
предвидени во член 4 од овој правилник. 

Член 43 
Програмата за унапредување на шумите ги со-

држи следните карти: 
— прегледна карта за степенот на деградаци-

јата на шумите и месторастењето на објектот, во 
размер 1:25.000; 

— прегледна карта за предвидените мелиора-
тивни мерки, во размер 1 :25.000. 

Ш. - ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ИЗВРШЕНИТЕ 
РАБОТИ ВО ШУМИТЕ 

Член 44 
Извршените работи во шумите се евидентираат 

секигодишно по оддели и пододдели, во обрасци 
кои се составен дел на овој правилник. 

Во евиденцијата се внесуваат проверени пода-
тоци за обновата на шумите, шумскоодгледувач-
ките и мелиоративните мерки, заштитата на шуми-
те, извршените сечи и искористувањето на други 
шумски производи. 

Во текот на годината, евидентирањето на ра-
ботите се врши на посебни картони, а на крајот на 
годината податоците во картоните се сумираат и 
во рокот определен со Законот за шумите, се вне-
суваат во обрасците од став 1 на овој член, 
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Член 45 

Во посебен дел на шумскостопанската основа, 
односно програмата за унапредување на шумите, 
се води шумска хроника. 

Во шумската хроника секигодишно се евиден-
тираат сите промени во поседовната состојба, од-
носно шумските површини, поголеми штети во шу-
ми од елементарни непогоди, штетни инсекти, рас-
тителни болести и бесправни сечи, позначајни про-
мени на пазарот на дрвото, појави на рани и доц-
ни мразеви, почеток на вегетациониот период, л у -
тењето на шумите, цутењето, опрашувањето, плодо-
носењето и другите податоци во врска со стопа-
нисувањето со шумите. 

IV. - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 47 

До крајот на 1972 година не е задолжително 
прилагање фитоценолошка и педолошка прегледна 
карта (член 5 став 1 точка 5 и 6); наведување шум-
сковегетациски тип (член 15 став 2) и податоци за 
фитоценозите (член 16). 

Член! 48 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 09-526 
7. април 1971 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Трајко Апостоловски, с. р. 

ПРЕГЛЕД НА ПОВРШИНИТЕ 

Образец — I 

Формат 30 х 42 

ЛЕВА СТРАНА Образец - II 
Формат 30x42 

ОПИС НА МЕСТОРАСТЕЊЕТО И НАСАДИТЕ 

ДЕСНА СТРАНА Формат 30x42 
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ЛЕВА СТРАНА 
ОПИС НА МЕСТОРАСТЕЊЕТО И НАСАДИТЕ 

Образец Па 

Формат 30x42 

ДЕСНА СТРАНА Формат 30 х 4 
1 

ЛЕВА СТРАНА ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ШУМИТЕ Образец - III 
— план за сеча на шумите — Формат 30x42 

ДЕСНА СТРАНА Формат 30x42 
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ЛЕВА СТРАНА 
ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ШУМИТЕ 

— план за сеча на шумите — 
Образец Ша 

Формат 30x42 

ДЕСНА СТРАНА Формат 30x42 

ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ШУМИТЕ 
План за користење на другите шумски производи — 

Образец IV 
Формат 30x42 

ЛЕВА ПЛАН ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ (МЕЛИОРАЦИЈА) НА ШУМИ И ЕВИДЕНЦИЈА НА Образец V 
СТРАНА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ОДГЛЕДУВАЊЕ (МЕЛИОРАЦИЈА) НА ШУМИ Формат 30x42 

ДЕСНА СТРАНА Формат 30x42 
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Образец VI 
ЛЕВА СТРАНА Формат 30 х 42 

ЕВИДЕНЦИЈА И БИЛАНС НА ИЗВРШЕНИТЕ СЕЧИ 

ДЕСНА СТРАНА Формат 30 х 42 

Образец — VII 
Формат 30 х 42 

ПРЕГЛЕД НА ШУМИТЕ КОИ СЕ СМЕТААТ ЗАГРОЗЕНИ ОД ПОЖАР 

Бр. 15 - Стр. 265 
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78. 
Врз основа на член 64 став 1 од Законот за 

угостителската дејност на граѓаните и за минимал-
ните технички услови на угостителските објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/69). Комитетот за 
туризам и угостителство на СРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДБАТА, УРЕДУВАЊЕТО И ОПРЕМУВАЊЕ-

ТО НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Изградбата, уредувањето и опремувањето на 

угостителските објекти се врши врз основа на За-
конот за угостителската дејност на граѓаните и за 
минималните технички услови на угостителските 
објекти и овој правилник. 

Член 2 
Како угостителски објекти за сместување, во 

смисла на овој правилник, се сметаат: хотели, пан-
сиони, туристички населби, мотели, преноќишта и 
свратишта (анови). 

Како угостителски објекти за исхрана, во смис-
ла на овој правилник, се сметаат: ресторани, ре-
сторан-бавчи, експрес ресторани, ресторани за са-
мопослужување, млечни ресторани, гостилници, на-
родни кујни, крчми, бифиња и ќебапчилници. 

Како угостителски објекти за разонода, во смис-
ла на овој правилник, се сметаат: кафеани, баро-
ви, кабареи и чајџилници. 

П - ОПШТИ МИНИМАЛНИ УСЛОВИ 

Член 3 
Електрично осветление мора да биде воведено 

во сите простории на угостителскиот објект. 

Член 4 
Угостителските објекти за сместување мораат 

да ја имаат фирмата осветлена цела ноќ, а ресто-
раните, кафеаните, баровите и кабарињата само 
додека работат. 

Член 5 
Во сите простории на угостителските објекти, 

во кои се задржуваат гостите, мора да биде спро-
ведено затоплување и проветрување. 

Угостителските објекти кои работат само пре-
ку летото не мораат да имаат затоплување. 

Член 6 
Приборот за јадење и пиење и чаршавите за 

масите во време кога не се во употреба, мораат 
да бидат сместени во затворени долапи. 

Во угостителските објекти за самопослужува-
ње, услужувањето мора да биде така организирано 
да оневозможува фаќање на друго јадење и при-
бор освен тоа што се зема. 

Член 7 
Во угостителските објекти WC не смее да има 

влез непосредно од просториите за послужува-
ње на гостите, за приготвување или чување на 
прехранбени артикли, односно пијалоци, како и 
од просториите каде што се мијат садовите или 
приборот што се употребува за приготвување и 
услужување на храна. Тој мора да биде на из-
мивање со вода, подот да биде од водонепропуст-
лив материјал, ѕидовите до висина од 1,5 метри 
мораат да бидат обложени со керамички плочки 
или сличен материјал. Прозорците мораат да би-
дат од непроѕирно стакло или бојадисани. Врати-
те на WC не смеј ат да бидат застаклена 

Во објектите со повеќе од 10 работници во 
една смена мора да постои одделен WC за персо-
налот кој мора да биде така сместен, при што да 
обезбедува пристап на работниците од работното 
место без минување низ просториите и ходниците 
предвидени за гостите. 

WC мора да има на погодно место закачалка за 
облека и тоалетна хартија. 

Под група WC се подразбира еден WC за 
мажи и еден за жени, секој со посебен предпро-
стор. Во секој предпростор мора да има миал-
ник, огледало и крпа или друго средство за бри-
шење на раце. WC за мажи мора да има и пи-
суар. Разделниот ѕид помеѓу нив мора да биде до 
таванот. Во угостителските објекти во еден сани-
тарен јазел со 6 и повеќе WC места мораат да 
имаат посебен простор за чистачка во склопот 
на WC. 

Ш - ПОСЕБНИ МИНИМАЛНИ УСЛОВИ 

а) Заеднички минимални услови за одделни 
видови објекти 

За објекти за сместување 

Член 8 
Објектите за сместување, освен депандансите 

мораат да имаат служба за прием на гости и 
повикувачки уред на влезот. 

Член 91 
Собите што се издаваат на гостите мораат 

да имаат најмалку еден прозорец кој дава ди-
ректна светлина и овозможува проветрување на 
собата. 

Прозорците мораат да имаат непроѕирни пер-
диња или слично. 

Влезната врата на собите не смее да биде за-
стаклена. 

Член 10 
Во хотелите и мотелите собите можат да би-

дат еднокреветни и двокреветни, а во останатите 
објекти за сместување можат да бидат и трокре-
ветни. 

Во собите мора да биде воведена ладна и топ-
ла текушта вода. 

Член 11 
Прозорците на собите не смеат да гледаат во 

ходници или во други внатрешни простории на 
зградата, нити во затворени дворишта со повр-
шина помала од 20 м2. 

Во собите мора да биде воведено електрично 
осветление и ка ј миалникот. Електричното освет-
ление мора да биде воведено така што едната 
ламба да може да се пали и гасне ка ј влезот, 
а ка ј секој кревет мора да биде поставена ноќна 
ламба. 

Во местата каде што нема електрично освет-
ление преку цела ноќ, на ноќното долапче покрај 
секој кревет мора да има свеќа и кибрит или друга 
погодна светилка. 

Во собите кои немаат телефон поврзан со 
внатрешна централа мора да биде воведен сигна-
лен уред за повикување на послугата. 

Член 12 
Секоја соба мора да има најмалку комплетно 

легло со ноќно долапче или соодветна полица, 
килимче пред креветот, маса, масичка или соод-
ветна полица за куфери, шифоњер за облекло, 
миалник со текушта вода и огледало, кошница за 
отпадоци и онолку столици пепелници и чаши колку 
што има легла во собата, 
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Намештајот во собите мора да биде едноо-
бразен. 

Доколку подот во собите е сосема покриен со 
килим, не мора да има одделно килимче пред 
креветот. 

Покрај миалникот на соодветно место мора да 
има полица за прибор за миење, приклучок за 
електричен апарат и држач за крпа за лице. 

Член 13 
Подовите во собите мора да бидат од материјал 

што овозможува одржување на чистотата. 
Подовите во ходниците и на скалите треба да 

бидат така опремени што да осигуруваат тишина. 
Ходниците и скалите за гостите не смеат да 

бидат потесни од 1,20 метри. 

Член 14 
Објектите за сместување во кои не постојат 

бањи во собите, мора да имаат една заедничка ба-
ња и тоа на секои 10 соби по е^на. 

Бањата треба да има када или туш, со топла 
и ладна вода, миалник, огледало, закачалка за об-
лекло и стол или клупа. Пред кадата во бањата 
треба да биде поставена подлошка. 

Палењето и гаснењето на светлото во бањата 
мора да биде надвор од бањата. 

Во бањата мора да има сигнален уред за по-
викување на послугата кој да може да се акти-
вира и од кадата. 

Член 15 
Во објектите за сместување во кои не постои 

WC во собите мора да се уреди една група на WC 
на секои 10 соби. 

Член 16 
Посмелите во собите мораат потполно да го по-

криваат мадрацот од сите страни. Покривките (ќе--
бињата и јорганите) мораат да имаат навлаки. На-
влаките и пешкирите мораат да се менуваат при 
секоја промена на гостинот, а во случај на негов 
подолг престој навлаките да се менуваат најмалку 
на секои седум дена, а пешкирите на секои три 
дена. 

За објекти за исхрана и разонода 

Член 17 
Во просторијата за послужување на гости (тр-

пезаријата) мора да биде обезбеден простор од 4,80 
м2 за една маса со 4 столици. 

Намештајот во трпезаријата мора да биде ед-
нообразен. Масите мораат да имаат горна плоча 
без пукнатини и да бидат покриени со чисти чар-
шафи. 

Подот во трпезаријата мора да биде од мате-
ријал што лесно се чисти. 

Трпезаријата мора да има висина најмалку 3 
метри доколку не е спроведен некој од системите 
на вентилација. 

Член 18 
Работната просторија за приготвување на хра-

на (кујната) по својата големина мора да одговара 
на големината на капацитетот на трпезаријата. 

Во кујната мора да има уред за прочистување 
на воздухот, одводување на пареата и ладилник со 
запремина која одговара на капацитетот на куј-
ната. 

Ѕидовите на кујната и другите простории за 
приготвување на јадења и за миење на садови до 
висина најмалку од 1,80 м. од подот мора да бидат 
обложени со керамички плочки или со соодветен 
материјал, односно бојадисани со мрсна боја. 

Подот во кујната мора да биде од материјал 
што не пропушта влага и што може лесно да се 
мие. На подот мора да има излив за вода со си-
фон и со заштитна решетка. 

Кујната мора да има полици и долапи за хи-
гиенско чување на садовите и приборот за работа. 

На секое работно место во кујната мора да има 
обезбедено осветление. 

Во кујна со под од камен, бетон и сл. на ра-
ботните места мора да има подлошка од дрво или 
сличен материјал. 

Член 19 
Освен славина за вода од каде што се зема 

вода за приготвување на храна, во кујната мора 
да постои миалник за миење на раце на персона-
лот, сапун, четкичка за нокти и крпа. 

Член 20 
Кујната мора да има топла и ладна текушта 

вода. 

Член 21 
Миалниците за садови и прибор мора да бидат 

така уредени да се овозможи одделно ракувањето 
со нечисти и чисти садови. 

Член 22 

Прозорците во кујната и во просторијата за 
чување на прехранбени артикли мораат да имаат 
мрежи за заштита од муви и други инсекти. 

За миење на садови мора да постои одделен 
простор доволно оддалечен од шпоретот и од ра-
ботните маси, а лесно достапен на персоналот што 
услужува. 

Член 23 
Пултовите за издавање на јадења, за примање 

на нечисти и за издавање на чисти садови мора 
да имаат горна плоча од материјал што лесно и 
брзо се чисти. 

Во просториите за чистење и приготвување на 
прехранбени артикли и за миење на садови мора 
да има канти за отпадоци покриени со капак. 

Просторијата за чување на прехранбени артик-
ли мора да биде одвоена од кујната, таа мора да 
има полици и долапи за сместување на артикли. 

б) Посебни минимални услови за одделни 
угостителски објекти 

Хотел 

Член 24 
Ако хотелот нема ресторан или кафеана мора 

да има кујна за приготвување на појадок и соод-
ветна просторија за сервирање. Кујната мора да 
ги исполнува условите предвидени за кујната на 
кафеана. 

Ако хотелот има ресторан, кафеана или друг 
погон, тие по својата опрема мора да ги испол-
нуваат условите предвидени со овој правилник за 
тој вид на објекти. 

Член 25 
Хотелите што ќе се градат по стапувањето во 

сила на овој правилник мораат да ги исполнуваат 
и следните услови: 

1) да има ладна и топла текушта вода во со-
бите без бања; 

2) најмалку 30% од собите да имаат бања и 
ЊЦ; 
3) најмалку 25% од собите да бидат еднокре-

ветни; 
4) влезот за гостите да биде наполно одделен од 

просториите за стопанско работење на хотелот; 
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5) ако хотелот е со 4 или повеќе ката мора 
да има лифт за гости; 

6) сигналните уреди во собите мора да бидат 
така поставени за да може и од кревет да се по-
вика послугата; 

7) хотелите во градовите и поголемите турис-
тички места мора да имаат вградени телефони во 
собите; 

8) за персоналот мора да биде уредена просто-
рија за јадење и гардероба одделно за мажи и од-
делно за жени, WC и тушеви со топла вода; 

9) хотелите со два и повеќе ката доколку на 
секој кат имаат повеќе од 30 соби за гости, мора да 
имаат најмалку две скали од кои едната служи 
само за потребите на персоналот, и 

10) да имаат уреден простор за паркирање на 
моторни возила со капацитет за најмалку 20% од 
собите. 

Член 26 
При адаптацијата на постојните хотели со 

вредност на градежните работи која преминува ед-
на петтина од вредноста на зградата мора да се 
извршат и следните работи: 

а) да се воведе топла и ладна текушта вода во 
собите; 

б) за персоналот да биде уредена гардероба од-
делно за мажи одделно за жени со уред за мие-
ње и WC. 

Пансиони, 

Член 27 
Угостителските објекти што пружаат услуги на 

сместување и исхрана на постојани гости (пан-
сиони) мораат да ги исполнуваат условите пропи-
шани за хотелите со следните исклучоци: 

а) просторијата за дневен престој на гостите 
може истовремено да служи и како просторија за 
сервирање, и 

б) ако во местото не постои водовод мора во 
секоја соба да постојат уреди за миење или да има 
уредена заедничка просторија за миење. 

Член 28 
Пансионите што ќе се градат по влегувањето 

во сила на овој правилник мора да ги исполнуваат 
и условите определени со точка 1 и 5 на член 25 од 
правилникот, а при адаптацијата на постојните 
пансиони со вредност која преминува една петтина 
од вредноста на објектот мора да се воведе топла и 
ладна вода. 

Член 29 
Просториите за приготвување и услужување на 

храна мора да ги исполнуваат условите пропишани 
за ресторан. 

Туристичка населба 

Член 30 
Туристичката населба мора да располага со об-

јекти за сместување и објекти за разонода на гос-
тите. Ако туристичката населба се наоѓа надвор 
од градежниот реон на градот, односно од населба-
та од градски карактер мора да обезбеди давање 
и на други услуги, а особено продавање на стоки 
за секојдневна потрошувачка. 

Член 31 
Пристапните патеки во туристичката населба 

мораат да бидат изградени од горен тврд матери-
јал, кој овозможува непречено движење и по вр-
нежливо време (асвалт, бетон и сл.). 

На годно и видно место да е истакнат планот 
на населбата. 

Туристичката населба мора да биде оградена 
и осветлена, а нејзините слободни површини при-
родно озеленети или хортикултурно уредени, 

Член 32 
Туристичката населба мора да има објект за 

исхрана, кој мора да ги исполнува условите пред-
видени со овој правилник, за соодветен вид на 
објекти, со тоа што: 

— ресторанот не мора да има споредни опште-
ствени простории нити гардероба за гости; 

— кафеаната не мора да има гардероба; 
— бифето не мора да има WC. 

Член 33 
Туристичките населби што ќе се градат по ста-

пувањето во сила на овој правилник мора да 
имаат: 

1. спроведено ладна и топла вода во сите соби; 
2. најмалку 30% од собите да имаат бања и 

WC; 
3. уредена просторија за јадење, гардероба, ба-

ња и WC одделно за мажи и одделно за жени 
за персоналот и 

4. уреден и покриен простор за паркирање на 
моторни возила со капацитет најмалку 30% од со-
бите. 

Мотел 

Член 34 
Мотелот мора да биде поврзан со пристапен 

пат со сообраќајницата. 

Член 35 
Мотелот мора да има паркиралиште во непо-

средна близина, за онолку возила колку што има 
соби и посебен соодветен простор за паркирање на 
возилата на гости што не користат услуги на смес-
тување. Доколку мотелот е приклучен на јавна 
водоводна мрежа, на просторот за паркирање или 
на друго соодветно место, мора да се постави уред 
за миење на возила. 

Член 36 
Мотелот мора да има кујна и трпезарија. 
Кујната и трпезаријата мора да одговараат на 

капацитетот на мотелот и да ги исполнуваат услови-
те за ресторан. 

Член 37 
Мотелите што ќе се градат по стапувањето во 

сила на овој правилник мора да имаат: 
1. најмалку 30% соби со бањи и WC; 
2. влез за гости потполно одделен од влезот за 

стопанското работење на мотелот; 
3. лифт за гости ако мотелот е со четири или 

повеќе ката; 
4. уредена просторија за јадење, како и гарде-

роба, бања и WC одделно за мажи, одделно за 
жени за персоналот и 

5. две скали во мотелите со два или повеќе 
ката, доколку на кат има повеќе од 30 соби, од кои 
едната скала да служи за персоналот. 

Преноќиште 
Член 38 

Во преноќишта по правило се даваат само ус-
луги за сместување кои во поглед на уредите и 
опремата не ги исполнуваат условите за хотели, 
а по својот начин на работење, уредувањето и опре-
мата не спаѓаат во пансион. 

Во собите на преноќиштата во кои не е вове-
дена текушта вода, мора да има бокал со вода за 
пиење и онолку чаши колку што има кревети во 
собата. 

Член 30 
Ако преноќиштето во својот состав има гостил-

ница која работи цел ден и гостинот може да дој-
де без излегување од зградата, не мора да има 
општа просторија за дневен престој. 

Ако преноќиштето нема гостилница мора да 
има кујна и просторија за сервирање, 
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Член 40 
Преноќиштата што ќе се градат по стапување-

то во сила на овој правилник мораат да ги испол-
нуваат и следните услови: 

1. да се воведе текушта вода во сите соби; 
2. влезот за гостите наполно да се оддели од 

стопанското работење на преноќиштето. 

Свратиште (ан) 

Член 41 
Свратиштата мора да ги исполнуваат условите 

пропишани за преноќиштата. 

Член 42 
Свратиштата можат да располагаат со дворов и 

и штали за сместување на добиток и запрежни 
возила снабдени со потребни уреди за одржавање 
на чистотата во истите. 

Ресторан 

Член1 43 
Во ресторанот се приготвуваат и служат пре-

тежно топли јадења и пијалоци. 

Член 44 
Точилницата за пијалоци мора да биде поста-

вена во одделна просторија. 

Член 45 
Гардеробата за гости мора да се наоѓа при 

влезот во ресторанот и да одговара на неговата 
големина. 

Гардеробата за персоналот мора да има и ор-
мани со клучеви за чување на облеката. Бројот на 
орманите мора да одговара на бројот на персона-
лот. 

Член 46 
Новите ресторани покрај условите предвидени 

со овој правилник, мораат да имаат за персоналот 
гардероба и WC одделно за мажи и одделно за 
жени, како и туш со топла и ладна текушта вода. 

Ресторан-бавча 

Член 47 
Во ресторан бавчата се служат топли и ладни 

јадења и пијалоци на отворен и уреден простор. 
Дел од просторот за услужување на гостите 

мора да биде под кров или настрешница. 

Член 48 
Ѓесторан бавчата што работи во склоп на ре-

сторан мора да ги исполнува условите пропишани 
за тој вид објекти. 

Член 49 
На самостојниот ресторан-бавча уредите за чу-

вање и приготвување на храната мора да бидат 
во затворен простор. 

Точилницата во ресторан-бавчата мора да биде 
во затворен простор или-под настрешница. 

Експрес-ресторан 

Член 50 
Експрес-рестораните мораат да ги исполнуваат 

условите предвидени за рестораните и да имаат 
соодветни уреди за одржување на погодна темпе-
ратура на јадењата. 
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Ресторан за самопослужување 

Член 51 
Ресторанот за самопослужување освен услови-

те предвидени за ресторан мора да има и линија 
покрај КОЈ а се наместени затоплени витрини за 
топли јадења и разладни витрини за ладни јадења 
и пијалоци, од која гостите претежно сами се по-
служуваат. 

Во ресторан за самопослужување во трпеза-
ријата мора да има најмалку 50%? од капацитетот 
маси со столици за седење, а остатокот може да 
биде опремен со стоечки пултови. 

Млечен ресторан 

Член 52 
Млечниот ресторан по својата големина и на-

чин на работење мора да одговара на ресторан и 
мора да ги исполнува условите пропишани за тој 
вид објекти. 

Член 53 
Ѕидовите на трпезаријата на млечниот ресто-

ран до висина најмалку од 1.80 м. од подот мора 
да бидат обложени со ќерамички плочки или сли-
чен материјал односно бојадисани со бела или со 
некоја друга светла мрсна боја. 

Гостилница 

Член 54 
Во топилницата се служат претежно топли ја-

дења, и се точат пијалоци. 

Член 55 
Топилницата може да биде поставена и во тр-

пезаријата. 
Топилницата мора да има уред со текушта вода 

за миење. 
Издавањето на јадења од кујната може да се 

врши низ соодветен отвор директно во трпезаријата. 
При тоа мора да биде обезбедено одвоено ракува-
ње со чистите и нечистите садови. 

Народна кујна 

Член 56 
Во народна кујна се приготвуваат и се послу-

жуваат поедноставни топли и ладни јадења. 
Во народната кујна не се точат алкохолни пи-

јалоци. 

Крчма 

Член 57 
Во крчма се служат ладни јадења и пијалоци. 
Ако се приготвуваат топли јадења крчмата мо-

ра да има кујна и трпезарија. 

Бифе 

Член 58 
Во бифе се служат пијалоци, напитоци и лад-

ни јаден,а. 
Член 59 

Бифето по правило има само просторија за по-
служување на гости. 

Член 60 
Во просторијата за гости мора да има точил-

ница и високи маси на кои гостите се послу-
жуваат стоечки. 

Во бифето може да се постават и маси со сто-
лови доколку неговата површина е поголема од 
20 м2. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Ќебапчилница 

Член 61 
Во ќебапчилница се приготвуваат и служат 

специјалитети од месо приготвени на скара. 
Во ќебапчилницата гостите освен со јадења мо-

жат да се служат и со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Член 62 
Ќебапчилницата мора да има простор за при-

готвување, служење на храна и простор за миење 
на приборот за јадење. 

Кафеана 

Член 63 
Во кафеана се служат пијалоци, напитоци и 

колачи. 
Кафеаната може во еден дел да работи и ка-

ко ресторан доколку располага со уреди и опрема 
пропишани за ресторан. 

Член 64 
Доколку кафеаната нема специјален уред за 

вентилација таванот не смее да биде понизок од 
3,5 метри. 

Член 65 
Масите за забава (билијард и сл.) мора да би-

дат одделени од другите кафеански маси. 

Член бб 
Топилницата може да биде поставена и во 

просторијата за гости, но мора да биде доволно од-
далечена од масите за гостите. 

Бар 
Член 67 

Во бар се приготвуваат и послужуваат, по пра-
вило ноќе, алкохолни и безалкохолни пијалоци и 
напитоци, како и јадења по порачка. 

Член 68 
Барот мора да има и простор за музика и 

играње. 
Просторот за играње во барот треба по својата 

големина да одговара на големината на барот. 
Ако во барот се одржуваат артистички и слич-

ни приредби за изведувачите треба да се уреди 
машка и женска гардероба со миалник, туш и да 
биде спроведена топла вода. 

Кабаре 

Член 69 
Во кабаре се служат топли и ладни јадења 

и се точат пијалоци и напитоци. 
Во кабаре се изведува артистичка програма, а 

може да има музика и простор за играње. 
Член 70 

Кабарето мора да има машка и женска гарде-
роба за артистите со миалник и одделен WC и 
туш. 

Чајџилница 

Член 71 
Во чајџилницата по правило се, служи чај и 

други напитоци како и безалкохолни пијалоци. 

IV - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
Одредбите на овој правилник ќе се применуваат 

и на другите видови угостителски објекти, кои по 
видот на работењето и намената одговараат на об-
јектите на кои се однесуваат одредбите од овој 
правилник. 

Член 73 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за изградба, мини-
мумот на уреди и опрема во угостителските прет-
пријатија и дуќани („Службен весник на НРМ" 
број 11/58). 

Член 74 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 07-70/1 
1 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Комитетот за туризам 
и угостителство, 

инж. Никола Горичан, с. р. 

ОГласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ » 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. XI. 1970 година, рег. бр. 9/55, книга П е запи-
шана под фирма: Ќебапчилница во село Алинци, 
на Угостителското претпријатие „Југославија" од 
Прилеп. Предмет на работењето на кебапчилницата 
е вршење на угостителска дејност — ќебапчил-
ница. 

Раководител на ќебапчилницата е Станоевски 
Јаксим Симеон. 

Ќебапчилницата е основана од Угостителското 
претпријатие „Југославија" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 02-1220 од 1. X. 1970 година на работнич-
киот совет. 

Кебапчилницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 586/70. (76) 

Окружниот стопански суд во Битола објаву-
ва дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20. XI. 1970 година, рег. бр. 58/70, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. 
„Маршал Тито" бр. 116, на Трговското претприја-
тие „Бучинско Поле" од Скопје. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на колони-
јални и мешани стоки 

Раководител на продавницата е Стефаноска 
Милка. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бучинско Поле" од Скопје, со одлуката 
на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 590/70. (77) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. XI. 1970 година, рег. бр. 59/70, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. ,,Сот-
ка Георгиеви" бр. 18, на Трговското претпријатие 
„Бучинско Поле" од Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на колонијални 
и мешани стоки. 

Раководител на продавницата е Дудеска Лил-
јана. 
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Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бучинско Поле" од Скопје, со одлуката 
на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 619/70. (73) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 2. XI. 1970 година, рег. бр. 2/55, книга IV е за-
пишана под фирма: Деликатесен ресторан во Ре-
сен, ул. „Мите Богоевски" бб, на Земјоделската 
задруга „Кисела Вода" од Ресен. Предмет на рабо-
тењето на ресторанот е угостителство. 

Раководител на ресторанот е Туџаровски Алек-
сандар. 

Ресторанот е основан од Земјоделската задруга 
„Кисела Вода" — Ресен, со одлуката бр. 01-1910/1 
од 19. VI. 1969 година на задружниот совет. 

Ресторанот ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 549/70. (80) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. XI. 1970 година, рег. бр. 18/70, книга П е за-
пишана под фирма: Продавница во Струга, ул. 
„Г. Ѓоргон" бр. 1, на Фабриката за конфекција 
„Единство" од Тетово. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мало на текстилни 
производи, произведени од основачот, а поради 
дополнување на асортиманот и производи од дру-
ги производители. 

Раководител на продавницата е Ашталкоска 
Тодорка. 

Продавницата е основана од Фабриката за кон-
фекција „Единство" од Тетово, со одлуката бр. 
0201/310 од 17. VI. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 538/70. (81) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 435, страна 5СЗ, книга П е запишана под 
фирма: Земјоделско стопанство ,,Лиска Река" — 
Валандово — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице „Угостител" — Валандово 
(работна единица). Предмет на работењето на орга-
низацијата е продажба на алкохолни и безалко-
холни пијалоци, топли и ладни јадења, скара, изра-
ботка и продажба на слатки, бонбони и чоколади, 
издавање на легла во хотелот за преноќевање и др. 

Организацијата е основана од Земјоделското 
стопанство „Анска Река" — Валандово, со одлуката 
бр. 1506 од 16. IX. 1968 година, од одржаната сед-
ница на 16. IX. 1968 година. 

Раководител на организацијата е Стаменов Ста-
менко. 

Работната едршица „Угостител" — Валандово 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матич-
ното претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 484/69 од 8. I. 1971 година. (117) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на членовите 22 и 23 од Основниот 

закон за работни односи и член 40 од Статутот на 
работната организација и одлуката на Советот, Ве-
теринарната станица — Дебар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на работната организација 
Ветеринарна станица — Дебар 

У с л о в и : 

1. Кандидатите покрај општите услови предви-
дени со Основниот закон за работни односи, треба 
да ги исполнуваат и следните услови: 

2. Да имаат висока стручна подготовка — да се 
дипломирани ветеринари со 3 години работно ис-
куство од кои 1 година помината на раководно 
место. 

а) Да имаат средна стручна подготовка, да се 
ветеринарни техничари со 6 години работно иску-
ство, од кои 3 години поминати на раководно место. 

3. Да не се гонети ниту осудувани за кривични 
дела предвидени со член 43 од Основниот закон за 
установите. 

Молбите со комплетирани документи да се до-
стават до работната организација, некомплетира-
ните документи нема да бидат земени во разгле-
дување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на распишу-
вањето. 

Работна организација 
Ветеринарна станица — Дебар 

Врз основа на одлуката на работничкиот совет 
од 11. III. 1971 година, конкурсната комисија на 
Трговско-угостителското претпријатие на големо и 
мало со мешовити стоки и застапување на стран-
ски фирми 

„ С Н Е Ж А Н А " 
Ѓорче Петров — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за генерален директор на претпријатието (слободно 
работно место) 

Кандидатот покрај општите услови, треба да ги 
исполнува и следниве услови: 

— да има висока стручна подготовка — еко-
номски или правен факултет со над 10 го-
дини работна практика во трговија или уго-
стителство од кои над 5 години на раковод-
но работно место, или 

— да има виша стручна подготовка економско-
правна насока со над 12 години работна 
практика во трговија или угостителство од 
кои над 8 години на раководно работно ме-
сто, или 

— да има средна стручна подготовка економ-
ска насока со над 15 години работна прак-
тика во трговија или угостителство од кои 
над 10 години на раководно работно место, 
или 

— да е висококвалификуван работник со над 
20 години работна практика во трговија или 
угостителство од кои над 15 години на рако-
водно работно место, 

— да не е осудуван за кривични дела предви-
дени и казниви по член 55 од Основниот за-
коп за стопанските претпријатија, 

— да не се наоѓа под истрага. 

Пријавите да се поднесуваат до претпријатието 
со назначување за Конкурсната комисија во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи до-
кази дека ги исполнува условите од конкурсот. 

Некомплетираните пријави и поднесените при-
јави по истекот на конкурсот нема да бидат земени 
за разгледување од страна на Комисијата. 
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Конкурсната комисија на Угостителското прет-
пријатие „Алкопромет" Струга 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работното место директор на претпријатието 
Кандидатите треба да ги исполнуваат след-

ните услови: 
1. Да имаат завршено економски факултет со 

седум години работно искуство на раководно ра-
ботно место, или виша економска школа со десет 
години работно искуство на раководно работно ме-
сто, и 

2. Да имаат завршено виша утостителско-турис-
тичка школа со 10 години работно искуство на 
раководно работно место на својата квалифика-
ција. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Пријавите со документите се доставуваат до 
конкурсната комисија на претпријатието. 

Личниот доход според Правилникот за лични 
доходи на претпријатието. 

Кандидатот за работното место директор на 
претпријатието, треба да ги исполнува општите 
услови предвидени со членот 55 од Законот за прет-
пријатијата и посебните услови од овој конкурс. 

експорт-

Пријавите таксирани со еден динар, останатите 
документи и научни и стручни трудови (до колку 
такви има) по еден примерок да се достават до 
архивата на Филозофскиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија". 

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ. 

Деловниот одбор на „Стокопромет" 
импорт, Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Шеф на одде-
ление за индустриско-прехранбени производи 

Услови: Висока, виша или средна школска под-
готовка со 4,6 или 8 години работна практика на 
комерцијални работи и знаење на еден од свет-
ските јазици. 

Пријава со доказите за исполнување на кон-
курсните услови се поднесува до Деловниот одбор 
на „Стокопромет" експорт-импорт, Скопје, а непот-
полните пријави нема да се земаат во разгледу-
вање. 

Конкурсот останува отворен 15 дена по објаву-
вањето, односно до пополнувањето на работното 
место. 

Советот на Филозофскиот факултет на Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на книжевностите на народите на 
СФРЈ; 

— за еден наставник (во сите Звања) по пред-
метот германска литература; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот естетика; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот грчка и латинска историска граматика. 

Конкурсната комисија на Комуналниот завод 
за социјално осигурување — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на следните раководни работни места: 

1. Раководител на Работната-организациона еди-
ница за финансиско работење; 

2. Раководител на Работната-организациона еди-
ница за инвалидско и пензиско осигурување; 

3. Раководител на Работната-организациона еди-
ница за општи работи; 

4. Раководител на Работната-организациона еди-
ница за здравствено осигурување; 

5. Раководител на Работната-организациона еди-
ница за здравствена заштита. 

У с л о в и : 

Покрај условите предвидени во ОЗРО, канди-
датите треба да ги исполнуваат и следните услови: 

Под точ. 1 — Економски факултет со најмалку 
5 години работно искуство; 

Под точ. 2 — Правен факултет со најмалку 
5 години работно искуство; 

Под точ. 3. — Виша школа, управна насока, со 
најмалку 4 години работно искуство; 

Под точ. 4 — Виша школа, економска или уп-
равна насока, со најмалку 4 години работно иску-
ство и 

Под точ. 5 — Виша школа, управна насока, со 
најмалку 4 години работно искуство. 

Како работно искуство кое се бара за наведе-
ните работни места, се смета работното искуство 
поминато на иста или слична работа. 

Пријавите комплетирани со сите потребни до-
кументи се доставуваат до Комуналниот завод за 
социјално осигурување — Скопје — за Конкур-
сната комисија. 

Некомплетираните пријави нема да се земат 
во разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Од Конкурсната комисија 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за определување орган за давање 
согласност за менување на цени за тули, 
ќерамиди, вар, чакал, камен, песок и бе-
тонски елементи — — — — — — — 257 
Правилник за изработка на шумскосто-
пански основи и програми за унапреду-
вање на шумите и за евидентирање на 
извршените работи во шумите — — — 257 
Правилник за минималните технички ус-
лови за изградбата, уредувањето и опре-
мувањето на угостителските објекти — 266 
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