
„СЛУЖБЕН ЛИСТ ВА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик. — Огласи според тарифата. — 
Жиро-сметка каЈ Службата на опште-
ственото книговодство за претплата, 
посебни изданија и огласи 608-3-291-2 

Четврток, 8 јуни 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 28 ГОД. XXVIII 

Цена на овој број е 6 динари. — 
Претплатата за 1972 година изнесува 
270 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671. 

276. 

Врз основа на член 37 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ 

1. Во Одлуката за обврската за прибавување со-
гласност за увоз на одделни стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/68, 54 68, 15/69, 57/70, 24/71 и 57/71) 
во точка 1 став 3 ред. бр. 84, 85 и 86 се бришат. 

По. ред. бр. 93 се додаваат 14 нови редни броеви, 
кои гласат: 

„Реден Тарифен 
број број од Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ската та-

рифа 

1 2 3 

'3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

P. п. бр. 83 
31 ма ј 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

94 02.06/2в Месо козјо и овчо, суво 
95 04.06 Мед природен 
96 05.04/1а Црева солени 
97 05.07/1 Пердув и мек пердув 
98 24.02/2 Цигари 
99 25.22 Вар жива, вар гаснета и хидрау-

лична вар, освен калциум оксид и 
хидроксид 

100 48.03/26 Тешко пропустлива хартија, друга 
101 48.05/2 Брановит картон 
102 48.13/1 Ин диго-харти ј а 
103 48.21/6а Крпи за лице, сервиети и чарша-

фи, од хартија 
104 68.02 Камен обработен за споменици или 

градби и изработки од овој камен 
(вклучувајќи и КОЦКИЧКИ за мо-
заик), освен стоките од тар. бр. 
68.01 или од глава 69 

105 69.07 Плочи за подови, плочи за огниш-
та—камини и плочи за облагање 
ѕидови, неглеѓосани и неглазирани 

106 69.08 Плочи за подови, плочи за огниш-
та—камини и плочи за облагање 
ѕидови, глеѓосани или глазирани 

107 85.08/4 Свеќици за мотори". 

2. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на 
работите на увозот на стоките што се склучени и 
пријавени на банката до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

277. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИ-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за максимирање на цените на 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72 и 
26/72) по точка Зњ се додава нова точка Зо, ко ја 
гласи: 

„Зо. Организациите на здружениот труд што 
произведуваат амбалажа од бел лим можат своите 
постојни продажни цени на тие производи да ги 
зголемат најмногу до 13,3°/о. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка организациите на здружениот труд чии про-
дажни цени на амбалажата од бел лим се значи-
телно пониски од општото ниво на постојните про-
дажни цени на таквите производи на повеќето од 
другите производители можат своите постојни 
продажни цени да ги зголемат до 13,3°/о над тоа 
општо ниво што ќе го утврди Сојузниот завод за 
цени.". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

P. п. бр. 84 
31 ма ј 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

278. 

Врз основа на член 3 од Законот за боречкиот 
додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64, 35/65, 
20/69 и 15/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О . д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1972 ГОДИНА 

1. Основот за одредување на боречкиот додаток 
во 1972 година се утврдува во износ од 1.430 динари. 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр, 85 
31 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. p. 

279. 

Врз основа на член 19 став 2, член 20 ст. 1 и 2 
и член 22 од Законот за девизното работење („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 13/69, 20/69, 
50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71) Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДО-
ПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗ-
НА КВОТА ЗА 1972 ГОДИНА НА РАБОТНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕМОНТ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ, ТРАКТОРИ И ОПРЕМА 

ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ОД УВОЗ 

1. На работните организации за одржување и 
ремонт на земјоделски машини, трактори и опрема, 
за 1972 година, покрај износот на глобалната девиз-
на квота што им припаѓа врз основа на Одлуката 
за утврдување и распределба на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за 1972 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 47/71) им се утврдува и до-
полнителен износ на глобалната девизна квота во 
височина од 17,000.000 динари, во девизи што се од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања, за увоз на резервни делови и 
репродукциони материјали што служат за одржу-
вање и ремонт на земјоделски машини, трактори и 
земјоделска опрема. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука 
се врши според одредбите на Одлуката за утврду-
вање и распределба на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини и други репродук-
циони материјали за 1972 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 86 
31 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

280. 

Врз основа на член 20 од Законот за Царинската 
тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65/, 49/66, 
5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 
25/70 и 58/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

1. Во Решението за определување царински кон-
тингенти („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 

48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 
8/71, 21/71, 24/71 и 26/72) во точка 1 се вршат след-
ните дополненија: 

1) по тар. број 04.01/3 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„04.03/1 Путер свеж"; 

2) по тар. број 22.03 се додава нов тарифен број, 
кој гласи: 
,.22.05 Вина"; 

3) по тар. број 22 06 се додаваат два нови та-
рифни броја, кои гласат: 
„22.07 Превриени пијачки 
22.09/4 до 10 Ликери, алкохолни пијачки и кон-

центрирани екстракти за производ-
ство на пијачки"; 

4) по тар. број 27.10 Брајшток се додава нов 
тарифен број, кој гласи: 
„27.10/За Керозин"; 

5) по тар. број 27.10/5 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 
„27.10/7 Гориво за млазни авиони"; 

6) по тар. број 32.13 се додаваат пет нови та-
рифни броеви, кои гласат: 
„33.01/1 Цитронско портокалово и мандарино-

во растително етерично масло 
33.01/2 и 3 Синтетички миризливи материи и 

концентрати што се употребуваат во 
парфимерија и во индустријата за 
храна и пијачки 

33.06 Парфимериски козметички и тоалет-
ни препарати 

33.06/2а и 2в Препарати за одржување и нега на 
кожата 

33.06/3, 4, 5 и 8 Ружеви, шминки и лакови за нокти 
до 12 Препарати за коса и кремови за бри-

чење"; 

7) по тар. број 37.02 се додаваат два нови та-
рифни броја, кои гласат: 
„38.07/1 Терпентинско масло 
38.08/1 Калофониум"; 

8) по тар. број 38.11 се додава нов тарифен број, 
кој гласи: 
„38.12/3 Полиаксистилен"; 

9) По тар. број 39.01 се додава НОЕ тарифен број, 
кој гласи: 
„39.07/12 Пластични метлички за скијачка ско-

калница"; 

10) по тар. број 48.01 се додава нов тарифен број, 
кој гласи: 
„43.16/2 Пластифицирани кутии"; 

11) по тар. број 48.21 се додаваат два нови та-
рифни броја, кои гласат: 
„49.01/3 Изданија на југословенски издавачи 

печатени во странство на јазиците на 
народите на Југославија, освен кни-
гите од областа на уметноста (општи 
и ликовни) и на урбанизмот и умет-
ничките фотографии 

49.09 Поштене™ разгледници н честитки"; 
12) по тар. број 49.11/1 се додава нов тарифен 

број, кој гласи: 
„49.11/4 Проспекти и други материјали за ре-

i клама"; 
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13) по тар. број- 70.20 се додаваат четири нови 
тарифни броја, кои гласат: 

„71.01 до 71.03 Бисери, скапоцени и полускапоцени 
камења 

71.04 Прав од природни или од вештачки 
скапоцени или полускапоцени камења 
за индустриски цели"; 

14) по тар. број 73.29/2 и 3 Се додава нов тари-
фен број, кој гласи: 
„73.29/4 Заштитни синџири за гуми за кипери, 

дампери и за натоварувачи на руди"; 

15) по тар. број 73.30 се додава нов тарифен број, 
кој гласи: 

„73.36/16 Обработен регулатор на воздух, шар-
жери и заштитни ѕидови за печки на 
масло"; 

16) по тар. број 76.07 се додава нов тарифен број, 
кој гласи: 

„76.16/2 Специјални навртки за кујнска 
вага"; 

17) по тар. број 82.01 до 82.13 и 82.15 се додава 
нов тарифен број, кој гласи: 

„82.14/1 и 2 Позлатен и посребрен прибор за ја-
дење". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

P. п. бр. 87 
31 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е До вред-
број | носта во 

милиони 
динари 

1 2 3 

04.04/1 Сирења 1Д4 
06.01/1 Семиња, садници и нивни де-

лови: главици, грутки, корења и 
ризоми за расад 1,14 

06.02/1 и 2 
08.02/1 
08.02/2а 
12.03 
15.07 

17.04/1 
17.04/2 
17.04/4 

22.03 
22.05/3 
22.06 

Резници и садници 
Портокал и и мандарини 
Лимони 
Семиња за сеидба 
Растителни масла, течни и цврс-
ти, сурови, пречистени или ра-
финирани 
Ех. 
Јастиви масла 
Бонбони 
Екстракти од слатко дрво 
Други производи од шеќер, без 
какао 
Пиво 
Десертни вина од сите видови 
Вермут 

281. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингент^ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71 и 26/72), во 
спогодба со сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА УВОЗ НА 
СТОКИ СПОРЕД ЛИСТАТА „Д" ОД ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИОТ ПРОТОКОЛ КОН СПОГОДБАТА ЗА ЛО-
КАЛНА РАЗМЕНА ПОМЕЃУ ПОГРАНИЧНИТЕ 
ЗОНИ БУЕ, КОПЕР, СЕЖАНА, НОВА ГОРИЦА 

И ТРСТ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви од Царинската тарифа ќе се при-
менува царинската стапка „Слободно": 

4.30 
4,30 
2.87 
2,87 

1,43 

0,28 
0,57 
0,57 

28Л1, 28.04, 28.06, 28.07, 28.10, 28.11, 28.12, 
28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.18, 28.19, 28.20, 
28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.26, 28.27, 28.28, 
28.30, 28.31, 28.32, 28.33, 28 34, 28.35, 28.36, 
28.37, 28.38, 28.39, 28.40/1, 2 и За), б), в), г), 
28.41, 28.43, 28.44, 28.45, 28.46, 28.47, 28.48, 
28.49, 28.50, 28.51„ 28.52, 28.53, 28.54, 28 55, 
28.56, 28.57, 28.58 (со наименувањето на сто-
ките кон тие тарифни броеви) 

29.01, 29.02, 29.03. 29.04. 29.05, 29.06, 29.07, 
29.08, 29.09, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 
29.15, 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20, 29.21, 
29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 
29.29, 29.31, 29.32, 29 33, 29.36, 29.37, 29.41, 
29.42, 29.43, 29.45 (со наименувањето на сто-
ките кон тие тарифни броеви) 

30.01 Жлезди и други органи за орга-
нотерапеутски потреби, суше-
ни, во прав или не; органотера-
пеутски екстракти од жлезди и 
други органи или од нивни се-
креции; други животински ма-
терии приготвени за терапеутски 
или профилактички потреби, 
неспоменати ниту опфатени на 
друго место 

30.02 Серуми на имунизирани жи-
вотни или луѓе, микробиолошки 
вакцини, токсини, култури на 
микроби и слични производи 

30.03 Готови лекови, вклучувајќи ги 
и ветеринарните готови лекови 

30.04 Вата, газа, ленти и слични пред-
мети во пакување за продажба 
на мало за медицински потреби 

30.05 Други фармацеутски стоки 
31.02 Азотни ѓубриња, минерални или 

хемиски 
31.03 Фосфорни ѓубриња, минерални 

или хемиски 
31.04 Калиумови ѓубриња, минерални 

или хемиски 
31.05 Други ѓубриња 
32.04 Материи за бојосување од рас-

- Ј тително потекло 

4,30 

2,29 
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32.05/2 и 4 Синтетички органски материи 
за бојосување 

32 Об 

32.07 

32.08 

32.09 

32.10 

32.13/1 

38.18 

40.11/1B не, 
2в и е, 
3 и 4 

45.01 

45.02 

45.03 

45.04 

53.07 
53.08 
53.10 

55.05 

55.06 

59.04/8 

59.05/1а и в 

69.10 

Лакови за бојосување 

Други материи за бојосување 

Приготвени пигменти, премач-
кувачки средства, бои, стаклести 
емајли и глазури, течни глеѓеви 
и слични производи што се упо-
требуваат во индустријата на 
керамика, емајл и стакло; лив-
чиња за обложување; и д о л -
чено стакло и други стакла во 
прав, гранули или лушпички 

Фирниси и лакови; водени бои; 
приготвени водени пигменти за 
довршување кожи, бои и емај-
ли; пигменти во ленено масло, во 
вајт-шпирит, во шпирит од тер-
пентин, во фирнис или во други 
разредувани; фолии за печат, 
бои во форми или пакувања за 
продажба на мало 

Бои за сликарство, настава, 
фирмописци, за нијансирање, 
за разонода и слично, во табле-
ти, во туби, во шишиња и во 
слични пакувања, бои во сетови 
со или беа четки, палети или 
друг прибор 2,29 

Печатарски бои 
Растворувач;! и разредувачи за 
лакови и слични производи 4,30 

Надворешни, внатрешни, полни 
и полуполпи гуми за трактори 

и за приклучни земјоделски ма-
шини 0,28 

Природна плута, необработена, 
кршена, гранулирана или меле-
на, отпадоци од плута 

Плута природна во блокови, 
плочи, листови или леити 

Изработка од природна плута 

Плута агломерирана и изработ-
ки од агломерирана плута 0,29 

Волнено предиво непригодено за 
продажба на мало. Волнено пре-
диво (влачено или чешлано), не-
природен за продажба на мало. 
Волнено предиво, пригодено за 
продажба на мало 5,16 

Памучно предиво, непригодено 
за продажба на мало 

Памучно предиво, пригодено за 
продажба на мало 4,67. 

Канали, јажиња, ортоми и пала-
мари од друг текстилен мате-
ријал 

Мрежи за риболов од синтетич-
ки и вештачки влакна 2,87 

Сливници, лавабоа и слични са-
нитарни производи за домаќин-
ството — од порцелан и кера-
мика . , i 8,61 

7313 

73.14 

73.29/2 и 

73.30 

97.07 

84.22/5В 

84.24 и 84 

84.26 
84.43/8 
84.60 

84.61 

85.19/6 

Лимови и плочи од железо или 
челик 
Ех. 
Бела декапирани лимови 
Жици од железо или челик, 
обложени или не, но не изо-
лирани 
Синџири и нивни делови, кот-
вени и за дигање бродски то-
вари, за влечење и теглење бро-
дови 
Ех. 

, Синџири котвени за чунови 
Котви — ленгери, канџи и нивни 
делови, од железо или челик 
Ех. 
Котви — ленгори, канџи и нив-
ни делови за чунови 
Јадици и друг прибор за пе-
цање 
Дигалки и витли со опирање, за 
монтирање на чунови 

25 Земјоделски машини (од кои са-
моходните со мотор до 35 КЅ) 

7,17 

0,28 

Машини за млекарство 
Калапи за леење 
Леачки кутии за леарници на 
метали 
Арматури, славини, вентили и 
слични уреди 
Прекинувачи, осигурувачи, од-
водници на пренапон. релеи и 
слични заштитни уреди за по-
стројки од висок и низок напон 

0,57 

10,04 

7,17 

0,86 

3,73 

Вкупно: 79.29 

2. Остварувањето на правото на увоз според ова 
решение се врши врз основа на распределбата што 
спогодбено ќе ја изврши Групацијата за вршење на 
малограничен промет со Италија во рамките на Со-
јузната стопанска комора (во понатамошниот текст: 
Групацијата). 

Распределбата од, став 1 на оваа точка Група-
цијата ја врши во рамките на вредностите наведена 
кон секој производ во точка 1 на ова решение, а 
за тековната година. 

Увозот по основ на ова решение може да се 
изврши во тековната година за која е извршена 
распределбата. 

3. За извршената распределба на царинскиот 
контингент од точка 1 на ова решение Групацијата 
ја известува Сојузната управа за царини, која го 
утврдува начинот на водењето на евиденцијата за 
увозот што се врши по овој основ. 

4. При увозот на стоките по основ на ова реше-
ние увозникот е должен на царинарницата да vi 
поднесе писмена изјава од^ корисникот за тоа дека 
стоките што се увезуваат ќе бидат пуштени во ма-
лопродаен промет на подрачјето на зоните Буе, 
Копер, Сежана и Нова Горица, односно употребени 
како репродукционен материјал за индустриска 
преработка на тоа подрачје. 

5. Ако производите за широка потрошувачка, 
увезени врз основа на ова решение се повлекуваат 
од малопродаен промет на подрачјето на зоните 
Буе, Копер, Сежана и Нова Горица заради тргов-
ска продажба на другото подрачје на земјата, цари-
ната се наплатува во смисла на член 19 од Законот 
за Царинската тарифа. 

6. При увозот на производите од точка 1 од ова 
решение постапката на царинењето се спроведува 
на начинот предвиден со важечките прописи за 
увоз на стоки. 
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7. Правото на увоз на производи според ова ре-
шение се гасне со истекот на календарската година 
за оние количини што се распределени согласно со 
точка 2 на ова решение за тековната година, а не 
ја минат царинската линија во текот на таа година. 

8. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-5188/1 
29 мај 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

282. 

Врз основа на член 50, во врска со член 4 од 
Основниот закон за статистиката („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/66), генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНА СТАНДАРДНА КЛАСИФИКА-

ЦИЈА НА ЗАМИВАЊАТА 

1. Се пропишува единствена стандардна класи-
фикација на занимањата заради примена во ста-
тистичките истражувања од страна на органите и 
организациите надлежни за вршење на статистич-
ките истражувања. 

2. Единствената стандардна класификација на 
занимањата е отпечатена кон ова решение и е негов 
составен дел. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0601-2011 
28 април 1972 година 

Белград 

Генерален директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Ибрахим Латифиќ, е. р. 

ЕДИНСТВЕНА СТАНДАРДНА КЛАСИФИ-
КАЦИЈА НА ЗАНИМАЊАТА 

I 

Г Р У П И З А Н И М А Њ А 

СЕЛСКОСТОПАНСТВЕНИЦИ И СРОДНИ 
РАБОТНИЦИ I 
(ги опфаќа видовите 01 до ОЗ) 
РУДАРИ, ИНДУСТРИСКИ И СРОДНИ РА-
БОТНИЦИ И 
(ги опфаќа видовите 04 до 35) 
РАБОТНИЦИ ВО ТРГОВИЈАТА III 
(го опфаќа видот 36) 
РАБОТНИЦИ ВО УСЛУГИ IV 
(ги опфаќа видовите 37 до 40) 
ПЕРСОНАЛ ПО ЗАШТИТА V 
(ги опфаќа видовите 41, 42) 
УПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И СРОД-
НИ РАБОТНИЦИ VI 
(ги опфаќа видовите 43 до 45) 
РАКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ , , VII 
(ги опфаќа видовите 46 до 48) 
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СТРУЧЊАЦИ И УМЕТНИЦИ У Ш 
(ги опфаќа видовите 49 до 56) 
ДРУГИ ЗАНИМАЊА IX 
(ги опфаќа видовите 57, 58) 
РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ X 
(го опфаќа видот 99) 

II 

В И Д О В И З А Н И М А Њ А 

01 СЕЛСКОСТОПАНСТВЕНИЦИ 
02 РИБАРИ И ЛОВЦИ 
03 ШУМСКИ РАБОТНИЦИ 
04 РУДАРИ 
05 ПРОИЗВЕДУВАЧ!! И ОБРАБОТУВАЧИ НА 

МЕТАЛИ 
06 ОБЛИКУВАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА МЕ-

ТАЛИ 
07 МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРИ, 

МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ 
08 ИНСТАЛАТЕРИ И РАБОТНИЦИ НА МЕТАЛ-

НИ КОНСТРУКЦИИ 
09 ЈУВЕЛИРА ЗЛАТАРИ И БИЖУТЕРИ 
10 ЕЛЕКТРИЧАРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРИ, 

ЕЛЕКТРОНИЧАРИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРИ 
И КЕРАМИЧАРИ И СТАКЛАРИ 
12 ХЕМИСКИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ 
13 ОБРАБОТУВАЧИ НА ДРВО 
14 ОБЛИКУВАЧИ НА ДРВО 
15 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ 
16 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ 
17 ОБРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО 
18 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО 
19 ЧЕВЛАРИ 
20 ГУМАРИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ПЛАСТИЧ-

НИ МАСИ 
21 ОБРАБОТУВАЧИ НА КАМЕН 
22 ГРАДЕЖНИ РАБОТНИЦИ 
23 ПРОИЗВЕДУВ АЧИ НА ЦЕМЕНТ И СРОДНИ 
24 БОЈАЏИИ 
25 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ХАРТИЈА 
26 ПЕЧАТАРИ И КНИГОПОДВРЗУВАЧИ 
27 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ХАРТИЈА И ИЗРАБО-

ТУВАЧИ НА ФОТО-ФОЛИИ 
28 ОБРАБОТУВАШ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА 

ТУТУН 
29 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 
30 ПРОИЗВЕДУ В АЧИ НА ПИЈАЧКИ 
31 ДРУГИ ИНДУСТРИСКИ И ЗАНАЕТЧИСКИ 

РАБОТНИЦИ 
32 РАКУВАЧИ СО СТАБИЛНИ МАШИНИ И 

УРЕДИ 
33 РАКУ БАЧИ СО ГРАДЕЖНИ И СРОДНИ МА-

ШИНИ 
34 РАКУВАЧИ СО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 
35 РАКУВАЧИ СО ДИГАЛКИ, НОСАЧИ И 

СКЛАДИШНИ РАБОТНИЦИ 
36 ТРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ 
37 УГОСТИТЕЛИ 
38 РАБОТНИЦИ ЗА НЕГА НА ЛИЦЕТО И ТЕ-

ЛОТО 
39 РАБОТНИЦИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ 

И ЧИСТОТА -
40 ДРУГИ УСЛУЖНИ РАБОТНИЦИ 
41 ПЕРСОНАЛ ПО ЗАШТИТА 
42 ВОЕНИ ЛИЦА 
43 РАБОТНИЦИ НА УПРАВНИ, АДМИНИСТРА-

ТИВНИ И СРОДНИ РАБОТИ 
44 РАБОТНИЦИ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ, БЛА-

ГАЈНИЧКИ И СРОДНИ РАБОТИ 
45 РАБОТНИЦИ НА МАНИПУЛАТИВНИ РАБО-

ТИ НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 
46 ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСТАВНИЧКИ ТЕЛА И 

ФУНКЦИОНЕРИ НА ИЗВРШНИ И УПРАВНИ 
ОРГАНИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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47 ОРГАНИЗАТОРИ НА РАБОТАТА И ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИЈА 
(СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ) 

48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА ДЕЛОВНИ 
ЗДРУЖЕНИЈА, НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 

'49 СТРУЧЊАЦИ ХЕМИЧАРИ, ФИЗИЧАРИ И 
СРОДНИ 

50 СТРУЧЊАЦИ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
51 СТРУЧЊАЦИ ПО СООБРАЌАЈ 
52 СТРУЧЊАЦИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 
53 СТРУЧЊАЦИ ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И 

ДРУГ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 
54 ДРУГИ СТРУЧЊАЦИ 
55 НАСТАВЕН ПЕРСОНАЛ 
56 УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЧКИ СОРАБОТНИЦИ 
57 РАБОТНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА 
58 ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕРСКИ РАБОТНИЦИ 
99 РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ 

III 

П О Д В И Д О В И З А Н И М А Њ А 

01 СЕЛСКОСТОПАНСТВЕНИЦИ 
01.1 Земјоделци 
01.2 Овоштари и лозари 
01.3 Сточари, живинари и сродни 
01.4 Ранувани со селскостопански машини 
01.5 Други селскостопанственици 

02 РИБАРИ И ЛОВЦИ 
02.1 Рибари 
02.2 Школкари, сунѓерари и сродни 
02.3 Ловци 

03 ШУМСКИ РАБОТНИЦИ 
03.1 Сечачи на дрво 
03.2 Манипулант со дрво 
03.3 Шумари 
03.4 Други шумски работници 

04 РУДАРИ 
04.1 Јамски работници 
04.2 Работници на површински коп и во каменоломи 
04.3 Длабочински дупчачи 
04.4 Облагородувачи на руди 

05 ПРОИЗВЕДУВАЧИ И ОБРАБОТУВАЧИ НА 
МЕТАЛИ 

05.1 Произведувачи и топачи на метали 
05.2 Валачи на метали 
05.3 Термички обработувани на метали 
05.4 Други обработувани на метали 

06 ОБЛИКУВАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА 
МЕТАЛИ 

06.1 Обликувани на метали 
06.2 Други обликувани и преработувачи на метали 

07 МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРИ, 
МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ 

07.1 Механичари и монтери на мотори и енергет-
ски уреди 

07.2 Механичари и монтери на машини 
07.3 Механичари и монтери на индустриски инста-

лиции и уреди 

07.4 Механичари в монтери ва возила 
07.5 Прецизни механичари 
07.6 Орухари 

08 ИНСТАЛАТЕРИ И РАБОТНИЦИ НА МЕТАЛ-
НИ КОНСТРУКЦИИ 

08.1 Инсталатери на цевоводи 
08.2 Инсталатери и составувани (монтери) на метал-

ни јажиња и кабли 
08.3 Други работници на изработка и монтирање на 

метални конструкции 

09 ЈУВЕЛИРИ, ЗЛАТАРИ И БИЖУТЕРИ 

09.1 Јувелири и златари 
09.2 Бижутери и сродни 

10 ЕЛЕКТРИЧАРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРИ, 
ЕЛЕКТРОНИЧАРИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛА-
ТЕРИ 

10.1 Електромеханичарн и електричари 
10.2 Електроничари-механичари 
10.3 Составувани на електрични и електронски а-

парати и делови 
10.4 Електроинсталатери и монтери на водови 
10.5 Ранувани со радио, телевизиски и со други 

видео-акустични уреди 

11 КЕРАМИЧАРИ И СТАКЛАРИ 

11.1 Керамичари 
11.2 Произведувани на тули и ќерамиди 
11.3 Произведувани на стакло 
11.4 Обработувани на стакло 

12 ХЕМИСКИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ 

12.1 Ранувани со уреди за механичка обработка на 
суровини во хемиското производство 

12.2 Ранувани со печки и апарати за термичко-хе-
миска обработка 

12.3 Ранувани со уреди за филтрирање 
12.4 Ранувани со уреди за дестилација (со исклу-

чок на рафиниран^ на нафта) 
12.5 Ранувани со уреди за рафинација и екстрак-

ција (со исклучок на рафинирање на нафта) 
12.6 Ранувани со уреди за рафиниран^ на нафта 
12.7 Други ранувани со уреди во хемиското и срод-

но производство 
12.8 Контролори и лаборанти во хемиското произ-

водство 

13 ОБРАБОТУВАЧИ НА ДРВО 

13.1 Работници на термичко-хемиска обработка на 
дрво 

13.2 Работници на механичка обработка на дрво 
13.3 Други работници на обработка на дрво 

14 ОБЛИКУВАЧИ НА ДРВО 

14.1 Столари 
14.2 Ранувани со машини за обликување на дрво 
14.3 Други обликувани на дрво 

15 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ 

15.1 Подготвувани на текстилни влакна 
15.2 Предани и мотани на текстилни влакна 
15.3 Дотерувани на ткајачки и плетачки машини 
15.4 Ткајани на текстил 
15.5 Плетани на текстил 
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15.6 Доработувачи на текстил 
15.7 Други произведувани на текстил 
15.8 Мод е листи во производството на текстил 

16 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ 

16.1 Кројачи по мера 
16.2 Шаблонери и режани на текстил 
16.3 Шијачи 
16.4 Нараквичари 
16.5 Шапкари 
16.6 Тапетари 
16.7 Други преработувачи на текстил 

17 ОБРАБ ОТУ БАЧИ НА КОЖА И КРЗНО 

17.1 Подготвувани на кожа и крзно 
17.2 Обработувани на кожа и крзно 

18 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО 

18.1 Кројачи на кожа и изработувачи на кожена 
облека 

18.2 Крзнари 

18.3 Други преработувани на кожа и крзно 

19 ЧЕВЛАРИ 

19.1 Чевлари рачно 
19.2 Индустриски изработувани на обувки 

20 ГУМАРИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ПЛАС-
ТИЧНИ МАСИ 

20.1 Раку вани со машини за производство на пред-
мети од каучук и гума (со исклучок на пнеу-
матика) 

20.2 Произведувани и вулканизери на пнеуматика 
20.3 Преработувани на пластични маси 

21 ОБРАБОТУВАЧИ НА КАМЕН 

21.1 Кл елани 
21.2 Каменоресци 

22 ГРАДЕЖНИ РАБОТНИЦИ 

22.1 Ѕидари 
22.2 Дедначи и сродни 
22.3 Бетонирци и терацери 
22.4 Покривопокривачи 
22.5 Поплочувачи и сродни 
22.6 Гипсари и фасадери 
22.7 Изолатери 
22.8 Стаклоресци 
22.9 Други градежни работници 
23 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ЦЕМЕНТ И СРОДНИ 

23.1 Произведувани на цемент, вар, гипс и други 
инфузорни суровини 

23.2 Изработувани на предмети од цемент, камен, 
азбест и слично 

24 БОЈАЏИИ 

24.1 Градежни бојаџии 

24.2 Други бојаџии 

25 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ХАРТИЈА 

25.1 Приготвувани на хартиена маса 
25.2 Ракувани со машини за производство на хар-

тија 
2Ѕ.З Други произведувани на хартија • сродни 

26 ПЕЧАТАРИ И КНИГОПОДВРЗУВАЧИ 
.1 

26.1 Словослагани Ј 

26.2 Печатарски машинисти 
26.3 Стереотиписти и галванопластичари 
26.4 Печатарски гравери 
26.5 Репродукциони фотографи и кописти во пе-

натарството 
26.6 Фотолаборанти 
26.7 Книгоподврзувачи 
26.8 Други работници во пенатарството и сродни 

27 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ХАРТИЈА И ИЗРА-
БОТУВАЧИ НА ФОТО-ФОЛИИ 

27.1 Картонажери и изработувани на хартиена 
конфекција 

27.2 Изработувани на фото-фолии и фото-хар-
тија 

28 ОБРАБОТУВАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА 
ТУТУН 

28.1 Обработувани на тутун 
28.2 Преработувани на тутун 

29 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

29.1 Мелничари и сродни 
29.2 Произведувани на шеќер 
29.3 Месари и сродни 
29.4 Работници на конзервирање прехранбени про-

изводи 
29.5 Млекари и сродни 
29.6 Пекари и тестенинари 

,£9.7 Слаткари и произведувани на слатки 
29.8 Преработувачи на кафе, какао, нај и произве-

дувани на зачини 
29.9 Произведувани на масла за јадење и на р а с 

тителни масти 

30 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ПИЈАЧКИ 

30.1 Пивари 
30.2 Винари 
30.3 Произведувани на ракија и други алкохолни 

дестилати 
30.4 Други произведувани на пијачки 

31 ДРУГИ ИНДУСТРИСКИ И ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТНИЦИ 

31.1 Изработувани и поправани на музички ин-
струменти 

31.2 Кошничари 
31.3 Изработувачи на четки, метли и сродни 
31.4 Изработувачи на игранки 
31.5 Обработувани на плута 
31.6 Произведувани на свеќи и сродни 

32 РАКУВАЧИ СО СТАБИЛНИ МАШИНИ И 
УРЕДИ 

32.1 Ранувани со уреди за производство и преноб 
на енергија 

32.2 Ранувани со други стабилни енергетски К 
други уреди „ Ј 

33 РАКУ БАЧИ СО ГРАДЕЖНИ И СРОДНИ МА-
ШИНИ у 3 

33.1 Ранувани со справи за копање 
33.2 Ранувани со други градежни машини 

34 РАКУВАЧИ СО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 
Ј 

34.1 Екипаж на палуба и бродари-лаѓари 
34.2 Екипаж на машинарници ^ ' 
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34.3 Машиноводители и ложачи на локомотиви 
34.4 Кочничари, свртничари и маневристи 
34.5 Возачи на моторни возила 
34.6 Кочиџии и арабаџии 
34.7 Други работници на сообраќајни средства и 

уреди 

35 РАКУВАЧИ СО ДИГАЛКИ, НОСАЧИ И 
СКЛАДИШНИ РАБОТНИЦИ 

35.1 Ракувачи со дигалки 
35.2 Носачи 
35.3 Складишни работници 

36 ТРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ 

36.1 Организатори на промет со стока и сродни 
36.2 Продавачи и посредници 
36.3 Магацинери и манипулант со стока 

37 УГОСТИТЕЛИ 

37.1 Раководители на угостителски единици (со 
исклучок на директори на угостителски прет-
пријатија) 

37.2 Приготвувачи на храна 
37.3 Келнери и сродни 
37.4 Други работници на угостителски услуги 

38 РАБОТНИЦИ ЗА НЕГА НА ЛИЦЕТО И ТЕ-
ЛОТО 

38.1 Фризери и сродни 
38.2 Козметичари, масери, шминкери и сродни 

39 РАБОТНИЦИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБ-
ЈЕКТИ И ЧИСТОТА 

39.1 Настојници на згради и куќен помошен пер-
сонал 

39.2 Чистачи, перачи и пеглани на горна и долна 
облека 

39.3 Оџачари 

39.4 Други работници на одржување чистота 

40 РАБОТНИЦИ НА ДРУГИ УСЛУГИ 

40.1 Погребници и сродни 

40.2 Работници на други услуги 

41 ПЕРСОНАЛ ПО ЗАШТИТА 

41.1 Персонал на милиција 
41.2 Криминалисти 
41.3 Чувари и редари 
41.4 Пожарникари 42 ВОЕНИ ЛИЦА 

42.1 Воени лица 

43 РАБОТНИЦИ НА УПРАВНИ, АДМИНИСТ-
РАТИВНИ И СРОДНИ РАБОТИ 

43.1 Работници на управни работи 
43.2 Работници на административни и општи ра-

боти 
43.3 Работници на работи на известување на стран-

ки и патнички услуги 
43.4 Ракувачи со машини за обработка на податоци 
43.5 Работници на други административни и срод-

ни работи 

44 РАБОТНИЦИ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ, 
БЛАГАЈНИЧКИ И СРОДНИ РАБОТИ 

44.1 Работници на финансиски и сметководствени 
работи 

44.2 Работници на благајнички и сродни работи 
44.3 Работници на работи на ракување со инвентар 

45 РАБОТНИЦИ НА МАНИПУЛАТИВНИ РА-
БОТИ НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ 

45.1 Раководители на сообраќајот и врските 
45.2 Возоводители и сроден персонал 
45.3 Поштари и курири 
45.4 Ранувани со телекомуникациони средства во 

сообраќајот 

46 ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСТАВНИЧКИ ТЕЛА И 
ФУНКЦИОНЕРИ НА ИЗВРШНИ И УПРАВ-
НИ ОРГАНИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 

46.1 Членови на претставнички тела на постојани 
должности 

46.2 Изборни функционери на политичко-извршни 
и управни органи на постојани должности 

46.3 Раководители на правосудни установи 
46.4 Други функционери на органи на собранија 

и на извршни совети на постојани должности 

47 ОРГАНИЗАТОРИ НА РАБОТАТА И ПРО-
ИЗВОДСТВОТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ (СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И 
УСТАНОВИ) 

47.1 Директори и други раководители на стопански 
организации 

47.2 Раководители на установи за образование и 
воспитание (со исклучок на директори на 
училишта) 

47.3 Раководители на културни и сродни установи 
47.4 Раководители на здравствени установи 
47.5 Раководители на научни и сродни организации 
47.6 Раководители на домови, интернати и сродни 

стационари!« установи (освен здравствени) 
47.7 Раководители на други работни организации 

(со исклучок на работни организации на прет-
ставнички тела и на нивни извршни органи) 

48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА ДЕЛОВ-
НИ ЗДРУЖЕНИЈА, НА ОПШТЕСТВЕНО -ПО-
ЛИТИЧКИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 

48.1 Функционери и други раководители на пос-
тојани должности во комори, деловни и срод-
ни здруженија 

48.2 Функционери и други раководители на посто-
јани должности во општествено-политички 
организации 

48.3 Функционери и други раководители на пос-
тојани должности во стручни и други опште-
ствени организации 

49 СТРУЧЊАЦИ ХЕМИЧАРИ, ФИЗИЧАРИ И 
СРОДНИ 

49.1 Хемичари, физичари и стручњаци по сродни 
науки 

49.2 Техничари по хемиски, физички и сродни 
науки 

50 СТРУЧЊАЦИ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛО-
ГИЈА 

50.1 Инженери по градежништво и сродни 
50.2 Електроинженери и сродни 
50.3 Машински инженери и сродни 
50.4 Рударски инженери и сродни 
50.5 Инженери технолози 
50.6 Инженери по организација 
50.7 Техничари по технички, технолошки и сродни 

науки 



Четврток, 8 Јуни 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Еро} 28 — Страна 5531 

51 СТРУЧЊАЦИ: ПО СООБРАЌАЈ ^ ' 

51.1 Инженери по сообраќај а сродни 
51.2 Сообраќајни техничари 
52 СТРУЧЊАЦИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 
52.1 Биолози, ветеринари, агрономи и сродни 
52.2 Техничари по природни науки 

53 СТРУЧЊАЦИ ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И 
ДРУГ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 

.53.1 Лекари! 
53.2 Фармацеути 
53.3 Медицински и здравствени техничари 
53.4 Завари 
53.5 Болничари и друг помошен медицински пер-

сонал 

54 ДРУГИ СТРУЧЊАЦИ 

54.1 Математичари, статистичари и сродни 
54.2 Статистички и сродни техничари 
54.3 Економисти, финансиски и сродни стручњаци 
54.4 Економски и финансиски техничари 
54.5 Правници 
54.6 Стручњаци ио хуманитарни науки 
54.7 Филолози и сродни 
54.8 Стручњаци документалисти 
54.9 Новинари и новинарски соработници 

55 НАСТАВЕН ПЕРСОНАЛ 

55.1 Наставен персонал на универзитетите, висо-
ките и вишите школи 

55.2 Наставен персонал на други школи (учили-
шта) 

55.3 Друг наставен персонал 

56 УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЧКИ СОРАБОТ-
НИЦИ 

56.1 Литерати и литературни критичари 
56.2 Сценски уметници и сценски соработници 
56.3 Музичари и музички соработници 
56.4 Кореографи и играчи 
56.5 Ликовни уметници и ликовни соработници 
56.6 Артисти и забавувачи 

57 РАБОТНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКА-
ТА КУЛТУРА 

57.1 Стручно-педагошки персонал во областа на 
физичката култура 

57.2 Професионални спортисти 

53 ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕРСКИ РАБОТНИЦИ 

58.1 Професионални верски работници 

99 РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ 
99.1 Работници без постојано занимање 
99.2 Нестручни работници нераспоредени на дру-

го место 
99.3 Работници што не можат да се групираат по 

занимање 

IV 

П О Д Г Р У П И З А Н И М А Њ А 

01 СЕЈ1СКОСТОПАНСТВЕНИЦИ 

01.1 Земјоделци 
С1.10 Работоводители во земјоделство 
01.11 Поледелци ^ 

01.12 Градинари чГ 
01.13 Цветоградинари и цвеќари 
01.19 Други земјоделци 

01.2 Овоштари и лозари 
01.20 Работоводители во овоштарството и лозар-

ството 
01.21 Овоштари 
01.22 Лозари 
01.23 Расадничари во овошни и лозни расадници 

01.3 Сточари, живинари и сродни 
01.30 Работоводители во сточарството, живинарст-

вото и сродни 
01.31 Сточари — одгледувачи на добиток и произ-

ведувани на млеко 
01.32 Живинар^ 
01.33 Пчелари и сродни 
01.34 Одгледувани на дивеч 
01.39 Други одгледувани на животни, живина и 

сродни 

01.4 Ракувачи со селскостопански машини 
01.40 Работоводители на селскостопанска механи-

зација 
01.41 Ракувачи со селскостопански машини 

01.5 Други селскостопанственици 
01.50 Други работоводители во селското стопанство 
01.51 Работници на заштита на земјоделски кул-

тури 
01.52 Работници на наводнување 
01.59 Селскостопанственици ^распоредени на друго 

место 

02 РИБАРИ И ЛОВЦИ 

02.1 Рибари 
02.10 Рибарски работоводители 
02.11 Рибари на море 
02.12 Слатководни рибари 
02.13 Рибничари и одгледувач!! на риба 

02.2 Школкари, сунѓерари и сродни 1 

02.20 Работоводители собирачи на ловина во вода и 
на брегови 

02.21 Школкари 
02.22 Сунѓерари и кораљари 
02.29 Други собирачи на ловина во вода и на брегови 

02.3 Ловци 
02.30 Работоводители во ловството 
02.31 Ловци 
02.39 Други работници во ловството / 

03 ШУМСКИ РАБОТНИЦИ 

03.1 Ссчачи на дрво 
03.10 Работоводители на сеча на дрво 
03.11 Сечачи на дрво 
03.12 Делкачи на стебла 

03.2 Манипулант со дрво 
03.20 Работоводители на манипулација со дрво * 
03.21 Изнесувачи (извезувачи) на дрво 
03.22 Мерачи и проценувачи на дрво ј _ i 

03.3 Шумари 
03.30 Работоводители и надзорници во шумарството! 
03.31 Шумари 
03.32 Одгледувачи на шуми 

03.4 Други шумски работници 
03.41 Јагленари и смолари ' 
03.42 Собирачи на шумски плод t 
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03.43 Чувари на шуми и гасачи на шумски пожари 

03.44 Други шумски работници 

04 РУДАРИ 

04.1 Јамски работници 
04.10 Јамски работоводители и надзорници 
04.11 Јамски копачи и дупчачи 
04.12 Јамски минери 
04.13 Извезувачи и други транспортни работници 

во јама 04.19 Други јамски работници 

04.2 Работници на површински коп и во камено-
ломи 

04.20 Работоводители и надзорници на површински 
коп 

04.21 Површински копачи 
04.22 Минери на површински коп 
04.23 Извезувачи и други транспортни работници на 

површински коп 
04.29 Други работници на површински коп 

04.3 Длабочински дупчачи 
04.30 Работоводители и надзорници на длабочина^ 

дупчење 
04.31 Длабочински дупчачи 
04.39 Други работници на длабочинско дупчење 

04.4 Облагородувачи на руди 
04.40 Работоводители и надзорници на облагороду-

вачи на руди 
04.41 Флотери на руди 
04.42 Сепаратери на руди 
04.43 Сушачи и пржачи на руди 
04.44 Мелани и дробачи на руди 
04.49 Други облагородувачи на руди 

05 ПРОИЗВЕДУ БАЧИ И ОБРАБОТУВАЧИ НА 
МЕТАЛИ 

05.1 Произведува чи и топачи на метали 
05.10 Работоводители и надзорници во производ-

ството на метали 
05.11 Ракува чи со металуршки печки 
05.12 Рафинери на метали 
05.13 Електролизери на метали 
05.14 Топилничари и предгревачи во преработка на 

метали 
05.15 Леари 
05.16 Јадрари и калапари на метални одливки 
05.17 Послужувачи на металуршки печки 
05.18 Контролори во производството на метали 
05.19 Други работници во производството и леењето 

на метали 

05.2 Валачи па метали 
05.20 Работоводители на валање на метали 
05.21 Валалничари на метали 
05.22 Извлекувачи на метали 
05.23 Истиснувачи на метали 

05.3 Термички обработувачи на метали 
05.30 Работозодители на термичка обработка на ме-

тали 
05.31 Загревани на метали 
05.32 Усвитувачи на метали 
05.33 Калилничари 
05.34 Заварувачи и режани на метали 

05.4 Други обработувачи на метали 
05.40 Други работоводители на обработка на метал'4 
05.41 Лемачи 
05.42 Галванизери 
05.43 КалаисуЕачи 
05.44 Емајлери 
05.45 Метализери 
05.46 Други обработувачи на метали 

05.47 Работници на помошни работи во обработка 
на метали 

05.48 Контролори во обработка на метали 

06 ОБЛИКУВАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА МЕ-
ТАЛИ 

06.1 Обликувачи на метали 
06.10 Работоводители на обликување на метали 
06.11 Ковачи 
06.12 Алатничари и моделари на алати 
06.13 Бравари 
06.14 Металостругари 
06.15 Металоглодачи > 
06.16 Металорендачи и металодлабачи 
06.17 Металодупчачи 
06.18 Металорежачи 
06.19 Контролори на обликување метали 

06.2 Други обликувачи и преработувачи на метали 
06.20 Работоводители на преработка на метали' 
06.21 Металобрусачи и мазначи на метали 
06.22 Металоострачи 
06.23 Армирачи 
06.24 Лимари 
06.25 Металоплетачи и металоткајачи 
06.26 Пресери на метали 
06.27 Други преработувачи на метали, машински 
06.28 Други преработувачи на метали, рачно 

07 МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРИ, 
МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ 

07.1 Механичари и монтери на мотори и енергет-
ски уреди 

07.10 Работоводители на монтажа и одржување на 
мотори и енергетски уреди 

07.11 Механичари и монтери на мотори со внатре-
шно согорување 

07.12 Механичари и монтери на парни машини и 
турбини 

07.13 Механичари и монтери на хидротурбини 
07.14 Контролори во производството, склопувањето 

и одржувањето на мотори и енергетски уреди 

07.2 Механичари и монтери на машини 
07.20 Работоводители на изработка, монтажа и одр-

жување на машини 
07.21 Механичари и монтери на машини алатки i 
07.22 Механичари и монтери на земјоделски ма-

шини 
07.23 Механичари и монтери на рударски машини 
07.24 Механичари и монтери на градежни машини 

и машини за земјени работи 
07.25 Механичари и монтери на текстилни машини 
07.26 Механичари и монтери на печатарски машини 
07.27 Механичари и монтери на канцелариски ма-

шини 
07.28 Контролори во производството, склопувањето 

и одржувањето на машини 
07.29 Други механичари и монтери на машини 

07.3 Механичари и монтери на индустриски инста-
лации и уреди 

07.30 Работоводители на изработка, монтажа и одр-
жување на индустриски инсталации и уреди 

07.31 Механичари и монтери на уреди за греење, 
разладни и клима — уреди 

07.32 Механичари и монтери на дигалки и прене-
сувал™ 

07.33 Механичари и монтери на пумпи и црпки 
07.34 Механичари и монтери на регулациони и си-

гурносни инсталации и уреди 
07.35 Механичари и монтери на металуршки пос-

тројки 
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07.36 Механичари и монтери на пнеуматски уреди 
и инсталации 

07.37 Контролори на индустриски инсталации и 
уреди 

07.39 Други механичари и монтери на индустриски 
уреди и инсталации 

07.4 Механичари и монтери на возила 
07.40 Работоводители на производство, монтажа и 

одржување на возила 
07.41 Механичари и монтери на авиони 
07.42 Механичари и монтери на друмски моторни 

возила 
07.43 Механичари и монтери на шински возила 
07.44 Механичари и монтери на пловни обејкти 
07.45 Контролори во производството, монтажата и 

одржувањето на возила 
07.49 Други механичари и монтери на возила 

07.5 Прецизни механичари 
07.50 Работоводители на прецизна механика 
07.51 Часовничари 
07.52 Прецизни механичари и монтери на оптички 

апарати 
07.53 Прецизни механичари и монтери на мерни ин-

струменти 
07.54 Прецизни механичари и монтери на медицин-

ски интрументи и апарати 
07 55 Контролори на прецизна механика 

07.6 Оружари 
07.60 Работоводители оружари 
07.61 Пушкари 
07.62 Механичари на артилериско оружје 
07.63 Механичари и монтери на проектили 
07.64 Контролори на производство, монтажирање и о-

држување на оружје 

08 ИНСТАЛАТЕРИ И РАБОТНИЦИ НА МЕТАЛ. 
НИ КОНСТРУКЦИИ 

08.1 Инсталатери на цевоводи 
08.10 Работоводители инсталатери 
08.11 Инсталатери на водовод и канализација 
08.12 Инсталатери на плиноводи 
08.13 Инсталатери на уреди за греење 
08.14 Контролори на цевоводи и на цевоводи* ин-

сталации 
08.19 Други инсталатери на цевоводи 

08.2 Инсталатер!! и составувач!! (монтери) на ме-
тални јажиња и кабли 

03.20 Работоводители монтери и инсталатер!! на 
метални јажиња и кабли 

08.21 Составувани на метални јажиња и кабли 
03 22 Инсталатери на метални јажиња и кабли ле-

тилки 
08.23 Инсталатер!! и составувани на метални јажи-

ња и кабли на уредите на извориштата на 
нафта и гас 

08.24 Инсталатери и составувани (монтери) на ме-
тални јажиња и кабли на мостови што висат 

08.29 Други инсталатери и составувачи на метални 
јажиња и кабли 

08.3 Други работници на изработка и монтирање 
метални конструкции ^ 

08.30 Други работоводители на изработка и монти-
рање метални конструкции 

08.31 Конструкциски бравари 
03.32 Т1расери на метални конструкции 
08.33 Котлари 
08.34 Заковувачи 

08.35 Контролори на изработка на метални кон-
струкции 

08.39 Други механичари и монтери на метални кон-
струкции 

09 ЈУВЕЛИРИ, ЗЛАТАРИ И БИЖУТЕРИ 

09.1 Јувелири и златари 
09.10 Работоводители јувелири и златари 
09.11 Ју ве лири 
09.12 Златари 

09.2 Бижутери и сродни 
09.20 Работоводители бижутери 
09.21 Бижу тери 
09.29 Други изработувачи на бижутерија, сувенири 

и сродни 

10 ЕЛЕКТРИЧАРИ, ЕЛЕКТР ©МЕХАНИЧАРИ, 
ЕЛЕКТРОНИЧАРИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛА-
ТЕРИ 

10:1 Електромеханичари и електричари 
10.10 Работоводители електричари, електромехани-* 

чари, електроничари и електроинсталатери 
10.11 Електромеханичари и електричари за мо-

тори и генератори 
10.12 Електромеханичари и електричари за транс-

форматори и разводни постројки 
10.13 Електромехавичари и електричари за инстру-

менти 
10.14 Електромеханичари и електричари за транс-

портни средства 
10.15 Контролори електромеханичари и електричари 
10.19 Други електромеханичари и електричари 

10.2 Електроничари — механичари 
10.20 Работоводители електроничари — механичари 
10.21 Електроничари — механичари за радио и те-

левизиски предајни станици 
10.22 Електроничари — механичари за уреди за об-

работка на податоци, сигнални и насочувачки 
уреди 

10.23 Електроничари — механичари за индустриски 
машини и уреди 

10.24 Радио и телевиски електроничари — механи-
чари за приемни апарати 

10.25 Електроничари — механичари за медицински 
инструменти и апарати 

10.26 Контролори електроничари — механичари 

10.3 Составувачи на електрични и електронски 
апарати и делови 

10.30 Работоводители составувачи на електрични и 
електронски апарати, склопови и делови 

10.31 Составувачи на електрични и електронски 
апарати 

10.32 Составувачи на електронски цевки 
10.33 Изработувачи на делови за електронски апа-

рати 
10.34 Намотувачи на калеми . и трансформатори 

(виклери) 
10.35 Изработувачи на акумулатори и галвански 

елементи 
10.36 Изработувачи на електроди 
10.37 Изработувачи на електроинсталационен мате-

ријал 
10.38 Контролори на составување електрични и 

електронски апарати, склопови и делови 
10.39 Други изработувачи на електрични делови И 

склопови 

10.4 Електроинсталатери и монтери на водови 
10.40 Работоводители електроинсталатери 
10.41 Инсталатери и монтери на електрични водови 

и на уреди за пренос на електрична енергија 
10.42 Електроинсталатери, монтери и механичар* 

на ТТ уреди 
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10.43 Електроинсталатери и монтери на електро-
уреди на возила 

10.44 Контролори на електроинсталации и уреди 
10.49 Други електроинсталатери и монтери на во-

дови 

10.5 Ракувачи со радио, телевизиски и со други 
видео-акустични уреди 

10.51 Ракувачи со предај ни радио и телевизиски 
станици 

10.52 Ракувачи со апарати и уреди за видео-акус-
тични снимања 

10.53 Ракувачи со апарати за озвучување и кино-
проекција 

11 КЕРАМИЧАРИ И СТАКЛАРИ 

11.1 Керамичари 
11.10 Работоводители керамичари 
31.11 Моделари на керамика 
11.12 Приготвувани на суровини за изработка на 

керамика 
11.13 Обликувани на керамика и порцелан 
11.14 Токари и брусачи на керамика 
11.15 Пресувачи на керамика 
11.16 Ракувачи со печки за печење керамика и пор-

целан 
11.17 Сликари и декоратери на керамика 
11.18 Манипуланти во производство на керамика 
11.19 Други произведувачи на керамика и порцелан 

11.2 Произведувачи на тули и ќерамиди 
11.20 Работоводители на производство на тули и 

ќерамиди 
11.21 Обликувачи на тули и ќерамиди 
11.22 Ракувачи со печки за тули и ќерамиди 
11.23 Манипулант со суровини во производство на 

тули и ќерамиди 
11.29 Други работници на производство на тули 

и ќерамиди 

11.3 Произведувачи на стакло 
11.30 Работоводители на производство на стакло 
11.31 Приготвувачи на суровини во производство на 

стакло 
Ц.32 Ракувачи со стакларски печки 
11.33 Стаклодувачи 
11.34 Леари на стакло 
11.35 Пресувачи на стакло 
11.36 Валачи, извлбувачи и истанчувачи на 

стакло 
11.37 Усвитувачи и калители на стакло 
11.38 Ракувачи со машини за производство на 

стаклена нишка 
11.39 Контролори на производство на стакло 

11.4 Обработувачи на стакло 
11.40 Работоводители на обработка на стакло 
11.41 Режачи на стакло 
11.42 Брусачи на стакло 
11.43 Мазначи на стакло 
11.44 Гравери на стакло 
11.45 Матирери на стакло 
11.46 Сликари на стакло 
11.47 Контролори на обработка на стакло 
11.49 Други обработувачи на стакло 

12 ХЕМИСКИ И СРОДНИ РАБОТНИЦИ 

12.1 Ракувачи со уреди за механичка обработка 
на суровини во хемиското производство 

12.10 Работоводители на механичка обработка во 
хемиското производство 

12.11 Ракувачи со дробилки и мелници во хемиско-
то производство 

12.12 Ракувачи со мешалки во хемиското производ-
ство 

12.13 Ракувачи со уреди за просевање во хемиското 
производство 

12.14 Ракувачи со уреди за пресување и валање во 
хемиското производство 

12.2 Ракувачи со печки и апарати за термичко-хе-
миска обработка 

12.20 Работоводители на термичко-хемиска обработ-
ка 

12.21 Варачи и топачи во термичко-хемиска об-
работка 

12.22 Пржачи и печачи во термичко-хемиска об-
работка 

12.23 Сушачи и отпарувачи во термичко-хемиска 
обработка 

12.29 Други ракувачи со печки и апарати за тер-
мичко-хемиска обработка 

12.3 Ракувачи со уреди за филтрирање 
12.30 Работоводители на филтрирање во хемиското 

производство 
12.31 Ракувачи со филтер преси 
12.32 Ракувачи со ротациони филтери 
12.33 Ракувачи со центрифуги 
12.34 Ракувачи со уреди за пречистување сурова 

нафта 
12.39 Други ракувачи со уреди за филтрирање 

12.4 Ракувачи со уреди за дестилација (со исклу-
чок на рафиниран^ на нафта) 

12.40 Работоводители на дестилација во хемиското 
производство 

12.41 Дестилатери (на дисконтинуирана и контину-
ирана дестилација) 

12.42 Ракувачи со уреди за реакција и конвер-
зија 

12.5 Ракувачи со уреди за рафинација и екстрак-
ција (со исклучок на рафинирање нафта) 

12.50 Работоводители на рафинација и екстракција 
12.51 Рафинери 
12.52 Екстрахери 

12.6 Ракувачи со уреди за рафинирање нафта 
12.60 Работоводители на рафиниран^ на нафта 
12.61 Ракувачи со уреди за отстранување на приме-

си од нафта 
12.62 Дестилатери на нафта 
12.63 Ракувачи со пумпни инсталации во рафине-

рии на нафта 
12.64 Мешачи на бензин 
12.69 Други стручни работници на рафинирање 

нафта 

12.7 Други ракувачи со уреди во хемиското и срод-
но производство 

12.70 Други работоводители во хемиско, фармацеут-
ско и сродно производство 

12.71 Ракувачи со уреди за хемиско белење 
12.72 Ракувачи со уреди за производство на кокс 

и гас 
12.73 Ракувачи со уреди за електролиза 
12.74 Ракувачи со уреди за производство на синте-

тички влакна 
12.75 Ракувачи со уреди во фармацеутско произ-

водство 
12.76 Ракувачи со уреди за производство на сред-

ства за боење 
12.77 Ракувачи со уреди за производство на експло-

зиви 
12.79 Други ракувачи со уреди во хемиското произ-

водство 
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\ 
12.8 Контролори и лаборанти во хемиското произ-

водство 
12.81 Контролори во хемиско производство 
12.82 Лаборанти во хемиско производство 

13 О Б Р А Б О Т У В А Н НА ДРВО 

13.1 Работници на термичко-хемиска обработка 
на дрво 

13.10 Работоводители на термичко-хемиска обработ-
ка на дрво 

13.11 Сушачи и парачи на дрво 
13.12 Импрегнатори на дрво 

13.2 Работници на механичка обработка на дрво 
13.20 Работоводители на механичка обработка на 

дрво 
13.21 Режани на дрво 
13.22 Лулани и режани на фурнир 
13.23 Ракувачи со машини за лепење на дрво и др-

вени плочи 
13.24 Ракувачи со машини за пресување и облику-

вање на дрво и дрвени плочи 

13.3 Други работници на обработка на дрво 
13.30 Други работоводители на примарна обработка 

на дрво 
13.31 Сортирани на дрво 
13.39 Други работници на примарна обработка на 

дрво 

14 ОБЛИКУВАЧИ НА ДРВО 

14.1 Столари 
14.10 Работоводители столари 
14.11 Столари за изработка на мебел на парче 
14.12 Градежни столари 
14.19 Други столари 

14.2 "Ракувачи со машини за обликување на дрво 
14.20 Работоводители на машинско обликување на 

дрво 
14.21 Машински столари 
14.22 Кројачи на дрвена граѓа со машина 
14.23 Дрвостругари и глодачи на дрво 
14.24 Дупчачи на дрво 
14.25 Рендосувачи на дрво и сродни 
14.26 Дотерувачи на машини за обработка на дрво 
14.29 Други обликувани на дрво на машини 

14.3 Други обликувачи на дрво 
14.30 Други работоводители на обликување на дрво 
14.31 Колари и каросеристи 
14.32 Бочвари и качари 
14.33 Моделари — столари 
14.34 Макетари 
14.35 Изработувачи на ситна дрвена галантерија 
14.36 Копаничари и дрворезбари 
14.37 И н т а р з и ј и 
14.39 Други обликувани на дрво 

15 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ 

15.1 Подготвувани на текстилни влакна 
15.10 Работоводители на подготовка на текстилни 

влакна 
15.11 Сортирачи на текстилни влакна 
15.12 Натопувачи на текстилни влакна 
15.13 Мешачи на Текстилни влакна 
15.14 Гребенари и чешлачи на текстилни влакна 
15.15 Извлекувачи на текстилни влакна 
15.16 Претпредачи 
15.17 Контролори во подготовка на текстилни вла-

кна 
15.19 Други подготвувачи на текстилни влакна 

15.2 Пре дачи и мотачи на текстилни влакна 
15.20 Работоводители на предење и мотање на текс-

тилни влакна 

15.21 Предачи на предиво и конец 
15.22 Вудвојувачи и впредувачи на предиво и ко-

нец 
15.23 Мотачи и премотувачи на предиво и конец 
15.24 Контролори во предење и мотање 
15.29 Други предачи и мотачи на текстилни влакна 

15.3 Дотерувачи на ткајачки и плетачки машини 
15.30 Работоводители на дотерување на разбои и 

на други машини за ткаење и плетење текс-
тил 

15.31 Дотерувачи на разбои за ткаење 
15.32 Дотерувачи на машини за плетење 
15.33 Подготвувачи на жакард картици 
15.39 Други дотерувачи на ткај ачки и плетачки ма-

шини 

15.4 Тка јачи на текстил 
15.40 Работоводители ткајачи на текстил 
15.41 Сновачи 
15.42 Воведувачи на основа рачно и машински 
15.43 Ткајачи на рачен разбој 
15.44 Ткајачи на механички разбој 
15.45 Ткајачи на жакард разбој 
15.46 Контролори на ткаење 
15.49 Други ткајачи 

15.5 Плетачи на текстил 
15.50 Работоводители плетачи на текстил 
15.51 Плетачи на машини (со исклучок на чорапи) 
15.52 Плетачи на чорапи на машини 
15.53 Шетачи рачни 
15.54 Контролори на плетење 
15.59 Други плетачи на текстил 

15.6 Доработувачи на текстил 
15.60 Работоводители дотерувачи на текстил 
15.61 Белачи на текстилни производи 
15.62 Бојадисувачи на предиво, ткаенини и облека 
15.63 Декатирери на ткаенини 
15.64 Смадачи на текстилни производи 
15.65 Валачи на текстил 
15.66 Апретери и импрегнатори на текстил [ 
15.69 Други доработувачи на текстил 

15.7 Други произведувачи на текстил 
15.70 Други работоводители на производство на 

текстил 
15.71 Позамантери 
15.72 Кукичари 
15.73 Јажари 
15.74 Изработувачи на филц 
15.75 Изработувачи на качулки 
15.76 Крпачи 
15.79 Други работници во производство на текстил 

15.8 Моделисти во производство на текстил 
15.81 Моделисти на предиво и ткаенини 
15.82 Моделисти на плетиво 
15.83 Моделисти на боење на предиво, ткаенини и 

плетиво 

15.89 Други моделисти во производство на текстил 

16 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ТЕКСТИЛ . 
16.1 Кројачи по мера 
16.10 Работоводители кројачи по мера 
16.11 Моделисти за изработка на облека 
16.12 Кројачи на машка облека по мера 
16.13 Кројачи на женска облека по мера 
16.14 Кројачи на детска облека по мера 
16.19 Други кројачи по мера 1 

16.2 Шаблонери и режачи на текстил 
16.20 Работоводители на шаблонско кроење и ре-

жење на текстил 
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16.21 Шаблонери и обележувани во изработка на 
облека 

16.22 Режани на ткаенина во производство на об-
лека 

16.29 Други шаблонери, обележувани и режани на 
текстил 

16.3 Шијата 
16.30 Работоводители на шијачница ^ 
16.31 Шијачи рачно г 

16.32 Шијачи со машина 
16.33 Везилки 
16.39 Други ишјачи и везилки 

16.4 Нараквичари 
16.40 Работоводители нараквичари 
16.41 Кројачи нараквичари 
16.42 Шијачи на нараквици 

16.5 Шапкари 
16.50 Работоводители шапкари 
16.51 Модисти (изработувачи на женски шапки и 

капи рачно) " 
16.52 Шапкари (изработувачи на машки шапки и 

капи рачно) 
16.53 Изработувачи на шапки и капи машински 

16.6 Тапетари 
16.60 Работоводители тапетари 
16.61 Тапетари декоратери 
16.62 Тапетари на мебел 
16.63 Тапетари на возила 
16.64 Јорганџии (изработувачи на јоргани и душе-

ци) 

16.7 Други преработувачи на текстил 
16.70 Други работоводители во преработката на 

текстил 
16.71 Цера дари и едрари 
16.72 Изработувачи на падобрани 
16.73 Изработувачи на чадори за дожд и за сонце 
16.79 Други изработувачи на текстилни производи 

17 ОБРАБОТУВАНИ НА КОЖА И КРЗНО 

17.1 Подготвувачи на кожа и крзно 
17.10 Работоводители на подготовка на сурови ко-

жи и крзно 
17.11 Сортирани на кожа и крзно 
17.12 Чистачи на кожа и крзно 
17.13 Цепачи на кожа и крзно 
17.19 Други подготвувани на сурова кожа и крзно 

17.2 Обработувани на кожа и крзно 
17.20 Работоводители на обработка на кожа и крзно 
17.21 Штавачи на кожа и крзно 
17.22 Бојадисувани на кожа и крзно 
17.23 Извлекувани ка кожа и крзно 
17.29 Други обработувани на кожа и крзно 

18 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА КОЖА И КРЗНО 

18.1 Кројачи на кожа и изработувачи на кожена 
облека 

18.10 Работоводители кројачи на кожена облека 
18.11 Кројачи на подоена облека 
18.12 Режани на кожена облека 
18.13 Шијачи на кожева облека 
18.19 Други работници ка изработка на кожева об-

лека 

18.2 Крзнари 
18.20 РаботоЕОдители крзнари 
18.21 Крзнари 
18.22 Режани на крзно 
18.23 Шиј ани на крзно 
18.29 Други крзнарски работници 

18.3 Други преработувачи на кожа и крзно 
18.30 Други работоводители во преработка на кожа 

и крзно 
18.31 Седлари, ременари и сродни 
18.32 Сарачи и сродни 
18.33 Изработувачи на кожена галантерија 
18.34 Изработувачи на технички предмети од кожа 

19 ЧЕВЛАРИ 

19.1 Чевлари рачно 
19.10 Работоводители чевлари 
19.11 Чевлари 
19.12 Чевлари моделари 
19.13 Чевлари ортопедисти 
19.14 Поправачи на обувки 
19.19 Други чевларски работници 

19.2 Индустриски изработувачи на обувки 
19.20 Работоводители на индустриско производс-

тво на обувки 
19.21 Шаблонери и кројачи на обувки 
19.22 Режачи на делови на обувки 
19.23 Шијачи на обувки 
19.24 Калапари (цвикери) на обувки 
19.25 Составувачи на обувки 
19.26 Доработувачи на обувки 
19.29 Други работници во индустриското производс-

тво на обувки 

20 ГУМАРИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ПЛАСТИ-
ЧНИ МАСИ 

20.1 Ракувач*! со машини за производство на пред-
мети од каучук и гума (со исклучок на пнеу-
матика) 

20.10 Работоводители на производство на гума и 
гумени производи 

20.11 Мелани на каучук и гума 
20.12 Валачи на гума (каландеристи) 
20.13 Гумари — леари и прскани 
20.14 Доработувачи на предмети од гума 
20.19 Други изработувачи на предмети од гума 

20.2 Произведувани и вулканизери на пнеуматика 
20.20 Работоводители на производство на пнеума-

тика 
20.21 Конфекционери на пнеуматика 
20.22 Леари на пнеуматика 
20.23 Вулканизери на пнеуматика 
20.29 Други изработувачи и опремувачи на пнеума-

тика 

20.3 Преработувачи на пластични маси 
20.30 Работоводители на преработка на пластични 

маси 
20.31 Леари и прскачи на пластични маси 
20.32 Пресувачи и валачи на пластични маси 
20.33 Доработувачи на пластични маси 
20.39 Други преработувачи на пластични маси 

21 ОБРАБОТУВАЧИ НА КАМЕН 

21.1 Клепачи 
21.10 Работоводители клепачи 
21.11 Клепачи на камен 
21.12 Режани на камен 
21.13 Трасери на камен 
21.14 Брусачи и мазначи на камен 
21.19 Други обработувани на камен 

21.2 Каменорези 
21.20 Работоводители каменоресци, каменописци и 

сродни 
21.21 Каменоресци 
21.22 Каменописци и цртани 
21.29 Други изработувачи на предмети од камен 
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22 ГРАДЕЖНИ РАБОТНИЦИ 

22.1 Ѕидари 
22.10 Работоводители ѕидари 
22.11 Ѕидари 
22.12 Ѕидари со тули 
22.13 Ѕидари со камен 
22.19 Други зидарски работници (на индустриски 

печки, фабрички оџаци и слично) 

22.2 Делкачи и сродни 
22.20 Работоводители делкачи 
22.21 Градежни делкачи 
22.22 Бродски делкачи 
22.23 Вградувачи на градежна столарија 
22.24 Скелеџии 
22.25 Паркетари 
22.29 Други делкачи 

22.3 Бетонирци и терацери 
22.30 Работоводители бетонирци и сродни 
22.31 Бетонирци 
22.32 Терацери 
22.39 Други работници на изработка на елементи од 

бетон и сродни (на градилиште) 

22.4 Покривопокривачи 
22.40 Работоводители покривопокривачи 
22.41 Покривопокривачи со ќерамиди и шкрилец 
22.49 Други покривопокривачи 

22.5 Поплочувачи и сродни 
22.50 Работоводители поплочувачи, керамичари и 

сродни 
22.51 Керамичари — печкари 
22.52 Керамичари — поплочувачи (облагачи на по-

дови и ѕидови) 
22.53 Калдрмџии 
22.59 Други поплочувачи 

22.6 Гипсари и фасадери 
22.60 Работоводители гипсари, фасадери и сродни 
22.61 Гипсари 
22.62 Фасадери 
22.63 Изработувачи на гипсени одливки и орна-

менти 

22.7 Изолатери 
22.70 Работоводители изолатери 
22.71 Хидроизолатери 
22.72 Изолатери на цевоводни инсталации (топлот-

ни изолатери) 
22.79 Други изолатери 

22.8 Стаклоресци 
22.80 Работоводители стаклоресци 
22.81 Градежни стаклоресци 
22.82 Стаклоресци декоратери 

22.9 Други градежни работници 
22.90 Други градежни работоводители 
22.91 Инсталатери на канализација и водовод 
22.92 Бунарџии 
22.93 Хидроградежни работници, нуркачи и сродни 
22.94 Градежни минери и сродни 
22.95 Работници на изградба и одржување на па-

тишта и пруги 
22.99 Други градежни работници 

23 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ЦЕМЕНТ И СРОДНИ 

23.1 Произведувани на цемент, вар, гипс и други 
инфузорни суровини 

23.10 Работоводители на производство на цемент, 
вар, гипс и сродно 

23.11 Мелачи во производство на цемент, вар, 
гипс и сродно 

23.12 Печачи на цемент, вар, гипс и сродно 
23.13 Контролори во производство на цемент, вар, 

гипс и сродно 
23.19 Други работници во производство на цемент, 

вар, гипс и сродно 

23.2 Изработувани на предмети од цемент, камен, 
азбест и слично 

23.20 Работо водители на производство на вештачки 
камен, бетонски елементи и слично 

23.21 Изработувачи на градежни елементи во инду-
стриското производство 

23.22 Изработувачи на азбеетно-цементни произво-
ди 

23.23 Изработувачи на вештачки брусови 
23.24 Изработувачи на суви малтери и слични прои-

зводи 
23.29 Други работници во производството на пред-

мети од цемент, вештачки камен и сродни 

24 БОЈАЏИИ 

24.1 Градежни бојаџии 
24.10 Работоводители молери и фарбари 
24.11 Градежни молери 
24.12 Градежни фарбари 
24.13 Фарбари на метални конструкции 
24.19 Други градежни бој аџии 

24.2 Други бојаџии 
24.20 Други работоводители бојаџии 
24.21 Лакирери (освен автолакирери) 
24.22 Автолакирери 
24.23 Фирмописци 
24.29 Други бој аџии 

25 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ХАРТИЈА 

25.1 Приготвувани на хартиена маса 
25.10 Работоводители на приготвување хартиена ма-

са 
25.11 Мелани на хартиена маса 
25.12 Варачи на хартиена маса 
25.13 Белачи на хартиена маса 
25.19 Други приготвувачи на хартиена маса 

25.2 Ракувачи со машини за производство на хар-
тија 

25.20 Работоводители на машинско производство и 
доработка на хартија 

25.21 Ракувачи со машини за производство на хар-
тија 

25.22 Ракувачи со машини за сушење на хартија 
25.23. Ракувачи со машини за доработка на хартија 
25.24 Ракувачи со машини за производство на по-

себни видови хартија 

25.3 Други произведувачи на хартија и сродни 
25.30 Други работоводители во производството на 

хартија 
25.31 Изработувачи и доработувачи на хартија ра-

чно 
25.39 Изработувачи на посебни видови хартија 

26 ПЕЧАТАРИ И КНИГОПОДВРЗУВАЧИ 

26.1 Словослагачи 
26.10 Работоводители словослагачи 
26.11 Словослагачи рачни 
26.12 Словослагачи машински 
26.13 Словолеари 
26.14 Преламачи на слог (метери) и составувачи на 

печатарски форми 
26.19 Други словослагачи 
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26.2 Печатарски машинисти 
26.20 Работоводители печатарски машинисти 
26.21 Ракувачи со машини на висок печат 
26.22 Ракувачи со машини на рамен печат 
26.23 Ракувачи со машини на длабок печат 
26.29 Други печатарски машинисти 

26.3 Стереотиписти и галванопластичари 
26.30 Рабатов од ител и на стереотипија и галвано-

пластика 
26.31 Стереотиписти 
26.32 Галзанопластичари 
26.39 Други изработувачи на валјаци и плочи за 

печат 

26.4 Печатарски гравери 
26.40 Работоводители печатарски гравери 
26.41 Лито гравери 
26.42 Машински гравери 
26.43 Гравери ецери (хемиграфи) 
26.49 Други гравери 

26.5 Репродукциони фотографи и кописти во пе-
чатарство™ 

26.50 Работоводители на репродукциона фотогра-
фија 

26.51 Репродукциони фотографи 
26.53 Фотографи ретушери 
26.54 Фотографи кописти 
26.59 Други репродукциони фотографи и кописти во 

печатарството 

26.6 Фото-лаборанти 
26.60 Работоводители на фото-лаборатории 
26.61 Развивачи на фото-снимки 
26.62 Изработувачи на фото-снимки 
26.69 Други фото-лаборанти 

26.7 Книгоподврзувачи 
26.70 Работоводители книгоподврзувачи 
26.71 Рачни книгоподврзувачи 
26.72 Машински книгоподврзувачи 
26.79 Други книгоподврзувачи 

26.8 Други работници во печатарство^ 
26.80 Други работоводители во печатарството 
26.81 Ракувачи со машини за умножување 
26.82 Печатари на ткаенини 
26.83 Печаторесци 
26.89 Други работници во печатарството 

27 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ХАРТИЈА И ИЗРА-
БОТУВАЧИ НА ФОТО-ФОЛИИ 

27.1 Картонажери и изработувачи на хартиена 
конфекција 

27.10 Работоводители на картонажа и на хартиена 
конфекција 

27.11 Изработувачи на предмети од картон 
27.12 Изработувачи на хартиена конфекција 

27.2 РГзработувачи на фото-фолин и фото-хар-
тија 

27.20 Работоводители на производство на фото-фо-
лии, фото-плочи и фото-хартија 

27.21 РХзработувачи на фото-фолии и фото-плочи 
27.22 Изработувачи на фото-хартија 
27.29 Други изработувачи на фото-фолии за копи-

рање и сродни 

28 ОБРАБОТУВАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА 
ТУТУН 

28.1 Обработувачи на тутун 
28.10 Работоводители на приготвување и обработка 

на тутун 
28.11 Сортирани на тутун 
28.12 Мешачи на тутун 

28.13 Кондиционери на тутун 
28.14 Режачи на тутун 
28.19 Други обработувачи на тутун 

28.2 Преработувачи на тутун 
28.20 Работоводители на преработка на тутун 
28.21 Произведувачи на цигари 
28.29 Други работници на преработка на тутун 

29 ПРО ИЗВЕДУВАЧИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-
ИЗВОДИ 

29.1 Мелничари и сродни 
29.10 Работоводители мелничари и сродни 
29.11 Мелничари и лупачи на жита 
29.19 Други мелани на зрно и зачини 

29.2 Произведувачи на шеќер 
29.20 Работоводители на производство на шеќер 
29.21 Ракувачи со уреди за обработка на шеќерна 

репа 
29.22 Ракувачи со уреди за дифузија 
29.23 Сатуранти на шеќер 
29.24 Готвачи на шеќер 
29.25 Ракувачи со уреди за рафинирање на шеќер 
29.29 Други работници во производството на шеќер 

29.3 Месари и сродни 
29.30 Работоводители месари и сродни 
29.31 Месари 
29.32 Колачи на животни 
29.33 Сечачи (кројачи) на месо 
29.34 Колбасари 
29.35 Чистачи на риби 
29.39 Други работници на преработка на месо, риба 

и дроб 

29.4 Работници на конзервирање прехранбени про-
изводи 

29.40 Работоводители на конзервирање прехранбени 
производи 

29.41 Приготвувачи на конзерви 
29.42 Ракувачи со автоклав за пастеризација и 

стерилизација на конзерви 
29.43 Ракувачи со уреди за замрзнување на пре-

хранбени производи 
29.44 Ракувачи со уреди за дехидрирање (сушачи) 
29.45 Солачи и саламурачи 
29.46 Чистачи, сортирачи и приготвувачи на зелен-

чук, овошје и други прехранбени суровини 
за конзервирање 

29.49 Други работници на конзервирање прехранбе-
ни производи 

29.5 Млекари и сродни 
29.50 Работоводители млекари и сродни 
29.51 Млекари 
29.52 Ракувачи со апарати за пастеризација на 

млеко 
29.53 Путерџии 
29.54 Сирењари 
29.55 Сладоледари 
29.59 Други работници на преработка на млеко 

29.6 Пекари и тестенинари 
29.60 Работоводители пекари и сродни 
29.61 Пекари 
29.62 Пекари за леб и печива рачно 
29.63 Пекари за леб и печива машински 
29.64 Тестенинари 
29.69 Други работници во производството на леб и 

тестенини 
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29.7 Слаткари и произведувани на слатки ;* 
29.70 Работоводители слаткари и сродни 
29.71 Слаткари 
29.72 Чоколадари 
29.73 Шеќерџии 
29.79 Други произведувани на слатки 

29.8 Преработувачи на кафе, какао, чај и произве-
дувани на зачини 

29.80 Работоводители на производство на зачини и 
сродни 

29.81 Печачи на кафе 
29.82 Печачи на какао 
29.83 Мешани и дегустатори на кафе и чај 
29.84 Изработувани на зачини 
29.9 Произведувани на масла за јадење и на рас-

тителни масти 
29.90 Работоводители на производство на масла за 

јадење и на растителни масти 
29.91 Пресувачи на плодови за масла за јадење 
29.92 Рафинери на масло за јадење 
29.93 Ракувачи со апарати за дехидрирање на масла 

за јадење 

30 ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА ПИЈАЧКИ 

30.1 Пивари 
30.10 Работоводители на производство на пиво 
30.11 Обработувани на јачмен во производството 

на пиво 
30.12 Готвачи на слад 
30.13 Ферментатори на слад 
30.14 Произведувачи на квасец 
30.19 Други работници во производството на пиво, 

квасец и слад 

30.2 Винари 
30.20 Работоводители во винарството 
30.21 Пресувачи во производството на вино 
30.22 Произведувачи на вина и вински производи 
30.29 Други работници во производството на вино 

30.3 Произведувачи на ракија и други алкохолни 
деетилати 

30.30 Работоводители на дестилација на алкохол 
30.31 Дестилатори на алкохол 
30.32 Произведувачи на ликери 

30.4 Други произведувачи на пијачки 
30.40 Други работоводители во производството на 

пијачки 
30.41 Ракувачи со уреди за производство на 

овошни сокови 
30.42 Ракувачи со уреди за производство на без-

алкохолни пијачки 
30.43 Визбари 

31 ДРУГИ ИНДУСТРИСКИ И ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТНИЦИ 

31.1 Изработувачи и поправачи на музички ин-
струменти 

31.10 Работоводители на производство на музички 
инструменти 

31.11 Изработувачи на жичени музички инстру-
менти 

31.12 Изработувачи на дувачки музички инстру-
менти 

31.13 Дотерувачи на музички инструменти 
31.19 Други изработувачи и поправачи на му-

зички инструменти 

31.2 Кошничари 
31.20 Работоводители во кошничарското произ-

водство 
81.21 Изработувачи на плетен мебел 
81.29 Други кошничари 

31.3 Изработувачи на четки, метли и сродни 
31.30 Р а к о в о д и т е л и на производство на четки, 

метли и сродни 
31.31 Ракувачи со машини за изработка на четки, 

метли и сродни 
31.39 Други изработувачи на четки, метли и слично 

31.4 Изработувачи на играчки 
31.40 Работоводители на изработка на играчки 
31.41 Изработувачи на играчки 

31.5 Обработувани на плута 
31.50 Работоводители на обработка на плута 
31.51 Изработувачи на затки од плута 
31.59 Други обработувани на плута 

31.6 Произведувани на свеќи и сродни 
31.60 Работоводители на производство на свеќи и 

слично 
31.61 Произведувачи на свеќи машински 
31.62 Воскари и сродни 

32 РАКУ БАЧИ СО СТАБИЛНИ МАШИНИ И 
УРЕДИ 

32.1 Ракувачи со уреди за производство и пренос 
на енергија 

32.11 Ракувачи со уреди на термоелектрани 
32.12 Ракувачи со уреди на хидроелектрани 
32.13 Електровклопничари 
32.19 Други ракувачи со уреди за производство и 

пренос на енергија 

32.2 Ракувачи со други стабилни енергетски и 
други уреди 

32.21 Ракувачи со компресори и гасни генератори 
32.22 Ракувачи со парни котли 
32.23 Ракувачи со пумпни станици 
32.24 Ракувачи со хидростаници 
32.25 Ракувач!! со разладни уреди 
32.26 Ракувачи со уреди за греење, вентилација 

и климатизација 
32.27 Ракувачи со стабилни уреди со внатрешно 

согорување 
32.28 Ложачи на стабилни машини и уреди 
32.29 Други работници на стабилни машини и 

уреди 

33 РАКУВАЧИ СО ГРАДЕЖНИ И СРОДНИ 
МАШИНИ 

33.1 Ракувачи со справи за копање 
33.11 Ракувачи со механички лопати 
33.12 Ракувачи со копачи и со израмнувани 
33.13 Ракувачи со водни копачи (багери) 
33.19 Други ракувачи со справи за копање и из-

рамнување 

33.2 Ракувачи со други градежни машини 
33.21 РакуЕачи со валјаци 
33.22 Ракувачи со бетонски мешалки и со стабилни 

уреди за бетонирање 
33.23 Ракувачи со машини за набивање 
33.24 Ракувачи со машини за бетонирање 
33.25 Ракувачи со машини за асфалтирање 
33.29 Други ракувачи со стабилни и самоходни ма-

шини за градежни и сродни работи 

34 РАКУВАЧИ СО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

34.1 Екипаж на палуба и бродари — лаѓари 
34.10 Бродски работоводители — водители на 

палуба 
34.11 Кормилари 
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34.12 Морнари на палуба 
34.19 Друг екипаж, бродари — лаѓари 

34.2 Екипаж на машинарницн 
34.20 Бродски машиноводители — водители на 

машини 
34.21 Бродски машинисти 
34.22 Мачкачи — ложачи на бродски машини 
34.29 Други работници на бродски машини 

34.3 Машиноводители и ложачи на локомотиви 
34.31 Машиноводители на локомотиви и помошни-

ци на машиноводители 
34.32 Ложачи на локомотиви 
34.33 Возачи на локомотиви во рудници и мај дани 

34.4 Кочничари, свртничар!! и маневристи 
34.41 Кочничари на железница 
34.42 Свртничари иа железница 
34.43 Маневристи на железница 
34.49 Други кочничари, свртничари и маневристи 

34.5 Други возачи на моторни возила 
34.51 Возачи на трамваи и жичници 
34.52 Возачи на патнички автомобили 
34.53 Возачи на автобуси 
34.54 Возачи на товарни автомобили 
34.59 Други возачи на друмски возила 

34.6 Кочиџии и арабаџии 
34.61 Кочиџии и арабаџии во друмскиот сообраќај 
34.62 Кочиџии и арабаџии во рудници, мај дани и 

сродни 

34.7 Други работници на сообраќајни средства и 
уреди 

34.71 Ракувачи со порти, брани и проводници 
34.72 Работници на суви докови и на рампи 
34.73 Светилничари 
34.79 Други работници на сообраќајни средства и 

уреди 

35 РАКУВАЧР1 СО ДИГАЛКИ, НОСАЧИ И 
СКЛАДИШНИ РАБОТНИЦИ 

35.1 Ракувачи со дигалки 
35.11 Ракувачи со рударски дигалки 
35.12 Ракувачи со неподвижни дигалки 
35.13 Ракувачи со подвижни дигалки 
35.19 Други ракувачи со дигалки и уреди за пренос 

на товар 

35.2 Косачи 
35.21 Работници на натовар и истовар на бродови 
35.22 Работници на натовар и истовар на вагони, 

авиони и товарни автомобили 
35.23 Работници во внатрешниот транспорт (во про-

изводството) 
35.29 Други работници на пренос на стока и товар 

35.3 Складишни работници 
35.31 Складиштари 
35.32 Работници на сортирање, папување, етикети-

рање и мерење 
35.39 Други работници на складирање стока 

36 ТРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ 

36.1 Организатори на промет со стока и сродни 
36.11 Комерцијалне™ и сродни 
36.12 Трговски претставници и застапници 
36.13 Контролори и инспектори во прометот со 

стока 
36.19 Други организатори на промет со стока 

36.2 Продавачи и посредници 
36.20 Трговски работоводители 
36.21 Продавачи во трговијата 
36.22 Посредници во прометот со стока 
36.23 Прикажувани на стока 
36.29 Други работници во прометот со стока 

36.3 Магацинери и машгауланти со стока 
36.31 Магацинери во трговијата 
36.32 Манипулант^ со стока во трговијата 

37 УГОСТИТЕЛИ 

37.1 Раководители на угостителски единици (со 
исклучок на директори на угостителски прет-
пријатија) 

37.11 Раководители на хотели, депанданси и сродни 
37.12 Раководители на ресторани и на други уго-

стителски објекти 
37.19 Други раководители на угостителски објекти 

37.2 Приготвувачи на храна 
37.21 Шефови на кујни 
37.22 Готвачи 
37.23 Готвачи — специјалисти 
37.29 Други приготвувачи на храна 

37.3 Келнери и сродни 
37.31 Келнери 
37.32 Точачи и мешачи на пијачки 

37.4 Други работници на угостителски услуги 
37.41 Рецепционери и портири 
37.42 Домаќини и домаќинки во хотели и на пре-

возни средства 
37.43 Собари и собарици 
37.49 Други угостителски работници 

38 РАБОТНИЦИ ЗА НЕГА НА ЛИЦЕТО И ТЕ-
ЛОТО 

38.1 Фризери и сродни 
38.10 Берберски, фризерски, перикарски и сродни 

работоводители 
38.11 Бербери 
38.12 Фризери и перикари 
38.13 Педикери и маникери 

38.2 Козметичари, мафери, шминкери и сродни 
38.21 Козметичари и шминкери 
38.22 Масери, бањари и сродни 

39 РАБОТНИЦИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕК-
ТИ И ЧИСТОТА 

39.1 Настојници на згради и куќен помошен пер* 
еонал 

39.11 Настој ници на јавни објекти 
39.12 Настој ници на други згради 
39.13 Куќен помошен персонал 

39.2 Чистачи, перачи и пеглачи на горна и долна 
облека 

39.20 Работоводители чистачи, перачи и пеглани на 
горна и долна облека 

39.21 Чистачи на облека 
39.22 Перачи на горна и долна облека 
39.23 Пеглани на горна и долна облека 

39.3 Оџачари 
39.31 Оџачари 
39.4 Други работници на одржување чистота 
39.40 Работоводители чистачи и перачи на об* 

јекти 
39.41 Чистачи и перачи (со исклучок на производи 

ств ени постројки) 
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39.42 Собирани на ѓубре и фекалии 
39.43 Асанатори и кафилери 
39.44 Работници на чистење на производствени и 

други постројки 

40 ДРУГИ УСЛУЖНИ РАБОТНИЦИ 

40.1 Погребници и сродни 
40.11 Погребници 
40.12 Гробари и сродни 
40.13 Балсамичари, препаратори и сродни 

40.2 Други услужни работници 
40.21 Туристички водичи 
40.22 Обложувачи 
40.23 Гардеробери 
40.29 Други услужни работници 

41 ПЕРСОНАЛ ПО ЗАШТИТА 

41.1 Персонал на милиција 
41.11 Раководители во милиција 
41.12 Командири во милиција 
41.13 Милиционери 
41.19 Други работници на работи од̂  милиција 

41.2 Криминалисти 
41.21 Криминалисти 
41.22 Криминалистички техничари 

41.3 Чувари и редари 
41.31 Чувари на претпријатија, установи, дуќани и 

сродни 
41.32 Разводници и редари 
41.39 Други чувари, прегледници и сродни 

41.4 Пожарникари 
41.41 Пожарникари 
41.42 Пожарникари специјалисти за гасење на од-

делни видови пожари (освен шумски) 

42 ВОЕНИ ЛИЦА 

42.1 Воени лица 
42.11 Воени лица 

43 РАБОТНИЦИ НА УПРАВНИ, АДМИНИСТ-
РАТИВНИ И СРОДНИ РАБОТИ 

43.1 Работници на управни работи 
43.11 Раководители на управни работи 
43.12 Работници на управни работи 
43.13 Инспектори на управни работи 

43.2 Работници на административни и општи ра-
боти 

43.21 Организатори на општи и административни 
работи 

43.22 Организатори на кадровски работи и евиден-
ција 

43.23 Работници на општи и административни ра-
боти 

43.24 Работници на кадровски и сродни работи 
43.29 Друг и помошен персонал на општи и адми-

нистративни работи 

43.3 Работници на работи на известување па 
странки и патнички услуги 

43.31 Работници на работи на известување на 
странки 

43.32 Работници на работи на туристичко известу-
вање (патнички бироа и слично) 

43.39 Работници на други работи на известување, 
прием и испраќање на странки 

43.4 Ракувачи со машини за обработка на пода-
тоци 

43.41 Ракувачи со машини за автоматска обработка 
на податоци 

43.42 Ракувачи со книговодствени машини за обра-
ботка на податоци 

43.43 Ракувачи со други машини за обработка на 
податоци 

43.44 Ракувачи со помошни машини за обработка 
на податоци 

43.5 Работници на други административни и сродни 
работи 

43.51 Работници на прием, преглед и распоредува-
ње на документи 

43.52 Работници на статистички работи на приби-
рање, шифрирање и обработка на податоци 

43.53 Стенографи, дактилографи и сродни 
43.54 Срамнувачи (коректори) 
43.59 Други работници на општи и административ-

ни работи 

44 РАБОТНИЦИ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ, 
БЛАГАЈНИЧКИ И СРОДНИ РАБОТИ 

44.1 Работници на финансиски и сметководствени 
работи 

44.11 Организатори на сметководствени и финанси-
ски работи 

44.12 Сметководители 
44.13 Контисти и книговодители 
44.14 Ликвидатори 
44.19 Други работници на работи на финансиска и 

сметководествена евиденција 

44.2 Работници на благајнички и сродни работи 
44.21 Организатори на благајнички работи 
44.22 Благајници 
44.29 Други работници на благајнички и сродни 

работи 

44.3 Работници на работи на ракување со инвентар 
44.31 Ракувачи со економат и инвентар 
44.39 Други работници на работи на набавка и 

ракување со инвентар 

45 РАБОТНИЦИ НА МАНИПУЛАТИВНИ РА-
БОТИ НА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

45.1 Раководители на сообраќај и врски 
45.11 Раководители на станици и пристаништа 
45.12 Раководители на пошти 
45.19 Други раководители на работи од сообраќај 

и врски 

45.2 Возоводители и сроден персонал 
45 21 Возоводители и контролори на сообраќај 
45.22 Испраќачи и прометници во сообраќајот 
45.23 Кондуктери и друг сроден возен персонал 

45.3 Поштари и курири 
45.31 Поштари разнесувачи 
45.32 Насочувани на поштенски пратки 
45.39 Други манипулант со поштенски пратки 

45.4 Раку вани со телекомуникациони средства во 
сообраќајот 

45.41 Телефонисти 
45.42 Телеграфисти 
45.49 Други ракувачи со телекомуникациони уреди 
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46 ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСТАВНИЧКИ ТЕЛА И 
ФУНКЦИОНЕРИ НА ИЗВРШНИ И УПРАВ-
НИ ОРГАНИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 

46.1 Членови на претставнички тела на постојани 
должности 

46.11 Функционери на претставнички тела на пос-
тојани должности во Сојузната скупштина и 
во републичките и покраинските собранија 

46.12 Пратеници на постојани должности во Сојуз-
ната скупштина, во републичките и покраин-
ските собранија 

46.13 Изборни функционери и одборници на оп-
штински собранија на постојани должности 

46.2 Изборни функционери на политичко-извршни 
и управни органи на постојани должности 

46.21 Претседатели и членови на извршни совети, 
секретари на секретаријата и секретари на 
извршни совети, како и претседатели на ко-
легијални тела на извршни совети (одбори, 
комисии, комитети и др.) 

46.22 Потсекретари, заменици и помошници секре-
тари, заменици на претседатели на колеги-
јални тела на извршни совети на постојани 
должности. 

46.23 Раководители на управи, заводи и на други 
органи или организации на извршни совети, 
како и нивни заменици и помошници 

46.24 Дипломатски претставници 

46.3 Раководители на правосудни установи 
46.31 Претседатели на судови 
46.32 Јавни обвинители 
46.33 Јавни правобранители 

46.4 Други функционери на органи на собранија и 
на извршни совети на постојани должности 

46.41 Советници на старешини на собранијата, из-
вршните совети и управните органи 

46.42 Секретари на совети, на одбори, комисии, со-
вети и други колегијални тела на собранија 
и извршни совети, како и нивни заменици од-
носно помошници 

46.43 Членови на стручни совети, комисии и други 
постојани работни тела на извршни совети и 
други извршни органи 

46.44 Раководители на организациони единици (од-
деленија, служби и слично) во претставнички 
тела и нивни извршни органи 

47 ОРГАНИЗАТОРИ НА РАБОТАТА И ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ (СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И У-
СТ АНОВИ) 

47.1 Директори и други раководители на стопански 
организации 

47.11 Генерални директори, директори и сродни 
47.12 Технички директори и директори на произ-

водство, како и директори на производствени 
единици (фабрики, погони и слично) и сродни 

47.13 Директори за истражување, развој, план, ана-
лиза и сродни 

47.14 Финансиски директори, директори на сметко-
водство и сродни 

47.15 Директори на транспорт и сродни 
47.16 Комерцијални директори (како и директори 

на продажба односно на набавка) и сродни 
47.17 Директори за општи работи, за кадровски ра-

боти и сродни 
47.19 Други директори и раководители на стопан-

ски организации 

47.2 Раководители на установи за образование и 
воспитување (со исклучок на директори на У-
чилишта) 

47.21 Раководители на работнички и на народни у-
ниверзитети 

47.22 Раководители на други установи за воспитува-
ње и образование 

47.3 Раководители на културни и сродни установи 

47.31 Раководители на музеи и изложби 
47.32 Раководители на театри и сродни установи 
47.33 Раководители на библиотеки, архиви, доку-

ментации и сродни установи 
47.34 Раководители на музички и сродни установи 
47.35 Раководители на други културни и сродни 

установи 

47.4 Раководители на здравствени установи 
f 

47.41 Раководители на амбуланти, на здравствени 
станици и диспанзеру аптеки и сродни 

47.42 Раководители на домови за здравје, медицин-
ски центри, болници и лекувалишта 

47.43 Раководители на клиники, здравствени заводи 
и здравствени ирститути 

47.5 Раководители на научни и сродни организа-
ции 

47.51 Раководители на научни институти, заводи и 
сродни 

47.52 Раководители на други научни и истражувач-
ки установи 

47.6 Раководители на домови, интернати и сродни 
стационарни установи (освен здравствени) 

47.61 Раководители на домови и интернат!! 
47.62 Раководители на други стационарни установи 

(освен здравствени) 

47.7 Раководители на други работни организации 
(со исклучок на работни организации на прет-
ставнички тела и на нивни извршни органи) 

47.71 Раководители на други работни организации 

48 РАКОВОДИТЕЛИ НА КОМОРИ, НА ДЕЛОВНИ 
ЗДРУЖЕНИЈА, НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ПОСТОЈАНИ ДОЛЖНОСТИ 

48.1 Функционери и други раководители на посто-
јани должности во комори, деловни здруже-
нија и сродни 

48.11 Изборни раководители во стопански комори и 
деловни здруженија на постојани должности 

48.19 Други раководители во комори, во деловни и 
сродни здруженија на постојани должности 

48.2 Функционери и други раководители на посто-
јани должности во општествено-политички ор-
ганизации 

48.21 Изборни раководители на општествено-поли-
тички организации на постојани должности 

48.29 Други раководители во општествено-политич-
ки организации на постојани должности 

48.3 Функционери и други раководители на посто-
јани должности во стручни и други општес-
твени организации 

48.31 Изборни раководители во стручни и други оп-
штествени организации на постојани долж-
ности 

48.39 Други раководители во стручни и други орга^ 
низации на постојани должности 
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49 СТРУЧЊАЦИ ХЕМИЧАРИ. ФИЗИЧАРИ И 
СРОДНИ 

49.1 Хемичари, физичари и стручњаци по сродни 
науки 

49.11 Хемичари 
49.12 Физичари 
49.13 Геофизичари и сродни 

49.2 Техничари но хемиски, физички и сродни на-
уки 

49.21 Техничари по хемиски науки 
49.22 Техничари по физички науки 
49.23 Техничари по геофизички науки и сродни 

50 СТРУЧЊАЦИ ЗА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛО-
ГИЈА 

50.1 Инженери по градежништво и сродни 
50.11 Градежни инженери 
50.12 Инженери архитекти 
50.13 Инженери по геодезија 
50.14 Инженери урбанисти 
50.15 Комунални и санитарни инженери 

50.2 Електроинженери и сродни 
50.21 Електроинженери 
50.22 Инженери електроничари 
50.23 Инженери по телекомуникација и системи на 

управување 

50.3 Машински инженери и сродни 
50.31 Машински инженери 
50.32 Воздухопловни инженери 
50.33 Бродоградежни инженери 

50.4 Рударски инженери и сродни 
50.41 Рударски инженери 
50.42 Инженери по металургија 
50.43 Инженери по геологија 

50.5 Инженери технолози 
50.51 Инженери технолози 

50.6 Инженери за организација 
50.61 Инженери за организација на работата 
50.62 Инженери за заштита при работата 

50.7 Техничари по технички, технолошки и сродни 
науки 

50.71 Градежни и архитектонски техничари 
50.72 Електротехничари и техничари електроничари 
50.73 Машински техничари, бродоградежни и воз-

духопловни техничари 
50.74 Техничари-технолози 
50.75 Рударски техничари и техничари металурзи 
50.76 Техничари геолози 
50.77 Геометри и геодети 
50.78 Техничари за организација на работа 
50.79 Техничари-цртачи 

51 СТРУЧЊАЦИ ЗА СООБРАЌАЈ 

51.1 Инженери по сообраќај и сродни 
51.11 Сообраќајни инженери 
51.12 Команданти на воздухоплови, пилоти, нави-

гатори и сродни 
51.13 Капетани и поручници во поморска пловидба 
51.14 Капетани и поручници во речна и езерска 

пловидба 
51.15 Машинисти на пловидба — инженери 

51.2 Сообраќајни техничари 
51.21 Сообраќајни техничари (морнарски, поморски 

и други) 

52 СТРУЧЊАЦИ ЗА ПРИРОДНИ. НАУКИ 

52.1 Биолози, ветеринари, агрономи и сродни 
52.11 Биолози, зоолози и сродни 
52.12 Ветеринари 
52.13 Селскостопански инженери 
52.14 Инженери по шумарство и сродни 

52.2 Техничари по природни науки 
52.21 Техничари биолози, и сродни 
52.22 Ветеринарни техничари 
52.23 Селскостопански техничари 
52.24 'Шумарски и сродни техничари 

53 СТРУЧЊАЦИ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И 
ДРУГ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 

53.1 Лекари 
53.11 Лекари по општа медицина 
53.12 Лекари специјалисти 
53.13 Забни лекари (стоматолози) 
53.14 Забни лекари — специјалисти 

53.2 Фармацеути 
53.21 Фармацеути 
53.22 Фармацеути — специјалисти 

53.3 Медицински и здравствени техничари 
53.31 Медицински техничари и медицински сестри 
53.32 Здравствени техничари 
53.33 Бабици 

53.4 Завари 
53.41 Забари 
53.5 Болничари и друг помошен медицински пер-

сонал 
53.51 Болничари 
53.52 Терапеути 
53.53 Друг помошен медицински персонал 

54 ДРУГИ СТРУЧЊАЦИ 

54.1 Математичари, статистичари и сродни 
54.11 Математичари 
54.12 Статистичари 
54.13 Организатори на систем 
54.14 Аналитичари на систем 

54.2 Статистички и сродни техничари 
54.21 Статистички техничари 
54.22 Техничари програмери 

54.3 Економисти, финансиски и сродни стручњаци 
54.31 Економисти 
54.32 Економисти планери 
54.33 Книговодствени стручњаци 
54.34 Финансиски стручњаци 

54.4 Економски и финансиски техничари 
54.41 Економски техничари 
54.42 Финансиски техничари 

54.5 Правници 
54.51 Судии 
54.52 Правосудни стручњаци (освен судии} 
54.59 Други правници 
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54.6 Стручњаци по хуманитарни науки 
54.61 Географи 
54.52 Историчари и археолози 
51.63 Етнолози и антрополози 
51.64 Филозофи 
54.65 Социолози и политолози 
54.66 Психолози 
54.67 Педагози и сродни 
54.68 Стручњаци за професионална ориентација и 

работна сила 
54.69 Социјални работници 

54.7 Филолози и сродни 
54.71 Филозофи и лингвисти 
54.72 Преведувачи и толкувачи 

54.8 Стручњаци документалисти 
54.81 Библиотекарски стручњаци 
54.82 Архивистички стручњаци 
54.83 Музејски стручњаци 
54.84 Стручњаци за документација 

54.9 Новинари и новинарски соработници 
54.91 Уредници — новинари 
54.92 Новинари соработници 
54.93 Редактори 
54.94 Публицисти 
54.95 Новинарски техничари 

55 НАСТАВЕН ПЕРСОНАЛ 

55.1 Наставен персонал на универзитетите, високи-
те и вишите школи 

55.11 Професори на универзитети 
55.12 Доценти, виши предавачи и предавачи 
55.13 Асистенти 
55.14 Стручни соработници во наставата (соработ-

ници на катедри, на семинари и друго) 

55.2 Наставен персонал на други школи (учили-
шта) 

55.21 Професори 
55.22 Наставници 
55.23 Учители 
55.24 Воспитувачи 

55.3 Друг наставен персонал 

55.31 Директори и управители на школи (училишта) 
55.32 Училишни инспектори 
55.33 Стручњаци за методите на образованието (пе-

дагошки советници) 
55.39 Друг наставен и сроден персонал 

56 УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЧКИ СОРАБОТ-
НИЦИ 

56.1 Литерати и литературни критичари 
56.11 Литерати ^ 
56.12 Критичари 

56.2 Сценски уметници и сценски соработници 

56.21 Режисери 
56.22 Глумци 
56.23 Водители и спикери 
56.24 Продуценти на програми 
56.25 Сценски соработници 

56.3 Музичари и музички соработници 

56.31 Композитори и музички аранжери 
56.32 Диригенти 
59.33 Музичари инструменталист 
56.34 Естрадни музичари 
56.35 Оперски пејачи 
56.36 Естрадни пејачи 
56.37 Музички соработници 

56.4 Кореографи и играчи 

56.41 Кореографи 
56.42 Играчи 

56.5 Ликовни уметници и ликовни соработници 

56.51 Сликари, вајари и сродни 
56.52 Дизајнери и други уметници на применети 

уметности 
56.53 Сценографи и костимографи 
56.54 Декоратери, цртачи и сродни 
56.55 Уметнички фотографи и сниматели 

56.6 Артисти и забавувачи 

56.61 Артисти и циркуски забавувачи 
56.69 Други забавувачи 

57 РАБОТНИЦИ ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКА-
ТА КУЛТУРА 

57.1 Стручно-педагошки персонал во областа на 
физичката култура 

57.11 Спортски тренери и челници 
57.12 Организатори на рекреација 
57.19 Друг стручно-педагошки персонал во областа 

на физичката култура 

57.2 Професионални спортисти 

57.21 Професионални спортисти 

58 ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕРСКИ РАБОТНИЦИ 

58.1 Професионални верски работници 

58.11 Верски раководители 
58.12 Свештеници 
58.13 Членови на верски ред 
58.19 Други верски работници 

99 РАБОТНИЦИ БЕЗ ЗАНИМАЊЕ 

99.1 Работници без постојано занимање 

99.11 Работници без постојано занимање 

99.2 Нестручни работници ^распоредени на друга 
место 

99.21 Нестручни работници нераспоредени на друго 
место 

99.3 Работници што не можат да се групираат по 
занимање 

99.31 Работници што првпат бараат вработување 
99.32 Работници што дале непрецизни или нецелосна 

ни податоци за своето занимање или поопшт« 
не го навеле занимањето 



Четврток, 8 Јуни 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Еро} 28 — Страна 5531 

) 283. 

Заедниците односно сојузите на заедниците на 
здравственото осигурување на работниците и на 
здравственото осигурување на земјоделците на со-
цијалистичките републики и покраини на 30 мај 
1972 година преку своите овластени претставници 
склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА 

1. Се основа Сојуз на заедниците на здравстве-
ното осигурување на Југсславија (во понатамош-
ниот текст: Сојузот на заедниците) како самоуправ-
на организација за вршење работи од заеднички 
интерес за заедниците односно за сојузите на заед-
ниците на здравственото осигурување на социјалис-
тичките републики и покраини (во понатамошниот 
текст: основачите). 

Сојузот Иа заедниците е правно лице. Седиш-
тето на Сојузот на заедниците е во Белград. 

2. Сојузот на заедниците ги врши работите од 
заеднички интерес за основачите утврдени со оваа 
спогодба и работите од општ интерес утврдени со 
сојузен закон и со меѓудржавна спогодба. 

Во вршењето на работите од став 1 на оваа точ-
ка Сојузот на заедниците ќе ја насочи својата дејност 
кон следните задачи: 

— соработка и размена на искуства на основа-
чите врз унапредувањето на системот на здравстве-
ното осигурување, врз самоуправното уредување на 
одделни права и обврски и врз организацијата на 
работата за спроведување на осигурувањето; 

— согледување дејството и предлагање мерки 
за унапредување на системот на здравственото оси-
гурување; 

— унапредување на материјалните и други од-
носи помеѓу заедниците на здравственото осигуру-
вање во остварувањето на правата^ на осигурени-
ците на подрачјето на две или повеќе заедници од-
носно сојузи на заедници во социјалистичките ре-
публики и покраини; 

— спроведување на меѓународните спогодби што 
се однесуваат на здравственото осигурување соглас-
но овластувањата и на вршењето на работите на 
органите за врска; 

— покренување иницијативи и соработка врз 
подготовките и давањето предлози за измени на по-
стојните и за склучување на нови меѓународни спо-
годби; 

— соработка со меѓународни организации и со 
организации на здравственото осигурување на од-
делни земји по прашањата од обостран интерес; 

— уредување на постапката за користење на 
здравствена заштита во странство и регулирање на 
односите со дипломатско-конзуларните претстав-
ништва во остварувањето на таа заштита во сора-
ботка со заедниците односно со сојузите на заедни-
ците во социјалистичките републики и покраини; 

— статистички истражувања од интерес за це-
лата земја утврдени со сојузен закон и истражу-
вања од заеднички интерес за основачите во вр-
шењето на задачите на Сојузот на заедниците; 

— вршење и на други работи што ќе му ги до-
верат основачите. 

Во вршењето на работите од став 2 на оваа точ-
ка Сојузот на заедниците соработува со органите 
и организациите на ниво на федерацијата и ги за-
стапува интересите на основачите пред тие оргрни 
и организации. 

Задачите на Сојузот на заедниците поблиску со 
утврдуваат со програмата за работа на Сојузот на 
заедниците која се донесува врз основа на предлог 
и сугестии од основачите и со усогласување на нив-
ните предлози и мислења во органот на управу-
вањето на Сојузот на заедниците. 

3. Со Сојузот на заедниците управуваат основа-
чите преку свои претставници во органот на упра-
вувањето на Сојузот на заедниците. 

Орган на управувањето на Сојузот на заедни-
ците е Советот на Сојузот на заедниците (во пона-
тамошниот текст: Советот). 

Основачите од една република односно покра-
ина делегираат во Советот по три свои претстав-
ници, по два од здравственото осигурување на ра-
ботниците и по еден од здравственото осигурување 
на земјоделците. 

Советот од редовите на своите членови избира 
претседател. Претседателот на Советот ги свикува 
седниците на Советот и раководи со работата на 
Советот на седниците. 

4. Средства за финансирање на Сојузот на за-
едниците обезбедуваат основачите. 

5. Стручните, финансиските и административ-
ните работи на Сојузот на заедниците ги врши за-
едничката стручна служба на Сојузот на заедниците 
и на Сојузот на заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување на Југославија. 

Додека прашањето за вршење на стручните ра-
боти во смисла на став 1 на оваа точка не се реши, 
стручните работи на Сојузот на заедниците ги врши 
стручната служба на Сојузот на заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Југославија. 

Вршењето на стручните работи во смисла на 
ст. 1 и 2 од оваа точка и меѓусебните права и об-
врски во врска со тоа се уредуваат спогодбено по-
меѓу советите на двата сојузи. 

Ако не дојде до склучување на спогодбата од 
став 3 на оваа точка, Советот одлучува за формира-
ње на стручна служба на Сојузот на заедниците. 

6. Советот го донесува Статутот на Сојузот на 
заедниците во согласност со оваа спогодба и со со-
гласност од основачите. 

До донесувањето на Статутот, со привремена од-
лука поблиску се уредуваат работата на Сојузот 
на заедниците и на Советот и другите прашања од 
значење за почетокот на работата на Сојузот на за-
едниците. Привремената одлука се донесува врз 
основа на усогласени ставови на претставниците на 
сите основачи во Советот. 

7. Советот на Сојузот на заедниците ќе се кон-
ституира најдоцна 15 дена по влегувањето во сила 
на оваа спогодба. 

8. Оваа спогодба ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ", а влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето. 

Овластени претставници на основачите: 

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на Босна и Херцеговина, Сараево 
СК. бр. 01-213/72 од 25 II 1972 год. 

Директор, 
(М.П.) Сава Радовановиќ, е. р. 

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување 
па земјоделците на Босна и Херцеговина, Сараево 
Ск. бр. 01-213/72 од 26 II Ј972 год. 

Директор, 
(М.П.) Сава Радовановиќ, е. р. 

Републичка заедница на здравственото осигурување 
ч на работниците, Титоград 

Ск. бр. 9/72 од 9 V 1972 год. 

Претседател, 
(М.П.) Михајло-Шаро Брајовић, е. р. 

Републичка заедница на здравственото осигурување 
на земјоделците, Титоград 
СК. бр. 05-801/72 од 30 V 1972 год. 

Претседател, 
(М.П.) Богиќ Филиповић, е. р. 
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Сојуз на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на СР Хрватска, Загреб 
Ск. бр. 10/72 од 7 III 1972 год. 

Претседател, 
(М.П.) Никола Папиќ, е. p. 

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување 
на земјоделците на СР Хрватска, Загреб 
Ск. бр. 9/72 од 18 V 1972 год. 

Претседател, 
(М.П.) Стјепан Деглин, с. р. 

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на Македонија, Скопје 
Ок. бр. 01-70/2 од 20 III 1972 год. 

Заменик-претседател, 
(МЛ.) Момчило Марковски, с. р. 

Сојуз на заедниците ва здравственото осигурување 
на земјоделците на Македонија, Скопје 
Ск. бр. 01-71/2 од 20 III 1972 год. 

Претседател, 
(МЛ.) Димче Матраковски, с. р. 

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на СР Словенија, Љубљана 
Ск. бр. 79/6 од 2 III 1972 год. 

Претседател, 
(МЛ.) Мирко Коци јан, с. р. 

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување 
на земјоделците на СР Словенија, Љубљана 
Ок. бр. 79/6 од 27 III 1972 год. 

Претседател, 
(МЛ.) Наиде Вадета, с. р. 

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување 
и реосигурување на земјоделците на САП Војводина, 
Нови Сад, 
Ск. бр. 5330/3 од 5 V 1972 год. 

Претседател, 
(М.П.) Светозар Говорчин, е. р. 

Заедница на здравственото осигурување на работ-
ниците, Приштина 
Ск. бр. 315 од 30 V 1972 год. 

Претседател, 
(МЛ.) Шерафедин Сулејмани, е. р. 

Заедница на здравственото осигурување на земјо* 
делците, Приштина, 
Ск. бр. 315 од 30 V 1972 год. 

Претседател, 
(МЛ.) Тун Топали, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за орга-
низацијата и делокругот на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За заменик-директор на Сојузниот завод за цени 
се назначува инж. Синиша Рашиќ, досегашен по-
мошник-директор на овој завод. 

В. бр. 78 
4 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Републичка заедница на здравственото осигурување 
и реосигурување на работниците, Белград 

Ск. бр. 01/1-53/72 од 25 II 1972 год. 

Претседател, 
(М.П.) д-р Борислав Антиќ, е. р. 

Републичка заедница на здравственото осигурување 
и реосигурување на земјоделците, Белград 
Ск. бр. 01/1-53/72 од 25 II 1972 год. 

Претседател, 
(М П.) Стојадин Стојановиќ, е. р. 

Сојуз на заедниците на здравственото осигурување 
и реосигурување на работниците на САП Војводина, 
Нови Сад 

Ск. бр. 5329/3 од 4 V 1972 год. 

Претседател, 
(М.П.) Милојко Милутинови^ е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за орга-
низацијата и делокругот на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПО-

ЛИТИКА 

За советник на сојузниот секретар за труд и со-
цијална политика се назначува Слободан Пенезић 
советник на претседателот на укинатиот Сојузен со-
вет за здравство и социјална политика. 

Б. бр. 79 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, v 

Џемал Биедиќ, е. р. 
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Врз основа на член 69 ст. 3 и 4 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 

' монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За вицегувернер на Народната банка на Југо-
славија се именува Јошко Штрукељ, пратеник на 
Републичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Словенија и истовремено се одре-
дува да го заменува гувернерот на Народната банка 
на Југославија. 

Б. бр. 80 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал БиедиЌ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
•управата - и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот,извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За помошник-директор на Сојузната управа за 
царини се назначува Милан Шуштар, советник во 
Девизниот сектор на Љубљанската банка. 

Б. бр. 81 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

За советник на сојузниот секретар за сообраќај 
и врски се назначува Љубомир Јанковић самостоен 
советник во Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски., 

В. бр. 83 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и. на .сојузните организации ..(„Службен 
лист на СФРЈ ', бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

За советник на сојузниот секретар за сообраќај 
и врски се назначува Кети Чомовска, 'досегашен со-
ветник во кабинет на член на Сојузниот извршен 
совет. 

Б. бр. 84 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на1 сојузните брганизации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

За советник на сојузниот секретар .за труд и со-
цијална политика се назначува Беќа Ќамил, совет-
ник на претседателот на укинатиот Сојузен совет за 
труд. 

Б. бр. 85 -
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен Извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА. , 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод педесетгодишнината од 
основањето и работата, а за извонредни заслуги и 
придонес на омасовување^ на атлетскиот спорт и 
постигнати значајни успеси на регионалните и свет-
ските натпревари 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА ЌАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Атлетскиот сојуз на Југославија; 
за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Латифиќ Ибрахим; 
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за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОрДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Сунарић д-р Иво; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ковачевић Недељко; 1 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аничић Загорка, Марковић Бранимир, Пецељ 
Горчин, Поп-Антоска Христина, Станојевић Алек-
сандар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чепић Милева, Марковић Душан, Милић Ру- ' 
жица, Николић-Станаћевић Невенка, Петровић Зор-
ка, Вукаиловић-Црљић Мирјана; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Николов Миливоје. 

Бр. 90 
12 јули 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликува по повод шеесетгодишнината на живо-
тот и долгогодишната револуционерна работа, а за 
истакнати заслуги на развивањето и јакнењето на 
свеста на нашите граѓани во борбата за изградбата 
на социјализмот, за слободата и независноста на на-
шата земја и за заслугите на полето на зацврстува-
њето на мирољубивата соработка и пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Матерић Илија. 

Бр. 92 
12 јули 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот 
па Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги на 
полето на јавната дејност со која се придонесува 
за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Брнчић др Јосип, Мићуновић Вукашин, Полај-
нар Антон, Шукрија Али; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Јелић др Боривоје, Поздерац Хакија, Смоле 
Јанко, Штајнер др Рикард; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бу лц инж. Марко, Георгиевски др Никола; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Гаговић Рајко, Нађ Фрањо, Вогелник др Дол фе; 

за истакнати заслуги во развивањето и јакне-
њето на свеста на нашите граѓани во борбата за 
изградба на социјализмот, за слободата и независ-
носта на нашата земја и за заслуги на полето на 
мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гранфил Тома. 

Бр. 94 
28 јули 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за истакнати заслуги во раз-
вивањето и јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за изградба на социјализмот, за 
слободата и независноста на нашата земја и за за-
слуги на полето на зацврстувањето на мирољуби-
вата соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и другите земји 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Митја Рибичич, претседател на Сојузниот извр-
шен совет. 

Бр. 95 
29 јули 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

Guy Albert Monge, генерален конзул на Репуб-
ликата Франција во Загреб. 

Бр. 97 
3 август 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се'одликуваат за заслуги и постигнати ус-
песи во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Новак, Дума Евгеније, Ђаковић Милан, 
Гуцуња Александар, Ивош Славољуб, Крсмановић 
Милутин, Смиљанић Лазар, Вујановић Петар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Филиповић Радмило, Гајић Душан, Јаковљевић 
Радослав, Пантелић Петар, Вулићевић Миодраг, 
Зиндовић Стојан. 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ 

Чавић Радиша, Ђолић Драгољуб, Лесендрић Ми-
одраг, Николић Томислав. 

Бр. 96 
30 јули 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
ч е а да се одликува за заслуги во развивањето и 
зацврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Република Франција 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги и успеси 
постигнати низ дваесет и петгодишнината работа 
во военостручната настава, во лекување на при-
падници на Југословенската народна армија, на 
граѓански лица и за придонес во развојот на по-
морската медицина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Воената болница, Сплит; 

за дваесет и петгодишната работа и постигнати 
особени успеси во производството, ремонтирањето 
и одржувањето на морнаричкотехничките матери-
јални средства и вооружувањето, како и за при-
донес во развојот на поморското стопанство 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Морнаричкотехничкиот ремонтен завод „ В е л и -
мир Шкорпиќ", Шибеник. 

Бр. 98 
4 август 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
I НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува по повод шеесетгодишнината 
на животот, а за особени заслуги на полето на јав-
ната дејност со која се придонесува за општиот 
напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Блум инж. Емерик. 

Бр. 99 
6 август 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, ! 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот аманмдан XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликува за заслуги во раз-
вивањето на соработката и јакнењето на пријател? 
ските односа помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Република Либан 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Munir Takieddin, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Република Либан во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Бр. 100 
18 август 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат за особени заслуги 
на полето на јавната дејност со која се придоне-
сува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Живковић Миодраг; 

за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Добривој евић Радисав, Ка ј он Мордехај, Старо-
вић Павле; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Делеут Мустафа, Пјешчић Михаило; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Хоџић Смајо, Ковач Јован, Круљ Борко, Мра-
чевић Тихомир, Срдановић Миладин, Шимовић 
Миљенко, В лаличић Лексо; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Паприца Миладин, Самарџић Милорад, Слијеп-
чевић Ратомир, Томашевић Ратко, Влаовић Данило. 

Бр. 101 
31 август 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат по повод шеесетогодиш-
нината на животот и долгогодишната револуцио-
нерна работа, а за истакнати заслуги во развивање-
то и јакнењето на свеста на нашите граѓани во бор-
бата за изградба на социјализмот, за слободата и 
независноста на нашата земја и за заслуги на по-
лето на зацврстување на мирољубивата соработка 
и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Карабеговић Осман; 
по повод шеесетогодишнината на животот и 

долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Јакшић Раде. 

Бр. 103 
1 септември 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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