
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАПНИЈА 

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

Четврток, 31 мај 1973 
С к о п ј е 

Број 20 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
2 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

197. 
Врз основа на член 130 став 1 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/72) и член 32-ж став 1 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за извршување 
на казните лишување од слобода, мерките за без-
бедност и воспитните мерки („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/72), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И 
ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ НА ПЕНЗИ-
ЈАТА НА КОЈ ИМА ПРАВО РАБОТНИК 
ВО ОРГАН ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
И РАБОТНИК ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНА 
УСТАНОВА И ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН 

ДОМ, КОЈ Е ПЕНЗИОНИРАН ПО 
ПОТРЕБА НА СЛУЖБАТА 

Член 1 
На работник во орган за внатрешни работи и 

работник во казнено-поправна установа и воспит-
но-поправен дом, кој е пензиониран по потреба на 
службата и кој повторно ќе заснива работен однос 
или врши работи за организација на здружен труд, 
задруга, државен орган, општествена и друга орга-
низација, или врши самостојна дејност по основ 
на која е осигуран, му се исплатува дел од пен-
зијата во зависност од висината на пензијата, кој 
роне сува: 

1. на уживател на пензија до 1.000 динари му 
се исплатуваат 90% од пензијата; 

2. на уживател на пензија над 1.000 до 1.500 
динари му се исплатуваат 80% од пензијата; 

3. на уживател на пензија над 1.500 до 2.000 
динари му се исплатуваат 60% од пензијата; 

4. на уживател на пензија над 2.000 до 2.500 
динари му се исплатуваат 40% од пензијата; 

5. на уживател на пензија над 2.500 до 3.000 
динари му се исплатуваат 30% од пензијата; и 

6. на уживател на пензија над 3.000 динари му 
се исплатуваат 10% од пензијата. 

Делот од пензијата од претходниот став се ис-
платува ако вкупниот износ на делот од пензијата 
и на остварениот личен доход од работен однос 
или приход од вршење на работи за организација 
на здружен труд, државен орган, задруга, опште-
ствена и друга организација или од вршење на 
самостојна дејност по основ на која е осигуран (во 
натамошен текст: вкупен износ) на уживателите на 
пензија од точка 1 до 3 не е поголем од највисо-
киот личен доход што во Републиката служи за 
утврдување на пензискиот основ, а за уживателите 
на пензија точка 4 до 6 не е поголем од највисо-
киот износ на личниот доход утврден со опште-
ствен договор во Републиката. 

Член 2 
Делот од пензијата од чле,н 1 од оваа уредба 

се исплатува во намален износ, но не помал од 
10%, ако вкупниот износ на уживателите на пен-
зија од член 1 став 1 точка 1 до 3 од оваа уредба 
е поголем од највисокиот личен доход што во Ре-
публиката служи за утврдување на пензискиот ос-
нов, а за уживателите на пензија од член 1 став 1 

точка 4 и 5 ако е поголем од највисокиот износ 
на личниот доход утврден со општествен договор 
во Републиката. 

Делот на пензијата од претходниот став се на-
малува за износот што го надминува највисокиот 
личен доход во Републиката што служи за утвр-
дување на пензискиот основ односно највисокиот 
износ на личен доход утврден со општествен дого-
вор во Републиката. 

Член 3 
Уживател на пензија од член 1 од оваа уредба 

доставува на Заедницата за пензиското и инва-
лидското осигурување до крајот на месец февруа-
ри, секоја година, доказ за остварениот личен до-
ход односно приход во претходната година. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на нејзиното објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија", а ќе 
се применува од 1 јули 1973 година. 

Бр. 12-580/1 
12 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

198. 
- Врз основа на член 3 од Законот за распре-

делба на средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството за пе-
риодот 1973—1975 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 40/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДИНАМИКАТА НА КОРИСТЕЊЕТО 
НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕ-
СТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА ПЕРИО-

ДОТ 1973—1975 ГОДИНА 

1. Средствата од членот 1 на Законот за ра-
спределба на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството за 
периодот 1973—1975 година ќе се користат по го-
дини и тоа за: 

(милиони динари) 
г о д и н а 

1973 1974 1975 
1. кредитирање на побрзиот 

развој на недоволно развие-
ните краишта 20,00 14,00 14,00 

2. финансираше на патната 
мрежа 39,00 39,00 40,05 

3. финансирање на рударските 
истражувања 21,00 21,00 20,70 

4. финансирање на пошумува-
њето на годините 7,00 7,00 6,30 
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5. финансирање на изградбата 
на основната м р е ж а на си-
стемот н а заштита од гра-
добиј,ност 3,50 3,50 — 

6. учество на Републиката во 
изработката на студија за 
интегралната бонификаци ја 
на реката Вардар 2,10 4,40 — 

7. кредити за интервенции во 
стопанството 20,00 20,00 20,00 

8. учество на Републиката во 
изработката на студија за 
регионален просторен урба-
нистички план на туризмот 1,26 2,54 — 

9. довршување на изградбата 
на земјиштето против порои 
во мелиоративните системи 
во СР Македонија 0,50 — — 

10. плаќање на ануитетите по 
кредитите чи ј д о л ж н и к е СР 
Македонија 5,64 7,2(3 17,00 

11. други п л а ќ а њ а (непокриени 
трошоци за печатење на об-
врзници за заемот за зголе-
мување на вработеноста, 
провизии на банките и сл.) — 1,30 1,33 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија" . 

Б р о ј 12-935/2 
11 април 1973 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Д-р Ксенте Богоев, с. р 

lW. 
„крз основа на член 5 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
НА СОВЕТОТ НА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 
СКОПЈЕ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-

КОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО-
ДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ 

1. Се дава согласност на Одлуката на Советот 
на Радио-телевизија Скопје, бр. 02-3643/1 од 29. 
XII . 1972 година за висината на надоместокот за 
користење н а радио-дифузни приемници. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. VI. 1973 година. 

Бр. 12-1412/1 
28 ма ј 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

ZUU/ 
'Врз основа на член 12 од Законот за угости-

телска дејност и за минималните технички услови 
на угостителските објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 40/72), Комитетот за туризам и угостител-
ство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ 

ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ 

I. О П Ш Т И ОДРЕДБИ 

Член 1 
Категоризацијата на угостителските објекти за 

сместување се врши според посебните минимални 
услови што ги исполнуваат тие објекти, пропи-
шани со овој правилник. 

К а к о угостителски објекти за сместување, во 
смисла на овој правилник, се сметаат: хотел, ту-
ристичка населба, мотел, пансион и камп. 

Угостителски објект за сместување кој не ги 
исполнува посебните минимални услови пропишани 
со овој правилник за на јниската категорија на оп-
ределен вид угостителски објекти, не може да ра -
боти под називот хотел, туристичка населба, мотел, 
пансион односно камп. 

Член 2 
Угостителските објекти за сместување, според 

посебните минимални услови што ги исполнуваат, 
се распоредуваат во категории, и тоа: 

1) хотелите и туристичките населби — во „Д", 
„Ц", „Б", „А" и „Л" категорија (депандансите се 
распоредуваат и категоризираат според условите 
пропишани за хотелите); 

2) мотелите, пансионите и камповите — во III, 
I I и I категорија . 

Угостителските објекти за сместување што се 
наоѓаат во згради кои се регистрирани како исто-
риско-културни споменици, можат да работат под 
назив „Хотел" без ознака на категоријата , ако н а ј -
малку ги исполнуваат условите што со овој пра-
вилник се пропишани за хотелите од „Д" катего-
рија . 

Член 3 
Просториите, инсталациите, уредите, опремата 

и специфичниот инвентар во угостителскиот објект 
ча сместување, како и квалитетот на услугите што 
ти дава, мораат да му одговараат на општиот кон-
ф о р и на нивото на определената категорија на 
угостителскиот објект за сместување. 

Член 4 
Угостителските објекти за сместување се дол-

ж н и да ја истакнат ознаката на категоријата во 
ко ја се распоредени. 

Ознаката на категоријата е еднообразна за си-
те видови и категории угостителски објекти за 
сместување. 

Ознаката на категоријата се состои од таблица 
во сина боја, ко ја има форма на квадрат, чии 
страни се долги по 30 см, и на ко ја по горниот 
раб со бели букви на кирилица и латиница е на-
пишан видот на угостителскиот објект за сместу-
вање (хотел, депанданс, мотел, туристичка населба, 
пансион, камп). На средината на таблицата со исти 
букви означена е категоријата на угостителскиот 
објект за сместување (Д, Ц, Б, А, Л, III, И, I), а 
на работ на таблицата е напишан зборот: „кате-
горија". 

Ознаката на категоријата мора да се истакне 
во рок од 30 дена од денот на донесувањето на 
одлуката за категоризација . 

Ознаката на категоријата се става на главниот 
влез во угостителскиот објект за сместување и на 
видно место во влезниот хол или портирницата. 

Угостителскиот објект за сместување е должен 
во своите ценовници и други деловни, пропагандни 
и рекламни публикации, покра ј називот на угости-
телскиот објект за сместување, да ја означи и ка -
тегоријата во ко ја е распореден. 

Член 5 
Угостителски објект за сместување од повисока 

категорија мора да ги исполнува посебните мини-
мални услови пропишани за ист вид угостителски 
објект од пониска категорија , ако некој од тие ус-
лови не е регулиран поинаку за угостителскиот об-
јект за сместување од повисока категорија . 

Посебниот минимален услов пропишан со овој 
правилник, во поглед на обезбедувањето на простор 
за паркирање, не се однесува на угостителските 
објекти за сместување до кои не може да се дојде 
со возило или до кои е забранет пристапот со во-
зило. 
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Член 6 
Ако во угостителски објект за сместување се 

изменат условите што се од влијание за определу-
вање на неговата категорија организацијата на 
здружениот труд е должна, во рок од 30 дена од 
денот кога се измениле условите, да изврши пре-
категоризаџија на угостителскиот објект за сме-
стување. 

Член 7 
Називите „Гранд", „Палас" и други називи што 

се вообичаени за големите хотели од високи кате-
гории, наменети за странски гости, како и нази-
вот „Југославија", можат да ги ,носат само големи 
хотели од „Л" и „А" категорија, освен хотелите 
изградени пред 15 август 1970 година, кои можат 
да ги задржат тие називи и ако не ги исполнуваат 
условите предвидени за „А" и „Л" категорија. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Хотели 

Член 8 
Хотелите мораат да ги исполнуваат и следните 

минимални ,посебни услови, и тоа: 

а) хотел од „Д" категорија: 

1) да има влезен хол со пулт за рецепција и 
со гарнитура за седење; 

2) да има просторија за послужување појадок, 
ако нема други простории во кои се даваат услуги 
на исхрана. 

б) хотел од „Ц" категорија: 

1) да има во собите топла текушта вода; 
2) да има простран хол и на јмалку една заед-

ничка просторија за гостите; 
3) 20% од собите да бидат со бања, а од нив 

500/о да бидат и со клозет; 
4) ако има просторија за послужување појадок, 

во неа да има 10% маси во однос на бројот на со-
бите; и 

5) да обезбедува чистење на обувките, како и 
перење и пеглање на долните облеки. 

в) хотел од „Б" категорија: 

1) да има посебна служба на портири и посебна 
служба на рецепција, ако објектот има повеќе од 
200 легла; 

2) ако хотелот се наоѓа на место каде што 
снабдувањето со вода не е уредно, да има резер-
воар за вода со кој се обезбедува количина вода 
потребна за најмалку тридневна потрошувачка, 
сметајќи по 250 литра вода дневно на 1 гостин; 

3) да има централно греење односно греење на 
бутангас, нафта или електрична струја, ако објек-
тот работи и во зимска сезона; 

4) 50% од собите да се со бања, а од нив 50% 
да бидат и со клозет; 

5) ако објектот дава претежно пансионски ус-
луги, мора да има 50% маси во однос на бројот на 
собите; 

6) да е обезбеден пристап на автомобилите до 
влезот на хотелот; 

7) да обезбедува послужување во собите; 
8) да се обезбедени фризерски услуги за мажи 

и жени; 
9) во собите да постои телефон, освен во објек-

тите чија изградба е започната пред 15 август 1970 
година; 

10) да дава услуги вообичаени во аперитив-бар; 
11) во службите што доаѓаат во непосреден до-

пир со странски гости да е обезбедено разбирање 
на најмалку на два странски јазици што ќе ги оп-
редели организацијата на здружениот труд со сво-
јот општ акт; и 

12) да е обезбедено и давање на други услуги 
(набавување влезни билети, печат и сл.). 

г) хотел од „А" категорија: 

1) да има централно греење; 
2) сите соби да се со бања и клозет; 
3) да има резервно електрично ориентационо 

светло; 
4) да има на јмалку четири апартмани; 
5) на секој кат да постои на јмалку една кло-

зетска група со претпростор, освен во објектите 
чија изградба е започната пред 15 август 1970 го-
дина; 

6) освен холот, да има на јмалку две заеднички 
простории за гостите, од кои една за мирен престој 
на гостите (читање и пишување); 

7) во ресторанот или во друга просторија за 
давање услуги на исхрана — во објектите што да-
ваат претежно пансионски услуги — бројот на 
масите да му одговара на бројот на собите; 

8) да има лифт за гостите, ако објектот има 
повеќе од два етажи; 

9) да обезбедува пристап на автомобили до вле-
зот на хотелот, а влезот да е наткриен, како и да 
обезбедув,а гаражирање на автомобилите на го-
стите, освен во објектот чија изградба е започната 
пред 15 август 1970 година; 

10) да е обезбедена служба за превоз на го-
стите и багажот; 

11) во службите што доаѓаат во непосреден до-
пир со странски гости да е обезбедено разбирање 
на најмалку на три странски јазици што ќе ги 
определи организацијата на здружениот труд со 
својот општ акт; и 

12) да е обезбедено давање здравствени услуги 
за потребите на гостите. 

д,) хотел од „Л" категорија: 

1) да има простран хотелски хол со повеќе 
удобни гарнитури за седење; 

2) сите соби да имаат бања со лежечка када и 
клозет; 

3) да има на јмалку шест апартмани; 
4) да има резервоар за вода, со капацитет од 

200 литри вода дневно на 1 гостин; 
5 да има свој агрегат за струја; 
6)да има клима-уреди во сите простории за го-

стите; 
8) да има одделен пристап за автомобили вон од 

јавната сообраќајница; 
9) да има фризерски салон и салон за бричење; 
10) да има отворен или затворен базен за ка-

пење; 
11) да има организирана разонода на гостите; 
12) да има сефови за чување предмети од вред-

ност; 
13) по потреба, да е обезбедено чување на де-

цата на гостите; 
14) да се обезбедени педикерски и козметичар-

ски услуги. 

2. Туристички населби 

Член 9 
Туристичката населба мора да ги исполнува и 

следните минимални посебни услови, и тоа: 

а) туристичка населба од „Д" категорија: 

1) на влезот во туристичката населба да по-
стои рампа и во непосредната близина на влезот 
да има објект во кој се наоѓа рецепција; 

2) заедничките санитарни уреди да се поста-
вени на соодветна оддалеченост од објектот за 
сместување, доколку не се наоѓаат во самиот об-
јект; 
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3) да има две простории за престој на гостите, 
од кои една за мирен престој, со тоа што нивниот 
капацитет мора да биде најмалку 20% во однос на 
бројот на леглата; 

4) да има простор потребен за паркирање во-
зила; 

5) да има менувачка служба и служба за да-
вање поштенски, телефонски и телеграфски ус-
луги; 

6) да е обезбеден пренос на багаж до едини-
ците за сместување; 

7) да постои слободен простор за спортски ак-
тивности и рекреација; 

8) да е обезбедено давање лекарски услуги; 
9) да има берберница; 
10) за потребите на гостите да има организи-

рана продажба на производи што вообичаено се 
продаваат во туристичкиот промет; 

11) да има организирана продажба на прехран-
бени продукти и други производи потребн,и за го-
стите што сами си ја приготвуваат храната, ако во 
населбата има куќичка каде што гостите можат 
сами да приготвуваат храна. 

Ако во населбата нема други капацитети за 
сместување во чии состав има објект за исхрана, 
во населбата треба да постои ресторан барем од 
минимален капацитет. 

б) туристичка населба од ,,Д" категорија: 

1) да има 20% соби за сместување со бања и 
клозет; 

2) да е обезбедено перење и пеглање на дол-
ните облеки; 

3) да постојат терени за спорт и рекреација; 
4) да е обезбеден простор за паркирање на си-

те возила на гостите, со тоа што за една третина 
возила просторот треба да биде покриен. 

в) туристичка населба од ,,Е" категорија: 

1) да има рецепција и приемен хол; 
2) сите соби за сместување да имаат мијалници 

со топла вода; 
3) 50% од собите да се со бања и клозет; 
4) да има резервоар со кој се обезбедува коли-

чина вода потребна за на јмалку тридневна потро-
шувачка, сметајќи по 250 литри вода за 1 гостин 
на ден — ако населбата се наоѓа на место каде што 
снабдувањето со вода не е уредно; 

5) секоја соба за сместување да има прибор за 
чистење обувки; 

6) да е обезбеден превоз на гостите; 
7) во ресторанот да има 50% маси во однос на 

бројот на собите; 
8) 50% од вкупниот простор за паркирање да 

е покриен; 
9) површината на населбата да е озеленета; 
10) да има фризерски салон; 
11) во службите што доаѓаат во непосреден до-

пир со странски гости да е обезбедено разбирање 
на два странски јазици што ќе ги определи орга-
низацијата на здружениот труд со свој општ акт. 

г) туристичка населба од ,,А1' категорија: 

1) сите соби да имаат бања и клозет; 
2) 10% од објектите да се посебни куќички со 

по една сместувачка еди,ница; 
3) 20% од сместувачките единици да имаат по-

себна зелена површина; 
4) да е обезбедено послужувај ве во собите; 
5) да има три простории за престој на гостите, 

од кои една за мирен престој; 
6) покрај ресторанот да има и просторија за 

послужување појадок; 
7) бројот на масите во ресторанот да му одго-

вара на бројот на собите во туристичката населба; 
8) да постои потребен простор за спортски ак-

тивности и рекреација; 

9) да е обезбедена служба за чување на де-
цата на гостите; 

10) да има централно греење на заедничките 
простории; 

11) во службите што доаѓаат во непосреден до-
пир со странски гости да е обезбедено разбирање 
на три странски јазици што ќе ги определи орга-
низацијата на здружениот труд со свој општ акт. 

д) туристичка населба од „Ј1" категорија: 

1) 50% од сместувачките единици да имаат од-
делна зелена површина; 

2) да има резервоар со кој се обезбедува коли-
чина вода потребна за тридневна потрошувачка, 
сметајќи 400 литри вода за 1 гостин на ден — ако 
туристичката населба се наоѓа на подрачје каде 
што снабдувањето со вода не е уредно; 

3) да има резервен агрегат за струја; 
4) да има игралишта и слободни простори В:Ј 

големина од најмалку 4 м- по легло; 
5) да има базен за пливање; 

6) да има салон за педикирање. 

3. Мотели 

Член 10 
Мотелите мораат да ги исполнуваат и следните 

минимални посебни услови, и тоа: 
а) мотел од III категорија: 

1) да има влезен хол, со пулт за рецепција и 
со гарнитура за седење; 

2) заедничките санитарни уреди да се наоѓаат 
во објектот; 

3) 30% од собите да се со бања и клозет; 
4) да има резервоар со кој се обезбедува коли-

чина вода потребна за најмалку тридневна потро-
шувачка, сметајќи 250 литри вода за едно легло 
на ден — ако мотелот се наоѓа на место каде што 
снабдувањето со вода не е уредно. 

б) мотел од II категорија: 

1) 60% од собите да се со бања и клозет; 
2) просторот за паркирање на возилата на го-

стите кои користат услуги на сместување да е 
иаткриен; 

3) во службите што доаѓаат г.о непосреден до-
пир со странски гости да е обезбедено разбирање 
на два странски јазици што ќе ги определи орга-
низацијата на здружениот труд со свој општ акт. 

в) мотел од I категорија: 

1) сите соби да се со бања и клозет; 
2) влезот во рецепцијата да е покриен така што 

гостите при влегување и излегување од возило да 
се заштитени од врнежи; 

3) да има една заедничка просторија за го-
стите; 

4) целиот простор за паркирање возила да е 
наткриен; 

5) да има гаражи, сметајќи по една гаража на 
секои пет соби, со тоа што во климатски неповол-
ните подрачја тие треба да бидат и загреани; 

6) да е обезбедено давање авто-механичарски 
услуги и снабдување со гориво; 

7) во 50% од собите да има телефон; 
8) во службите што доаѓаат во непосреден до-

пир со странски гости да е обезбедено разбирање на 
три странски јазици што ќе ги определи организа-
цијата на здружениот труд со свој општ акт. 
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4. Пансиони 

Член 11 
Пансионот мора да ги исполнува и следните 

минимални посебни услови, и тоа: 

а) пансион од III категорија: 

— да има просторија за давање услуги на ис-
храна. 

б) пансион од II категорија: 

1) во просторијата за давање услуги на исхрана 
да има онолку столови колку што има легла во 
пансионот; 

2) да е обезбедено чистење на обувки и пере-
ње и пеглање долни облеки; 

3) да има заедничка просторија за гостите. 

в) пансион од I категорија: 

1) да има топла вода во сите соби; 
2) една третина од собите да се со бања; 
3) да има централно греење; 
4) да е обезбедено послужување појадок во 

собите; 
5) во службите што доаѓаат во непосреден до-

пир со странски гости да е обезбедено разбирање 
на два странски јазици што ќе ги определи орга-
низацијата на здружениот труд со свој општ акт. 

5. Кампови 

Член 12 
Камповите мораат да ги исполнуваат и след-

ните минимални услови, и тоа: 

а) камп од III категорија: 

Мора да ги исполнува условите пропишани со 
Законот за кампирање („Службен весник на СРМ"' 
бр. 24/71). 

б) камп од II категорија: 

1) да има рампа на влезот во кампот и во 
непосредна близина објект за рецепција; 

2) да е обезбедено чување на предмети од вред-
ност и на багаж; 

3) да има обезбедено електрично осветление на 
патиштата и објектите за јавна намена; 

4) да е обезбедена текушта вода за пиење и за 
санитарни потреби, во количина од 80 литри на 1 
кампер дневно; 

5) на соодветна оддалеченост од просторот за 
шатори да има санитарни уреди посебно за мажи 
и посебно за жени, и тоа: на секои започнати 25 
кампери два мијалника, еден туш и една група 
клозети, на секои започнати 50 кампери уште и 
еден мијалник за нозе, а на секои 100 кампери еден 
дводелен пералник за долни облеки; 

6) 500/о од тушевите да имаат топла вода; 
7) да има обезбедена површина од 12 м2 за се-

која камп-единица, со тоа што таа во авто-кам-
пот е двојно поголема; 

8) на згодно и вид,но место да е истакнат планот 
на кампот; 

9) просторот на кампот да е природно озеленат 
или хортикултурно уреден: 

10) да има телефон за потребите на камперите; 
11) да има прикладно уреден простор за готве-

ње за потребите на камперите; 
12) к а ј авто-кампот да постои пригодно уреден 

простор за миење возила; 
13) да има посебен постојано слободен простор 

за одмор и спорт; 

14) работниците на кампот што доаѓаат во не-
посреден допир со странски гости да можат да се 
разбираат со нив на еден од светските јазици; 

15) површините на сообраќајниците во кампот 
да се обезбедени од прав; 

16) во непосредна близина да постои угостител-
ска деловна единица (најмалку бифе) и да е орга-
низирана продажба на производи за потребите на 
туристите што вообичаено се продаваат во тури-
стичкиот промет. 

Називот: „Караван-камп" („траилер-камп") мо-
ж е да го носи само камп во кој на јмалку V4 од 
капацитетот е уреден за сместување автомобили и 
каравани (траилери) и кој на тоа место има при-
клучок за електрична струја. 

е) камп од I категорија: 

1) да има електричен приклучок за секоја 
камп-единица; 

2) да е обезбедена количина од 100 литри вода 
за еден кампер дневно; 

3) да се обезбедени 15 м2 површина за секоја 
камп-едпеица, со тоа што таа во авто-камп е двој-
но поголема; 

4) да е обезбеден одвод на врнежи од просто-
рот за шатори; 

5) сите изливи да имаат топла вода; 
6) да има санитарни уреди, и тоа: на секои за-

почнати 20 кампери два мијалника, еден туш и 
два клозета, на секои 40 кампери уште и еден ми-
јалник за нозе, а на 80 кампери уште и пералник 
за долни облеки. Една половина од тушевите мора 
да биде во затворен простор; 

7) да има терени и реквизити за спорт и ре-
креација; 

8) дел од површината на кампот да е под ви-
соко зеленило; 

9) во кампот да постои објект за послужување 
со поширок асортиман на јадења, пијачки и на-
пивки, вклучува јќи ги тука и топлите јадења, ка -
ко и да има организирана продажба на млеко и 
млечни производи, овошје и зеленчук, месо и пре-
работки од месо, прехранбени производи, тутунски 
преработки и други предмети за потребите на кам-
е р и т е ; 

10) сите сообраќајници да се современо уредени; 
11) да има простор за миење на возилата, со 

текушта вода; 
12) просторот наменет за готвење, перење и пе-

глање да е покриен; 
13) да е обезбедена менувачки служба; 
14) 10% од постојаните легла да служат исклу-

чиво за ноќевање на кампери при доаѓање и за-
минување; 

15) работн,иците на кампот што доаѓаат во не-
посреден допир со странски гости да можат да се 
разбираат со нив на два светски јазици. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 07-148/1 
4 мај 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Комитетот за туризам 
и угостителство, 

инж. Никола Горичан, с. р. 
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'201 . 
' В р з основа на член 33 од Законот за угости-

телска дејност и за минималните технички услови 
на угостителските објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 40/72), Комитетот за туризам и угости-
телство донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
ЗА ИЗГРАДБАТА, УРЕДУВАЊЕТО И ОП-

РЕМУВАЊЕТО НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ 
ОБЈЕКТИ 

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Изградбата, уредувањето и опремувањето на 

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

Член 2 
Како угостителски објекти за сместување, во 

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

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

Како угостителски објекти за разонода, во сми-
сла на овој правилник, се сметаат: кафеани, ба-
рови, кабареи и ч а ј џ и л н и ц а 

II - ОПШТИ МИНИМАЛНИ УСЛОВИ 

Член 3 
Во сите простории на угостителскиот објект мо-

ра да биде воведено електрично осветление. 

Член 4 
Угостителските објекти за сместување мораат 

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

Член 5 
Во сите простории на угостителските објекти, 

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

Угостителските објекти кои работат само преку 
летото не мораат да имаат затоплување. 

Член 6 
Приборот за јадење и пиење и чаршафите за 

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

Во угостителските објекти за самопослужување 
услужувањето мора да биде организирано така да 
оневозможува фаќање на друго јадење и прибор 
освен тоа што се зема. 

Член 7 
Во угостителските објекти WC не смее да има 

влез непосредно од просториите за послужување 
на гостите, за приготвување или чување на пре-
хранбени артикли, односно пијалоци, како и од 
просториите каде што се мијат садовите или при-
борот што се употребува за приготвување и услу-
жување на храна. Тој мора да биде на измивање 
со вода, подот да биде од водонепропустлив мате-
ријал, ѕидовите до висина од 1,5 метри мораат да 
бидат обложени со керамички плочки или сличен 
материјал. Прозорците мораат да бидат од непро-
ѕирно стакло или бојадисани. Вратите на WC не 
смеат да бидат застаклена 

Во објектите со повеќе од 10 работници во една 
смена мора да постои одделен WC за персоналот 

кој мора да биде така сместен, при што да обез-
бедува пристап на работниците од работното место 
без минување низ просториите и ходниците пред-
видени за гостите. 

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

Под група WC се подразбира еден WC за ма-
ж и и еден за жени, секој со посебен претпростор. 
Во секој претпростор мора да има мијалник, огле-
дало и крпа или друго средство за бришење на 
раце. WC за мажи мора да има и писуар. Разде-
лениот ѕид меѓу нив мора да биде до таванот. Во 
угостителски објекти кои имаат санитарен јазел 
со 6 и повеќе WC места мораат да имаат посебен 
простор за чистачка во склоп на WC. 

I l l - ПОСЕБНИ МИНИМАЛНИ УСЛОВИ 

а) Заеднички минимални услови за одделни 
видови објекти 

За објекти за сместување 

Член 8 
Објектите за сместување, освен депандансите 

мораат да имаат служба за прием на гости и по-
викувачки уред на влезот. 

Член 9 
Собите што се издаваат на гостите мораат да 

имаат на јмалку еден прозор кој дава директна 
светлина и овозможува проветрување на собата. 

Прозорците мораат да имаат непроѕирни пер-
диња или слично. 

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

Член 10 
Во хотелите и мотелите собите можат да би-

дат еднокреветни и двокреветни, а во останатите 
објекти за сместување можат да бидат и четворо-
креветни. Помошно легло може да се користи од-
носно да се постави во соба само со согласност од 
корисникот на собата. 

Да е обезбедено постојано снабдување со вода, 
а во собите и со текушта вода. 

Член 11 
Прозорците на собите не смеат да гледаат во 

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

Во собите мора да биде воведено електрично 
осветление и к а ј мијалникот. Електричното освет-
ление мора да биде воведено така што едната лам-
па да може да се пали и гасне к а ј влезот, да има 
-посебно осветление при секое огледало и секое 
легло. 

Во местата каде што нема електрично осветле-
ние преку цела ноќ, на ноќното долапче покрај 
секој кревет мора да има свеќа и кибрит или дру-
га погодна светилка. 

Во собите кои немаат телефон поврзан со вна-
трешна централа мора да биде воведен сигнален 
уред за повикување на послугата, освен во пансион 
и мотел од III категорија, хотел и туристичка на-
селба од „Д категорија и во одморалиште. 

Член 12 
Секоја соба мора да има на јмалку комплетно 

легло со ноќно долапче или соодветна полица, ќи-
лимче пред креветот, маса, масичка или соодветна 
полица за куфери, шифоњер за облекло и по три 
закачалки на едно легло, мијалник со текушта во-
да и огледало, кошница за отпадоци и онолку сто-
лици, пепелници и чаши колку што има легла во 
собата. 

Намештајот во собите мора да биде еднооб-
разен. 
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Доколку подот во собите е сосема покриен со 
ќилим, не мора да има одделно ќилимче пред кре-
ветот. 

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

Член 13 
Подовите во собите мора да бидат од матери-

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

бидат така опремени што да осигуруваат тишина. 
Ходниците и скалите за гостите да се добро 

осветлени и не смеат да бидат потесни од 1,20 
метри. 

Член 14 
Објектите за сместување во кои не постојат 

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

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

Ако објектот има соби со бањи, секоја бања 
мора да има туш или када и мијалник. Ако ба-
њата има на соодветен начин изведена полибан-
када, не мора да има мијалник. 

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

Во бањата мора да има сигнален уред за пови-
кување на послугата кој да може да се активира 
и од кадата. 

Член 15 
Во објектите за сместување во кои не постои 

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

Член 16 
Постелите во собите мораат потполно да го по-

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

Член 17 
Во објектите за сместување да е обезбедено 

чување на предмети од вредност и на багаж. 

Член 18 
Во службите што доаѓаат во непосреден допир 

со странски гости да е обезбедено разбирање на 
еден од странските јазици што ќе го определи ор-
ганизацијата на здружен труд со својот општ акт. 

За објекти за исхрана и разонода 

Член 19 
Во просторијата за послужување на гости (тр-

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

Намештајот во трпезаријата мора да биде едно-
Образен. Масите мораат да имаат горна плоча без 
пукнатини и да бидат покриени со чисти чаршафи. 

Подот во трпезаријата мора да биде од матери-
јал што лесно се чисти. 

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

Член 20 
Работната просторија за приготвување на хра-

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

Во кујната мора да има уред за прочистување 
на воздухот, одведување на пареата и ладилник 
со запремина која одговара на капацитетот на к у ј -
ната. 

Ѕидовите на кујната и другите простории за 
приготвување на јадења и за миење на садовите 
до висина најмалку од 1,80 м. од подот мора да 

бидат обложени со керамички плочки или со соод-
ветен материјал, односно бојадисани со мрсна боја. 

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

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

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

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

Член 21 
Освен славина за вода од каде што се зема 

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

Член 22 
Кујната мора да има топла и ладна текушта 

вода. 
Член 23 

Мијалниците за садови и прибор мора да би-
дат така уредени да се овозможи одделно раку-
вањето со нечисти и чисти садови. 

Член 24 
Прозорците во кујната и во просторијата за 

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

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

Член 25 
Пултовите за издавање на јадења, за примање 

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

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

Просторијата за чување на прехранбени ар-
тикли мора да биде одвоена од кујната. Таа мора 
да има полици и долапи за сместување на артикли. 

б) Посебни минимални услови за одделни 
угостителски објекти 

Хотел 

Член 26 
Хотел е одделна градежна целина што има 

на јмалку 15 соби за сместување или апартмани. 
Апартман е собир на простории кој се состои 

од: комплетна двокреветна соба за сместување, со-
ба уредена за дневен престој во големина од н а ј -
малку 9 м2, клозет и бања, во која мора да има 
најмалку када со туш и мијалник. 

Хотелот дава услуги на сместување, услуги за 
исхрана и други услуги вообичаени во угостител-
ството. 

Гарни-хотел е објект кој, покрај услугите за 
сместување, подготвува и послужува^ само појадок. 

Хотелот може во својот состав да има објекти 
во кои се даваат само услуги на сместување (де-
панданси), додека услугите на исхрана и другите 
услуги, по правило, се даваат во матичниот објект. 

Депандапсите се одвоени градежни објекти. 

Член 27 
Ако хотелот нема ресторан или кафеана мора 

да има ку јна за приготвување на појадок и соод-
ветна просторија за сервирање. Кујната мора да 
ги исполнува условите пропишани со овој пра-
вилник. 

Ако хотелот има ресторан, кафеана или друг 
погон, тие по својата опрема мора да ги исполну-
ваат условите предвидени со овој правилник за 
тој вид на објекти. 
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Член 28 
Хотелите чија изградба отпочнала по 7 мај 1971 

година и што ќе се градат по стапувањето во сила 
на овој правилник мораат да ги исполнуваат и 
следните услови: 

1. да има и топла текушта вода во собите без 
бања; 

2. влезот за гостите да биде наполно одделен 
од просториите за стопанско работење на хотелот; 

3. за персоналот мора да биде уредена про-
сторија за јадење и гардероба одделно за мажи и 
одделно за жени и тушеви со топла вода; 

4. хотелите со два и повеќе ката доколку на се-
кој кат имаат повеќе од 30 соби за гости мора да 
имаат најмалку две скали од кои едната служи 
само за потребите на персоналот; и 

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

Член 29 
При адаптацијата на постојните хотели со 

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

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

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

Пансион 

Член 30 
Пансион е објект или собир на објекти за сме-

стување, кој има на јмалку пет соби и кој дава ус-
луги на сместување и исхрана, по правило, за по-
долг престој (пансионски услуги). 

Член 31 
Пансион,ите мораат да ги исполнуваат услови-

те пропишани за хотелите со следните исклучоци' 
а) просторијата за дневен престој на гостите 

може истовремено да служи и како просторија за 
сервирање, и 

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

Член 32 
Пансионите чија изградба отпочнала по 7 мај 

1971 година и што ќе се градат по влегувањето во 
сила на овој правилник мора да ги исполнуваат и 
условите определени со точка 1 на член 28 од пра-
вилникот, а при адаптација на постојните пансио-
ни со вредност која преминува една петтина од 
вредноста на објектот мора да се воведе топла и 
ладна вода. 

Член 33 
Просториите за приготвување и услужување на 

храна мора да ги исполнуваат условите пропиша-
ни за ресторан. 

Туристичка населба 

Член 34 
Туристичка населба е собир на објекти со на ј -

малку 50 соби за сместување, по правило од по-
траен материјал, што сочинуваат просторно и 
функционално организирана целина за давање ус-
луги на сместување, исхрана и други угостителски 
услуги. 

Член 35 
Туристичката населба мора да обезбеди давање 

и на други услуги, а особено продавање на стоки 
за секојдневна потрошувачка. 

Член 36 
Сообраќајниците и пристапните патеки во ту-

ристичката населба мораат да бидат изградени од 
тврд материјал, кој овозможува непречено движе-
ње и по врнежливо време (асфалт, бетон и сл.). 

На видно место да е истакнат планот на насел-
бата. 

Туристичката населба мора да биде оградена и 
осветлена, а нејзините слободни површини природ-
но озеленети или хортикултурно уредени. 

Член 37 
Туристичката населба мора да има објект за 

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

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

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

Член 38 
Туристичките населби чија изградба отпочнала 

по 7 мај 1971 година и што ќе се градат по влегу-
вањето во сила на овој правилник мора да имаат: 

1. спроведено ладна и топла вода во сите соби; 
2. уредена просторија за јадење, гардероба, ба-

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

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

Мотел 

Член 39 
Мотел е одделна градежна функционална це-

лина што има најмалку десет соби и пристапен пат 
до главната сообраќајница. 

Мотел дава услуги на сместување и услуги на 
исхрана. 

Мотелот на оддалеченост до два километри 
мора да обезбеди и давање услуги за одржување 
на возилата и за снабдување со гориво. 

Член 40 
Мотелот мора да има паркиралиште во непо-

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

Член 41 
Мотелот мора да има ку јна и трпезарија. 
Кујната и трпезаријата мора да одговараат на 

капацитетот на мотелот и да ги исполнуваат усло-
вите за ресторан. 

Член 42 
Мотелите чија изградба отпочнала по 7 мај 1971 

година и што ќе се градат по влегувањето во сила 
на овој правилник мора да имаат: 

1. на јмалку 30% соби со бањи и WC; 
2. влез за гости потполно одделен од влезот за 

стопанското работење на мотелот; 
3. уредена просторија за јадење, како и гар-

дероба, бања и WC одделно за мажи, одделно за 
жени за персоналот; и 

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

Одморалиште 

Член 43 
Угостителските објекти што пружаат услуги на 

сместување и исхрана на постојани гости (одмора-
лишта) мораат да ги исполнуваат условите пропи-
шани за хотели со следните исклучоци: 

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

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

Член 44 
Одморалиштата што ќе се градат по влегување 

во сила на овој правилник мора да ги исполнуваат 
и следните услови: 
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а) да има воведено текушта вода во собите без 
бања, и 

б) ако одморалиштето е со четири и повеќе 
ката мора да има лифт за гости. 

Член 45 
Просториите за приготвување и услужување на 

храна мора да ги исполнуваат условите пропишани 
за ресторан. 

Преноќиште 

Член 46 
Во преноќиштата по правило се даваат само 

услуги за сместување кои во поглед на уредите и 
опремата не ги исполнуваат условите за хотели, а 
по својот начин на работење, уредувањето и опре-
мата не спаѓаат во пансион. 

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

Член 47 
Ако п р е н о ќ и ш т е ^ во својот состав има гостил-

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

Ако п р е н о ќ и ш т е ^ нема гостилница мора да 
има кујна и просторија за сервирање. 

Член 48 
Преноќиштата чија изградба отпочнала по 7 

мај 1971 година и што ќе се градат по влегувањето 
во сила на овој правилник мораат да ги исполну-
ваат и следните услови: 

1. да се воведе текушта вода во сите соби; 
2, влезот за гости наполно да се оддели од сто-

панското работење на преноќиште^ . 

Свратиште (Ан) 

Член 49 
Свратиштата мора да ги исполнуваат условите 

пропишани за преноќиштата. 

Член 50 
Свратиштата мора да располагаат со дворови 

и штали за сместување на добиток и запрежни во-
зила снабдени со потребни уреди за одржување 
на чистотата во истите. 

Ресторан 

Член 51 
Во ресторанот се приготвуваат и служат про 

тежно топли јадења и пијалоци. 

Член 52 
Топилницата за пијалоци мора да биде поста-

вена во одделен простор. 

Член 53 
Гардеробата за гости мора да се наоѓа при вле-

зот во ресторанот и да одговара на неговата голе-
мина. 

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

Член 54 
Рестораните чија изградба отпочнала по 7 мај 

1971 година и што ќе се градат по влегувањето во 
сила на овој правилник, мораат да имаат и гарде-
роба и WC одделно за мажи и одделно за жени, 
за персоналот, како и туш со топла и ладна теку-
шта вода. 

Ресторан бавча 

Член 55 
Во ресторан бавчата се служат топли и ладни 

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

мора да биде под кров или настрешница. 

Член 56 
Ресторан бавчата што работи во состав на ре -

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

Член 57 
На самостојниот ресторан бавча уредите ^а 

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

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

Експрес-ресторан 

Член 58 
Експрес-рестораните мораат да ги исполнуваат 

условите предвидени за рестораните како и да 
имаат соодветни уреди за одржување на погодна 
температура на јадењата. 

Експрес-рестораните можат да имаат стоечки 
пултови за послужување на гостите. 

Ресторан за самопослужување 

Член 59 
Ресторанот за самопослужување освен условите 

предвидени за ресторан мора да има и линија по-
кра ј која се наместени затоплени витрини за тон ли 
јадења и разлад,ни витрини за лад,ни јадења и пи-
јалоци од која гостите претежно сами се послу-
жуваат. 

Во трпезаријата на ресторанот за самопослу-
жување мора да има најмалку 50% од капацитетот 
маси со столици за седење, а остатокот може да 
биде опремен со стоечки пултови. 

Млечен ресторан 

Член 60 
Млечниот ресторан по својата големина и на-

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

Член 61 
Ѕидовите на трпезаријата на млечниот ресторан 

до висина на јмалку до 1,80 м. од подот мора да бидат 
обложени со керамички плочки или сличен мате-
ријал односно бојадисани со бела или со некоја 
друга светла мрсна боја. 

Гостилница 

Член 62 
Во гостилницата се служат претежно топли ја-

дења и се точат пијалоци. 
Член 63 

Топилницата на гостилницата може да биде 
поставена и во трпезаријата. 

Топилницата мора да има уред со текушта вода 
за миење. 

Издавањето на јадења од кујната може да се 
врши низ соодветен отвор директно во трпезари-
јата. При тоа мора да биде обезбедено одвоено ра-
кување со чистите и нечистите садови. 

Народна кујна 

Член 64 
Во народна кујна се приготвуваат и се послу-

жуваат поедноставни топли и ладни јадења. 
Во народната ку јна не смеат да се точат алко-

холни пијалоци. 
Бифе 

Член 65 
Во бифе се служат пијалоци, напитоци и лад-

ни јадења. 
Член бб 

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

Член 67 
Во просторијата за гости мора да има топил-

ница и високи маси на кои гостите се послужуваат 
стоечки. 
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Во бифето може да се постават и маси со сто-
лови доколку неговата површина е поголема од 
20 м-\ 

Ќебапчилница 

Член 68 
Во ќебапчилница се приготвуваат и служат 

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

жат да се служат и со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Член 69 
Ќебапчилницата мора да има простор за при-

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

Кафеана 

Член 70 
Во кафеана се служат пијалоци, напитоци и 

колачи. 
Кафеаната може во еден дел да работи и како 

ресторан доколку располага со уреди и опрема 
пропишани за ресторан. 

Член 71 
Доколку кафеаната нема специјален уред за 

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

Член 72 
Масите за забава (билијард и сл.) мора да би-

дат одделени од другите кафеански маси. 

Член 73 
Топилницата може да биде поставена и во про-

сторијата за гости, но мора да биде оддалечена 
најмалку 3 метри од масите за гостите. 

Бар 

Член 74 
Во бар се приготвуваат и послужуваат, по пра-

вило ноќе, алкохолни и безалкохолни пијалоци и 
напитоци, како и јадења по порачка. 

Член 75 
Барот мора да има и простор за музика и иг-

рање., 
Просторот за играње во барот треба по својата 

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

ни приредби за изведувачите треба да се уреди ма-
шка и женска гардероба со мијалник, туш и да 
биде спроведена топла вода. 

Кабаре 

Член 76 
Во кабаре се служат топли и ладни јадења и 

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

може да има музика и простор за играње. 
Член 77 

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

Чајџилница 

Член 78 
Во чајџилницата по правило се служи ча ј и 

други напитоци како и безалкохолни пијалоци. 

IV - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Одредбите на овој правилник ќе се примену-

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

Член 80 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да в а ж и Правилникот за минималните тех-

нички услови за изградбата, уредувањето и опре-
мувањето на угостителските објекти („Службен ве-
сник на СРМ" бр.15/71). 

Член 81 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 07-147/1 
4 мај 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Комитетот за туризам 
и угостителство, 

инж. Никола Горичан, с. р, 

Врз основа на член 39 став 1 од Основниот за-
кон за судовите од општа надлежност („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 7/65), член 41 став 1 од Законот 
?а стопанските судови („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 7/65) и член 17 од Законот за судовите од оп-
шта надлежност („Службен весник на СРМ" бр. 
42/65), републичкиот секретар за правосудство до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ВНАТРЕШНОТО РАБОТЕЊЕ ВО СУ-
ДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 
И ВО СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА (СУДСКИ ДЕЛОВНИК) 

Член 1 
Во Правилникот за внатрешното работење во 

судовите од општа надлежност и во стопанските 
судови во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 10/60 и „Службен 
весник на СРМ" бр. 11/71 и 2/72) член 49, се ме-
нува и гласи: 

„Постојаниот судски преведувач има право на 
награда и тоа: 

1. за превод на писмени исправи од јазик на 
народ односно народност на Југославија на друг 
народ односно народност на Југославија — 0,60 
динари за секој отчукан ред, а на јмалку 20 динари 
за секоја писмена исправа; 

2. за превод на писмени исправи од јазик на 
народите односно народностите на Југославија на 
странски јазик — 1,20 динари за секој отчукан ред, 
а на јмалку 35 динари за секоја писмена исправа; 

3. за превод на писмени исправи од странски 
јазик на јазик на народите односно народностите 
на Југославија — 0,80 динари за секој отчукан ред, 
а на јмалку 25 динари за секоја писмена исправа; 

4. за превод на писмени исправи од странски 
на друг странски јазик — 1,30 динари за секој от-
чукан ред, а најмалку 40 динари за секоја писме-
на исправа. 

Наградата се исплатува спрема редовите отчу-
кани на машина за пишување, со тоа што започ-
натиот ред се смета како цел ред. За отчукан ред 
се сметаат 60 оловни знаци. 

Во наградата за превод се засметани и трошо-
ците за отчукување на преводот на машина за 
пишување". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

неговото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Број 0301-997 
7 ма ј 1973 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
Димче Козаров, с. р. 
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По извршеното срав,нување, установено е дека 
во текстот на Законот за просторно и урбанистич-
ко планирање, објавен во „Службен весник на 
СРМ" бр. 15/73, се поткраднале грешки поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБА-

НИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

1. Во член 14, на крајот на првиот ред, наме-
сто сврзникот „и", треба да стои зборот „на". 

2. Во член 29, став 1, ред први, наместо збо-
ровите „Просторното и урбанистичко планирање", 
треба да стојат зборовите „Просторните и урбани-
стичките планови". 

3. Во член 42, алинеја прва, ред втори, наместо 
зборот „доградување", треба да стои зборот „лого-
рување". 

4. Во член 62, став 3, ред први, наместо број-
ката ,Д", треба да стои бројката „2". 

5. Во чле,н 64, став 1, ред 4, наместо зборот „из-
работувањето", треба да стои зборот „изградбата". 

Број 10-140 
18 мај 1973 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
установено е дека во текстот на Законот за лич-
ната карта, објавен во „Службен весник на СРМ4 

бр. 15/73, се поткраднала грешка поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА 

Во член 3, во четвртиот ред, по зборовите „жи-
веалиште и", се додаваат зборовите „адреса на ста-
нот". 

Број 10-140 Од Законодавно-правната 
18 iv^aj 1973 год. комисија на Собранието ,на СРМ 

Скопје 

По извршеното сравнување, установено е дека 
во текстот на Законот за матичните книги („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 15/73), се поткраднале гре-
шки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

1. Во член 4, став 1, точка 2, ред 3, по зборот 
„месец" наместо сврзникот „и" треба да стои „за-
пирка". 

2. Во член 4, став 1, точка 2, ред 3, по зборот 
„година" се додаваат зборовите „и место". 

Број 10-140 Од Законодавно-правната 
18 мај 1973 год. комисија на Собранието на СРМ 

Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
Њ Е НА РАБОТНИЦИТЕ - ПРИЛЕП 

66^ 
Врз основа на член 98 став 4 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" број 21/71) и член 44 
став 1 точка 1 и 4 од Статутот на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — При-
леп, Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Прилеп, на седни-
цата одржана на 19. 4. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИ-

ЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ 
РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување правата од 
здравственото осигурување на лицата вработени 
к а ј приватни работодавци за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението не е 
утврдена основица за придонес. 

Член 2 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравствено осигурување и за ут-
врдување на правата од здравственото осигурува-
ње за лицата од претходниот член изнесуваат: 

1. за лица вработени како неквалификувани 
работници — 700 динари месечно, 

2. за лицата вработени како квалификувани 
работници — 900 динари месечно, 

3. за лицата вработени како висококвалифи-
кувани работници — 1.200 динари месечно, 

4. за домашни помошнички — 650 дин. месечно. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 април 1973 го-
дина. 

Број 2143 
23 април 1973 година 

Прилеп 
Претседател, 

Ристо Дајкоски, с. р. 

67. 
/ 

Врз основа на член 101 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), член 44 став 1 
точка 4 и член 175 и 179 од Статутот на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работни-
ците — Прилеп, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците, на сед-
ницата одржана на 19. 4. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈА-
НИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГО-

РИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1973 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за 1973 година се пла-
ќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и други) што не примаат ли-
чен доход, ако работат со полно работно време 
во износ од 42,00 динари, од кои 13,00 за задол-
жителни видови на здравствена заштита, 26,00 за 
останатите права од здравствена заштита и 3,00 
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динари за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

2. за учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата за квалификувани работни-
ци, за кои покрај училишната се изведува и прак-
тична настава — во износ од 15,00 динари, од кои 
4,50 динари за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита, 9,50 динари за останатите права 
и 1,00 динари за случај на несреќа на работа и 
заболување од професионални болести; 

3. за лицата кои учествуваат на младински 
работни акции на кои, по прописите за инвалид-
ското осигурување, се осигурени за сите случаи на 
инвалидност — во износ од 15,00 динари од кои: 5,00 
динари за задолжителните видови на здравствена 
заштита, 10,00 динари за останатите права од 
здравственото осигурување; 

4. за лицата кои учествуваат на организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — во износ од 15,00 динари 
од кои: 5,00 динари за задолжителните видови на 
здравствена заштита, 10,00 динари за останатите 
права; 

5. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука договорно — во износ од 15,00 динари од 
кои: 5,00 динари за задолжителните видови на 
здравствена заштита и 10,00 динари за останатите 
права; 

6. за лицата — припадници на територијални-
те единици, припадници на цивилната заштита за 
време на изведувањето на територијалната одбра-
на — во износ од 12,00 динари од кои: 4,00 дина-
ри за задолжителните видови на здравствена за-
штита и 8,00 динари за останатите права; 

7. за уживателите на постојана државна по-
мош доделена од страна на бившите президиуми 
на народните собранија или од страна на Изврш-
ниот совет — во износ од 50,00 динари од кои: 
17,00 динари за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита и 33,00 динари за останатите права. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравственото осигурување за случај 
на несреќа на работа или заболување од профе-
сионални болести (член 18 од Законот) за: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата — во износ 
од 8,00 динари; 

2. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни акции — во износ од 8,00 динари; 

3. за лицата кои се на изведување обука во 
одредите на предвојничка обука — во износ од 
8,00 динари; 

4. за лицата кои се наоѓаат на извршување 
задачи на територијалната одбрана или на цивил-
ната заштита —- во износ од 9,00 динари; 

5. за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита — во износ од 
9,00 динари; 

6. за лицата кои работат помалку од полови-
ната од полното работно време — во износ од 9,00 
динари; 

7. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги упатил 
заводот за вработување — во износ од 9,00 динари. 

Член 3 
За членовите на потесното семејство на југо-

словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравственото осигурување, се 
плаќа придонес за здравствено осигурување во 
постојан месечен износ од 32,00 динари за секој 
член, од кои: 11,00 динари за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита и 21,00 динари за 
останатите права. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука, со исклучок на придонесите од член 3, се 
пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од еден месец, за секој календарски ден 
во соодветниот период се плаќа 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 април 1973 го-
дина. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 2142 
23 април 1973 година 

Прилеп 
Претседател, 

Ристо Дајкоски, с. р. 

В8. , 
Врз основа на член 20 и 23 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" број 21/71), член 44 став 1 
точка 1 и член 70 и 75 од Статутот на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците — 
Прилеп, Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Прилеп, на 
седницата одржана на 19. IV. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА 
ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА 
СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈ-

СТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите 
на семејствата и другите лица што се осигурени 
според Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението, како и условите под кои се смета 
дека издржуваното лице нема сопствени приходи 
доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат 
со него во заедничко домаќинство и немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување, осигуре-
никот ги издржува од своите приходи. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на се-

мејството немаат сопствени приходи доволни за 
издржување ако нивниот катастарски приход од 
земјоделство не го надминува износот 200 динари 
годишно или другите приходи не го надминуваат 
износот од 100 динари месечно, или ако катастар-
скиот приход и другите приходи месечно, заедно, 
не го надминуваат износот од 1.000 динари годишно 
по едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот, ќе се смета 
за издржувано лице ако неговите сопствени при-
ходи не ги надминуваат износите од претходниот 
член на оваа одлука и ако осигуреникот учеству-
ва во трошоците за неговото издржување со, на ј -
малку од 200 динари месечно. 

Член 5 
Лицата кои осигуреникот ги зел на издржува-

ње осигурени се, по правило, ако немаат родите-
ли. Децата кои имаат еден или двајца родители 



31 мај 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 20 - Стр. 13 

осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел 
на издржување, ако родителите поради својата 
здравствена состојба и други околности не се спо-
собни или спречени за стопанисување (ученици, 
студенти, азилирани, во затвор и сл.) односно не 
се во состојба да се грижат за децата и за нивно-
то издржување, а децата и родителите немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување. Сето ова 
под услов обата родители да не се способни за 
стопанисување или спречени тоа да го сторат. 

Се смета дека децата земени на издржување 
во смисла на претходниот став немаат сопствени 
приходи доволни за издржување ако нивните при-
ходи, односно ако приходите на нивните родители 
по член на домаќинство, не ги надминуваат изно-
сите предвидени по член 3 од оваа одлука. 

Член 6 
Како приход во смисла па членот 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основ на ин-
валиднина за телесно оштетување и додаток за 
помош и нега што се обезбедуваат според пропи-
сите од инвалидското осигурување, како и други 
примања на издржуваното лице за кои според по-
себни прописи, со кои се установуваат одделните 
примања, изрично е утврдено дека не се земаат 
предвид при утврдувањето на имотната состојба 
на домаќинството. 

Член 7 
Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе 

важат додека со самоуправен договор на заедни-
ците на здравственото осигурување на Македони-
ја или со соодветен акт на Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на Македонија овие 
износи не бидат поинаку определени. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 април 1973 го-
дина. 

Број 2141 
23 април 1973 година 

Прилеп 
Претседател, 

Ристо Цанкоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - КУМАНОВО 

Врз основа на член 42 став 1 точка 1 од Ста-
тутот на Заедницата на здравственото осигурува-
ње на работниците — Куманово, Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Куманово, на седницата одржана на 
13. IV. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВ-

СТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Заради, порационално и поекономично корис-

тење на средствата наменети за здравствена за-
штита, со оваа одлука се определуваат видовите 
на здравствените услуги при чие користење оси-
гурените лица на Заедницата задолжително уче-
ствуваат во поднесувањето на трошоците, како и 
височината на тоа учество. 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените ли-

ца на Заедницата кои се осигурени по одредбите 
на Статутот и Законот. 

Осигурените лица од претходниот став не уче-
ствуваат во трошоците при користењето на здрав-
ствените услуги кои имаат карактер на задолжи-

телни видови на здравствена заштита и здрав-
ствените услуги предизвикани со несреќа на ра-
бота и професионални заболувања предвидени со 
Законот и Статутот на Заедницата. 

Член 3 
Осигурените лица учествуваат во поднесува-

њето на трошоците за: 
1. сите лекови со 2,00 динари по еден лек, освен 

за оние лекови за чија примена е потребна непо-
средна интервенција од стручен здравствен работ-
ник. За лекови чија вредност е помала од 2 ди-
нари не се плаќа партиципација за одреден лек; 

2. здравствените услуги пружени со цел за 
естетска корекција на одделни органи или делови 
на телото, естетски операции на носот, ушните 
школки, лицето, дојките, операција на брадавица 
и слично — со 50% од вкупната вредност, освен 
кога корекциите се потребни за премавнување 
функционални Ј-А психички пречки — психичка 
надградба и оштетувања предизвикани не по вина 
па осигуреникот. 

За случаите кои треба да се ослободат од уче-
ство во трошоците по оваа точка треба да се при-
бави мислење на лекарската комисија на Заедни-
цата; 

3. здравствените услуги пружени со цел за 
хируршки корекции на вродените недостатоци и 
деформации или слични на нив, настанати пред 
здобивање својство на осигурено лице — со 30%; 

4. сите здравствени услуги — абортуси за 
кои не постои апсолутна медицинска инди-
кација — — — — — — — — — — 50% 

5. чевли со протези — — — — — — 40% 
6. ортопедски чевли: 

до 200,00 динари вредност — 40% 
до 250,00 динари вредност — 30%) 

преку 250,00 динари вредност — 25% 
7. нараквици — — — — — — — 30;)/о 
8. сите видови гумени чорапи, освен на 

осигурените лица од женскиот пол кога 
носат протези на долните екстремитети 40!,/о 

9. затеги, суспензориуми и појаси — — 30% 
10. корсети и мидери — — — — — — 30% 
11. ортопедски влошки — — — — — 40% 
12. кожни капи — — — — — — — 40% 
13. протези за горни и долни екстремитети 

(вештачки раце со дланка, функцио-
нални продолжетоци и непоставени 
кожни нараквици), како и протези на 
долните екстремитети (со навлака за 
поткинат дел), кога потребата за овие 
протези настанала пред здобивање свој-
ство на осигурено лице — — — — 20% 

14. очила — — — — — — — — — 40%) 
15. слушни помагала — — — — — — 20%; 
16. привремени и имедијатни протези — 50%) 
17. заботехничка помош и забнопротетич-

ки средства — — — — — — — 20% 
18. вештачка дојка — — — — — — 20% 
19. перика со одобрение на здрав, комисија 40% 
20. апарати за говор — — — — — — 20% 
21. за сите пружени здравствени услуги 

предизвикани во пијана состојба — — 50%Ј 

Член 4 
Како трошоци во смисла на оваа одлука се под-

разбираат: цените ,на лековите, услугите, помага-
лата v санитарните справи утврдени со договор 
р.:еѓу Заедницата и здравствената работна органи-
зација односно Заедницата и работната организа-
ција која го испорачува помагал ото и санитарните 
справи, односно лекот. 

Член 5 
Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел 

на учество со оваа одлука на организацијата која 
ќе ја изврши услугата, односно која ќе го испорача 
лекот или помагалото и во случај кога таа органи-
зација не склучила договор со заедницата на оси-
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гуреното лице, а има регулирани договорни односи 
со подрачната заедница на здравственото осигуру-
вање. 

Член 6 
Осигурените лица не учествуваат во трошоци-

те за поправка на помагалата кога на таква по-
правка имаат право согласно Правилникот. 

Член 7 
Осигурениците — уживатели на пензија со за-

штитен додаток и членовите на семејствата кои 
тие здравствено ги осигуруваат, како и осигурени-
ците — лица пријавени во Заводот за вработување 
кои примаат материјално обезбедување и члено-
вите на семејствата кои тие ги издржуваат и лица 
кои користат здравствена заштита не плаќаат уче-
ство во трошоците на здравствените услуги предви-
дени во членот 3 став 1 од точка 1 до точка 20 од 
оваа одлука. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Број 04-1122/1 Претседател, 

13 април 1973 година Никола Кујунџиски, с. р. 
Куманово 

7 0 / 
Врз основа на член 42 став 1 точка 1 од Ста-

тутот на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Куманово („Службен весник на 
СРМ" бр. 4/73), Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Куманово, 
на седницата одржана на 13. IV. 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ - КУМАНОВО 

I 
Во член II на Одлуката за основање на Струч-

на служба на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Куманово, бр. 04-1841 од 
27 јуни 1972 година, на крајот после запирка се 
бришат зборовите „До донесување на Статутот на 
Заедницата". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Број 04-1123/1 
13 април 1973 година 

Куманово 
Претседател, 

Никола Кујунџиски, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Демир Фаик од Скопје, 
улица „Полог" бр. 17, населба Пржино, против ту-
жената Демири Сулејмановиќ Сафета, со непозна-
то место на живеење, за развод на брак, вредност 
2.000 нови динари. 

Се повикува тужената Сафета Демири, родена 
Сулејмановиќ во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот, да се јави лично во судот или да ја 
достави својата адреса. Доколку во определениот 
рок не се јави за тужената ќе се определи старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 395/73. (64) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Гагалова Даница од Битола, улица „25" бр. 23-а, 
поднесе тужба до овој суд за развод на брак, про-
тив Ванчо Гагалов, со непознато место на живеење. 
Бидејќи тужениот Ванчо е во неизвесност, се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави во 
овој суд или да определи свој застапник. Во спро-
тивно ќе му биде определен застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 289/73. (63) 

Службени објави 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРО-

ИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шзпиарствс, во смисла на член 18 став 3 од Зако-
нот за саден материјал, објавува дека во Региста-
рот се запишани следните организации на здру-
жениот труд: 

I. За земјоделски саден материјал: 
— Земјоделската станица Охрид, Рег. број 1, 

стр. 1 решение бр. 10-УП/10 - 62 од 10. IV. 1973 
година; 

— Агрокомбинатот „Лозар" — Титов Велес, Рег. 
број 2, страна 2, решение број 10-УП/10 — 42 од 
10. IV. 1973 година; 

— Земјоделско-индустрискиот комбинат „Стру-
мица" - Струмица, Рег. број 3, страна 3, решение 
број 10-УП/10 - 45 од 10. IV. 1973 година. 

II. За шумски саден материјал: 
—- „Македонијацвет" — претпријатие за хор-

тикултура — Скопје, Рег. број 23, страна 23, ре-
шение број 09-УП/10 - 56 од 30. III. 1973 година. 

— Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
— погон —- Гостивар, Рег. број 24, страна 24, реше-
ние број 09-УП/10 - 55 од 30. III. 1973 година. 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРО-

ИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 10 од Законот за 
условите под кои работните организации можат 
да произведуваат и доработуваат семе, објавува 
дека во Регистарот на производители на семе се 
запишува следната организација на здружениот 
труд: 

— З И К „Црвена звезда" — Штип за произ-
водство на семе од ориз. Рег. број 10 УП/10 — 31 
од 10. IV. 1973 година. 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОРА- ' 

БОТУВАЧИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 10 од Законот за 
условите под кои работните организации можат 
да произведуваат и доработуваат семе, објавува 
дека во Регистарот на доработувачи на семе се 
запишани следните организации на здружениот 
труд: 

— „Градинар-Лозар" — експорт - импорт —-
Скопје за доработка на семе од фуражни култу-
ри. Рег. број 46, страна 46, решение бр. 10-УП/10 

- 43 од 13. IV. 1Ѕ73 година; 
— Зсмјоделско-индустрискиот комбинат „Цр-

вена ѕвезда" — Штип за доработка на семе од ориз. 
Рег. број 47, страна 47, решение број 10-УП/10 — 
31/III од 3. V. 1973 година. 
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О Б Ј А В А 
ЗА Б Р И Ш Е Њ Е ОД РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБО-

ТУВАЧИ НА СЕМЕ 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство, во смисла на член 11 став 1 и член 16 
од Законот за условите под кои работните орга-
низации можат да произведуваат и доработуваат 
семе, објавува дека од регистарот на доработува-
чи на семе се брише следната организација на 
здружениот труд: 

—- Деловното здружение „Југопамук" — Сер-
вис за памук во Неготино за доработка на семе 
од житни култури и памук. Рег. број 37, страна 
37, книга I, решение број 10-2034/3 од 5. V. 1973 
година. 

КОНКУРСИ 
ФАРМАЦЕВТСКАТА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА 

„АЛКАЛОИД" - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните слободни работни 
места: 

1. Ш е ф на Одделението за медицински масти 
Услови: Фармацевтски факултет и над 6 години 
работно' искуство. 

2. Еден самостоен стручен референт за машинска 
обработка на податоци во финансискиот сектор. 
Услови: Електромашински факултет (електро 
насока) и 2—4 години работно искуство. 

3. Еден стручен референт во финансискиот сектор. 
Услови: Економски факултет и над 2 години ра-
ботно искуство. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето, односно до пополнувањето на работните 
места. 

Молбите со потребните документи по ОЗРО се 
доставуваат до Општо-кадровскиот сектор на „АЛ-
КАЛОИД" — Скопје, ул. „Индустриска" бр. 12. 

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

К О Н К У Р С 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот англиска литература; 
— за еден лектор по романски јазик; 
— за еден асистент при Катедрата за слави-

стика; и 
— за еден асистент при Катедрата за историја 

на книжевностите на народите на СФРЈ. 
Пријавите таксирани со по 2 динари, останати-

те документи и научни и стручни трудови (во 
колку има такви) по еден примерок од истите, да 
се достават до архивата на Филозофскиот ф а к у л -
тет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". (655) 

СТОМАТОЛОШКИОТ ОДДЕЛ ПРИ МЕДИЦИН-
СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. Клинички стоматолог на Клиниката за бо-

лести на устата, 
2. Анестезиолог на Клиниката за максило-фа-

цијална хирургија, 
3. Секретар на Стоматолошкиот оддел. 
У С Л О В И : 
Покрај општите услови предвидени во ОЗРО 

кандидатите треба да ги исполнуваат и овие ус-
лови: 

— кандидатот под реден број 1. — треба да е 
лекар стоматолог, со просечна оценка 8, специја-
лист или специјализант; 

— кандидатот под реден број 2. — треба да е 
лекар специјалист или специјализант; 

— кандидатот под реден број 3. — треба да има 
завршено правен факултет од II степен и три го-
дини работно искуство. 

Пријавите со потребните документи да се до-
ставуваат до Стоматолошкиот оддел во Скопје — 
за Конкурсната комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето, назначување од 1 септември 1973 година. 

Стоматолошки оддел при Медицинскиот ф а к у л -
тет во Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: 
Клинички стоматолог за Клиниката 

Дентална патологија и терапија 
Услов.и: Покра ј општите услови, предвидени во 

ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и овие 
услови: 

— да е лекар-стоматолог со просечна оценка 8, 
специјалист или специјализант. 

Пријавите со потребните документи да се до-
стават до Стоматолошкиот оддел на Медицинскиот 
факултет во Скопје, за Конкурсната комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. Назначување од 1 септември 1973 година. (824) 

Работничкиот совет на Занаетчиско-браварската 
задруга „Цветан Димов" — Скопје, улица „Ново-
селски пат" бб. 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на задругата 

Кандидатот за избор на работното место дирек-
тор, покрај општите услови предвидени со законот, 
треба да ги исполнува и следните посебни услови: 

— да има завршено средна стручна подготовка 
— техничка насока со работно искуство од 10 го-
дини од кои 3 години на раководно работно место, 
или да е висококвалификуван работник со 15 го-
дини работно искуство од кои 5 години на рако-
водно работно место; 

— да има морално-политички квалитети. 
Личен доход по правилникот за распределба на 

личните доходи. 
Молби со комплет документи се поднесуваат до 

Комисијата за избор на директор на задругата, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот. 

Непотполни документи и неблаговремени под тр-
и е с е т ! нема да се разгледуваат. 

Конкурсната комисија на Земјоделската задру-
га „Братство" — село Балиндол, Гостиварска оп-
штина, врз основа на член 112 од статутот на за-
другата, распишува 

К О Н К У Р С 
за директор на Земјоделската задруга 

„Братство", село Балиндол — Гостиварско 
Покра ј општите услови, пропишани со законот, 

кандидатот треба да г,и исполнува и следните ус-
лови: 

— да има висока стручна подготовка и над 2 
години практика, 

— виша стручна подготовка и над 4 години 
практика, 

— средна стручна подготовка и над 6 години 
практика, 

— нижа стручна подготовка и над 9 години 
практика на раководно работно место на дотичната 
работна организација. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личниот доход на задругата. 
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Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со сите потребни документи, пропи-
шани со законот, да се доставуваат на адреса: Кон-
курсна комисија на Земјоделската задруга „Брат-
ство" — село Балиндол, Гостиварско. (79z) 

Врз основа на член 45 од Статутот на Меди-
цинскиот центар — 'Гитов Велес и одлуката на Со-
ветот бр. 02-01-360/6, Медицинскиот центар — Ти-
тов Велес распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место — 
началник на Службата за неуропсихи-

јатриски болести при Медицинскиот 
центар — Титов Велес 

Кандидатите по конкурсот треба да ги испол-
нуваат следните услови: 

— да имаат завршен медицински факултет; 
— положен специјалистички испит по специ-

јалноста неуропсихијатрија, со звање примариус 
или положен специјалистички испит по специјал-
носта неуропсихијатрија со две години работно ис-
куство како специјалист. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи. 

Молбите со нужната документација која ќе 
служи како доказ за исполнување на условите по 
конкурсот да се доставуваат до Општиот оддел за 
заеднички служби при Медицинскиот центар — 
Титов Велес, ул. „Шефки Сали" бр. 2. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (790) 

Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет 
во Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за избор и реизбор во следните звања 

и предмети: 

1. Избор на еден наставник во звањето доцент 
по предметот Биохемија; 

2. Избор на еден наставник во сите звања по 
предметот Анатомија со технологија на дрвото; 

3. Избор на еден постојан или хонорарен на-
ставник во сите звања по предметот хемиска пре-
работка на дрвото; 

4. Избор на еден хонорарен наставник во сите 
звања по предметот Внатрешна архитектура и про-
ектирање; 

5. Избор или реизбор на асистент по предме-
тите: 

— Општо полјоделство со агроекологија 
— Општо сточарство 
— Хемија 
— Шумски транспортни средства. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото школство на 
СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, потврда за регулирана 
воена обврска, список на стручни и научни трудо-
ви и по еден примерок од самите трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
три примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид за разгледување. (791) 

Врз основа на член 20 од Законот за судовите 
од општа надлежност („Службен весник на С Р М ' 
бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија 

С О О П Ш Т У В А 

дека ќе врши избор на еден судија 
на Окружниот суд — Битола 

Заинтересираните лица што ги исполнуваат ус-
ловите од член 40 од Основниот закон за судовите 
од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 7/65), своите пријави да ги достават до Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија — 
Комисија за прашања на изборите и именувањата, 
во рок од 30 дена, сметано од денот на објавува-
њето на ова соопштение. 

Од Собранието на СРМ 

СОДРЖИНА 
Страна 

197. Уредба за определување на условите и 
височината на делот на пензијата на кој 
има право работник во орган за внатреш-
ни работи и работник во казнено-по-
правна установа и воспитно-поправен 
дом, кој е пензиониран по потреба на 
службата — — — — — — — — 593 

198. Одлука за динамиката на користењето на 
средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопан-
ството за периодот 1973—1975 година — 593 

199. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на Радиотелевизија 
Скопје за висината на надоместокот за 
користење на радио-дифузни приемници 594 

200. Правилник за категоризацијата на уго-
стителските објекти за сместување — 594 

201. Правилник за минималните технички 
услови за изградбата, уредувањето и 
опремувањето на угостителските објекти 593 

202. Правилник за измени на Прав,илникот за 
внатрешното работење во судовите од оп-
шта надлежност и во стопанските су-
дови во Социјалистичка Република Ма-
кедонија (Судски деловник) — — — 602 
Исправка на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање — — — — 603 
Исправка на Законот за личната карта 603 
Исправка на Законот за матичните книги 603 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

66. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравственото осигурување на лицата 
вработени к а ј приватните работодавци — 603 

67. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во посто-
јани месечни износи за одделни кате-
гории осигуреници за 1973 година — — G03 

68. Одлука за условите под кои се смета 
дека осигуреникот издржува членови на 
семејството и дека членот на семејството 
нема сопствени приходи доволни за из-
држување — — — — — — — — 604 

69. Одлука за учество на осигурените лица 
во трошоците при користење на здрав-
ствената заштита — — — — — — 605 

70. Одлука за измена на Одлуката за ос-
новање на Стручна служба на Заедни-
цата на здравственото осигурување на 
работниците — Куманово — — — — 606 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
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