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Врз основа на член з76 став 1 алинеја 6 од Уста 

вот на Социјалистичка Република Македонија, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН 
ТРУД СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ ВО СОПСТВЕНОСТ 

НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за вршење стопански деј-
ности со самостоен личен труд, со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здрЈокениот труд одржана на ,29 јуни 1987 година. 

Бр. 08-2242/1 
29 јуни 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството На СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Претседател - ^ 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ СО САМОС-
ТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

Т. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
' Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите за вршење 
стопански дејности со самостоен личен труд со сред-
ства, на трудот во сопственост на граѓаните (во на-
тамошниот текст: вршење на дејност со личен труд) 
и здружувањето на работните луѓе кои вршат деј-
ности со личен труд. 

Член 2 
Работните луѓе можат со личен труд да вршат 

една основна и повеќе сродни дејности со кои се 
надополнува основната дејност. 

Дејноста од став 1 на , овој член се врши како 
основно занимање, доколку со овој закон не е поина-
ку определено. 

Член з 
За вршење дејност со личен труд се основа са-

мостоен дуќан, доколку со овој закон не е поинаку 
определено. 

Повеќе работни луѓе можат да основаат заед-
нички дуќан во согласност со овој закон. 

Член 4 
Работниот човек кој врши дејност со личен труд 

(во натамошниот текст: ,работниот човек) слободно 
одлучува за здружувањето на својот труд и на сред-
ствата на трудот во задруга или во друг облик на 
здружување. .Ј 

Работниот човек, кој ги здружил трудот 'и сред-
ствата во задруга или во друг облик на здружување, 

има врз основа на својот труд во начело иста по-
ложба и во основа исти права и обврски како и ра-
ботниците во здружениот труд. 

Работниот човек има права и обврски заедно и 
рамноправно со другите здружени работни луѓе да 
управува со трудот и работењето на задругата, од-
носно со другите облици на здружување и работење 
и со општествените средства здружени или стекнати 
во тој облик на здружување, да ги уредува меѓусеб-
ните односи ,во работењето; да одлучува за доходот 
што ќе го оствари и да стекнува дел од - чистиот до-
ход врз основа на трудот и врз основа на средствата 
кои ги здружил во таа организација. 

Здружените работни луѓе од став 3 на овој член, 
своите права, обврски и % одговорности ги оствару-
ваат во зависност од обемот и степенот на здружу-
вањето на трудот и средствата, како' и придонесот 
во зголемувањето и остварувањето на доходот. 

Член 5, 
Работниот човек може врз основа на начелата 

на доброволност и рамноправност, согласно со дого-
вор и закон, својот труд и средства на трудот да ги 
здружува со организациите на здружениот труд во 
различни облици “на, кооперација и други видови де-
ловна соработка. 

Со договорот за соработка, што работниот човек 
го склучува со организациите на здружениот труд се 
уредуваат особено прашања, за заеднички остваре-
ниот доход и учество во неговата распределба спо-
ред својот придонес. 

Член 6 
Работниот човек може да користи дополнителен 

труд на други лица доколку со нив заснова работен 
однос, под услови утврдени со овој закон. 

Како дополнителен труд на друго лице, во смис-
ла на овој закон, се смета и трудот на член на. се-
мејното домајќинство на работниот човек, доколку 
со него склучи договор за вработување. 

Член 7 
"Во самостојниот дуќан можат да вршат произ-

водна работа учениците кои се стекнуваат со насо-
чено образование и нивниот труд не се смета како 
дополнителен труд. 

Правата, обврските и одговорностите во врска со 
вршењето на производната работа од став 1 на овој 
член, се уредуваат со договор меѓу Воспитно-обра-
зовната организација и работниот човек кој врши 
дејност со личен труд. 

, Член 8 
Работниот човек може да врши услуги за потре-

бите на граѓаните како споредно занимање, под усло-
ви утврдени со овој закон. 

Член 9 , 
Работниот' ,човек може да изработува предмети 

на домашни Ракотворби, под услови утврдени со 
овој закон. 

Член 10 
Работниот човек не може со личен труд да ги 

врши следниве дејности,-
— производство и промет на лекови, дрога и 

отрови, 
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— производство и промет на експлозивни мате-
ријали, . 

— производство и промет на огнено, спортско и 
ловечко оружЈе и 

— печатарска дејност, освен печатење амбалажа 
од хартија, пластика или друг материјал, печатење 
обрасци за потребите на населението и стопанството, 
производство и растер печат, книгоподврзувачка, кар-
тонажерска, литографска и цинкоград)ска дејност, 

.— експлоатација на минерални суровини, освен 
експлоатација на грнчарска глина, камен, пеоок и 
чакал што ги користат граѓаните за сопствени пот-
реби, 

— производство на хемиски средства за заштита 
на растенијата и средства за дезинфекција, дезин-
секција и дератизација, 

— производство на видеофилмски и тон (касети, 
— превоз во железничкиот и воздушниот сооб-

раќа ј и 
— игри на среќа. 
Со закон може да се утврдат и други дејности 

што не може да се вршат со личен труд. 

Член 11 
Прописите за минимално-техничките услови во 

поглед на изградбата, опременоста на деловните про-
стории и заштитата при работа, санитарно-хигиен-
ската и здравствената заштита- и за заштитата на 
средствата на трудот, што се однесуваат на органи-, 
зациите на здружениот труд, соодветно се ^ примену-
ваат и на вршењето на дејностите со личен труд. 

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТИ СО ЛИЧЕН 
ТРУД 

1. Одобрение за вршење дејност со личен труд 

9 Член 12 
Работниот човек може да врши дејност со ли-

чен труд, врз основа на одобрение на општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на соод-
ветната дејност, доколку со овој закон не е поинаку 
определено. 

Член 13 
Одобрение за вршење дејност со личен труд му 

се издава на работниот човек, доколку со овој за-
кон не е поинаку определено, ако ги исполнува 
следниве услови: 

1) да е државјанин на СФРЈ, 
2) да е деловно способен, 
3) да е здравствено способен, ако за вршење на 

дејноста како посебен услов е пропишана здрав-
ствената -способност, 

4) да има соодветна стручна подготовка или 
стручна оспособеност, 

5) да не е во работен однос, односно да не врши 
друга дејност со личен труд, 

6) да има соодветна деловна просторија, 
7) со правосилна одлука на надлежниот орган 

да не му е изречена заштитна мерка забрана врше-
ње на дејноста, 

8) да ги има намирено пристигнатите обврски за 
општите општествени и заеднички потреби и 

9) други услови пропишани со закон. 
Доказите од точките 3, 4 и 6 од став 1 на овој 

член ги прибавува работниот човек, а од точките 
1. 2, 5, 7, 8 и 9 ги прибавува општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на соодветната деј-; 
ност. 

Член 14 
Вработените лица, односно лицата кои вршат 

друга дејност со личен труд, можат да добијат одо-
брение за вршење дејност со личен труд пред да им 
престане работниот однос, односно пред да преста-
нат да вршат друга дејност со личен труд. 

Лицата од став 1 на овој член не можат да за-
почнат со вршење на дејноста додека не достават 
доказ дека им престанал работниот однос, односно 
дека престанале да вршат друга дејност со личен 
труд. 

Член 15 
Барањето за издавање одобрение за вршење деј-

ност со личен труд, работниот човек го поднесува 
до општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на соодветната дејност на чие подрачје има 
деловна просторија. 

Ако за вршењето дејност со личен труд не е 
услов деловната просторија, барањето за издавање 
одобрение се поднесува до општинскиот орган на 
Здравата надлежен за раоотите на соодветната деј-
ност на чие подрачје работниот човек има живеа-
лиште. 

Член 16 
Општинскиот орган на управата, надлежен за ра-

ботите на соодветната дејност, во рок од 15 дена од 
денот на поднесувањето на барањето, ќе издаде одо-
брение за вршење дејност со личен труд ако работ-
ниот човек со барањето ги приложи доказите од 
член 13 точки 3, 4 и 6 на овој закон и ако ги испол-
нува посебните услови пропишани со закон. 

Општинскиот орган на управата од став 1 на овој 
член е должен при приемот на барањето да му 
обрне внимание на работниот човек на недостато-
ците во поднесените докази. 

На барање на работниот човек органот од став 
1 на овој член ќ е му издаде одобрение за вршење 

,дејност со личен труд иако деловната просторија не 
е опремена со соодветни уреди и опрема, доколку 
деловната просторија ги исполнува условите во пог-
лед на техничката опременост и заштитата при ра-
ботата. 

Работниот човек е должен во рок од една годи-
на од денот на добивањето одобрение од став 2 на 
овој член да ги исполни условите во поглед на опре-
меноста на деловната просторија со соодветните уре-
ди и опрема. 

Ако општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на соодветната дејност не издаде одобрение 
за вршење дејност со личен труд во рокот од став 
1 на овој член (ќе се смета дека вршењето на деј-
носта со личен труд е одобрено и подносителот, на 
барањето може да почне со работа, за што е дол-
жен писмено да го извести општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на соодветната деј-
ност. 

Против решението со кое е одбиено барањето 
за издавање одобрение за вршење дејност со личен 
ТРУД/ работниот човек може да изјави жалба во рок 
од осум дена до републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на соодветната дејност. 

Решението по жалбата се донесува најдоцна во 
рок од 30 дена од денот на предавањето на жалбата. 

Член 17 
Одобрението содржи особено: 
1) име и живеалиште на работниот човек кој 

основа самостоен дуќан, односно врши дејност со ли-
чен труд, 

2) дејноста што ќе се врши со личен труд, 
3) седиште на самостојниот дуќан и 
4) фирма, ,доколку за вршење на дејноста е пот-

ребна деловна просторија. 
Одобрението од став 1 на овој член се доставува 

до: .подносителот на барањето, општинскиот орган на 
управата надлежен за општествени приходи, самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, самоуправната 
интересна заедница за здравствена заштита, самоуп-
равната интересна заедница за вработување, Стопан-
ската комора на Македонија и на општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на соодветната 
дејност, ако работниот човек има живеалиште на 
подрачјето на друга општина. 

Член 18 
Работниот човек е должен да отпочне со врше-

ње на дејноста со личен труд во рок од три месеци 
од денот на правосилноста на одобрението за врше-
ње дејност со личен труд. 

Одобрението за вршење дејност со личен труд 
престанува да важи ако работниот човек не отпочне 
со работа во рокот од став 1 на овој член. 
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Член 19 
Одобрението' за Ершење дејност со личен труд и 

сите измени се запишуваат во регистарот за вршење 
на дејностите со личен труд што го води општин-
скиот орган на управата што го издал одобрението. 

Содржината и начинот на водењето на региста-
рот ги пропишува претседателот на Републичкиот ко-
митет за енергетика, индустрија и мало стопанство 
во согласност со републичкиот секретар за општо-
стопански работи и пазар vi претседателот на Репуб-
личкиот комитет за сообраќај и врски. 

2. Ст“ручна подготовка и стручна оспособеност 

Член 20 
Работниот човек може да врши дејност со личен 

труд ако има соодветна стручна подготовка. 
Соодветна стручна подготовка, во смисла на овој 

закон, е стручна подготовка од I до V I I I степен на 
насочено образование и воспитание на соодветното 
занимање. 

Во случај на спор дали стручната подготовка од 
став 1 на овој член е соодветна за вршење на соод-
ветна дејност со личен труд во рок од 15 дена од 
денот на поднесувањето на барањето, одлучува Ре-
публичкиот комитет за образование и ф и з и ч к а кул-
тура. 

Член 21 
Стручна подготовка во смисла на член 20 од 

овој закон се смета дека има и работниот човек кој 
е носител на патент, односно техничко унапредување 
на одреден производ, доколку изработката на произ-

, водот може да се врши со личен труд. 

Член 22 
Угостителска дејност може да врши работен чо-

век кој има најмалку I I I степен на стручна подго-
товка од угостителска струка. 

По исклучок од став 1 на овој член угостителска 
дејност може да врши и работен човек ко ј работел 
најмалку три години на соодветни угостителски ра-
боти со претходно извршена проверка на стручната 
оспособеност. 

Член 23 
По исклучок од член 20 на овој закон работ-

ниот човек може да врши дејност со личен труд и 
ако нема соодветна стручна подготовка, а е стручно 
оспособен за вршење на определена дејност, согласно 
со овој закон. 

Стручната оспособеност за вршење на опреде-
лена дејност се проверува пред посебна испитна ко-
мисија образувана во соодветна организација на 
здружениот труд за насочено образование ко ја изда-
ва уверение. 

Организациите на здружениот труд од став 2 на 
овој член ги определува Републичкиот комитет за 
образование и ф и з и ч к а култура. ' 

Програмата според која се проверува стручната 
оспособеност ја донесува Стопанската комора на Ма-
кедонија во соработка со Републичкиот завод за 
унапредувањето на образование го и воспитувањето. 

Стручно оспособено е и лицето кое работело во 
соодветна дејност во земјата или во странство нај^ 
малку три години, освен за дејноста од член 22 ца 
овој закон. 

Стручната оспособеност на лицето кое работело 
на соодветна дејност во странство се докажува со 
заверен документ од дипломатско претставништво на 
СФРЈ. 

3. Фирма, седиште и начин на работење 

Член 24 
Работниот човек кој дејноста со личен труд ја 

врши во деловна просторија има ф и р м а . 
Прописите за фирмата на орган,изациите на 

здружениот труд соодветно се применуваат и на 
фирмата на самостојните и заедничките дуќани, ако 
со овој закон не е поинаку определено. 

Член 25 
Работниот човек има седиште. 
Ако за вршење дејноста со личен труд не е 

потребна деловна просторија, ,односно ако дејноста 
се врши во повеќе места, како седиште се смета мес-
тото во кое работниот човек има живеалиште. 

Член 26 
Работниот човек м о ж е да изврши промена на се-

диштето од едно во друго место на подрачјето на 
иста општина. 

Промената на седиштето, работниот човек е дол-
жен да ја пријави на општинскиот орган на управа-
та што го издал одобрението за вршење дејност со 
личен труд. Настанатите промени врз основа на при-
јавата се внесуваат во регистарот за вршење деј-
ност со личен труд. -

Л л е н 27 
Работниот човек може да користи две одвоени 

деловни простории на подрачјето на општината на 
која се наоѓа неговото деловно седиште или на под-
рачјето на друга општина со одобрение на надлеж-
ниот орган на управата на општината на чие подрач-
је се наоѓа издвоената деловна просторија. 

Издвоената деловна просторија може да се ко-
ристи за намени во рамките на дејноста што работ-
ниот човек ја врши. 

Член 28 
Пред почетокот на вршењето дејност со личен 

труд работниот човек е должен да го пријави денот 
на почетокот на вршењето на дејноста на општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
соодветната дејност. 

Член 29 
Работниот човек е должен: ^ 
1) дејноста да ја врши во согласност со прописи-

те и деловните обичаи, 
2) на видно место да истакне ценовник на своите 

производи, односно услуги, 
3) да издава сметка за продадената стока, од-

носно извршената услуга, 
4) да гарантира за квалитетот на производите, 

односно услугите, да ги отстрани недостатоците или 
да ја надомести сторената штета на купувачот на 
производот, односно корисникот на услугата и 

5) да ги спроведува сите мерки за заштита при 
работата кои се однесуваат на вршењето на соод-
ветната дејност. 

4. Привремено запирање на работата или доверување 
на друго лице вршење на дејности со личен труд 

Член 30 
Работниот човек може привремено да запре со 

работа во случај на : 
1) болест — додека трае неспособноста за ра-

бота, 
2). отслужување и дослужување на воената обвр-

ска или вршење на друга јавна служба додека трае 
вршењето на воената обврска или јавната служба. 

3) користење на годишен одмор или стручно .усо-
вршување до два месеца во текот на една година, 

4) адаптација на деловната просторија или поп-
равка, односно замена на средствата за работа — до 
три месеци во текот на една година, 

5) промена на седиштето - ,до еден месец во 
една година, 

6) притвор или издржување на казна затвор — 
до шест месеци, односно изречена заштитна мерка 
со која е забрането вршење на дејноста — до шест 
месеци и ' 

7) немање репроматеријали - до три месеци. 
Во случај кога запирањето на вршењето на де ј -

носта трае помалку од 30 дена, не се смета како 
привремено запирање. ) 

Член 31 
Работниот човек може привремено да го довери 

вршењето на дејноста на еден од членовите на се-
мејното домаќинство или на вработен работник во 
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дуќанот за време на болест и отслужување и дос-
лужување на воена обврска. 

Привременото доверување на вршењето на деј-
носта од став 1 на овој член на друго лице може да 
трае најдолго до шест месеци, а за време на болест 
и отслужување и дослужување на воена обврска до-
дека постојат причините поради кои работниот човек 
запрел со работа. 

Член 32 
Работниот човек е должен во случаите од член 

30 точки 2, 4 и 5 и член 31 на Овој закон, во рок од 
осум дена1 пред денот на привременото запирање со 
работа, односно пред привременото доверување на 
вршењето дејност на друго лице,, да поднесе пријава 
до општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на соодветната дејност и да приложи докази 
за причините на привременото запирање со работа 
односно доверување на вршењето дејност на друго 
лице. 

Лицето на кое привремено му се доверува врше-
њето на дејноста мора да ги исполнува условите 
утврдени во член 13 став 1 точки 2, 3, 4 и 7 на овој 
закон. 

Врз основа на поднесената пријава и приложе-
ните докази општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на соодветната дејност е должен во 
рок од осум дена, да донесе решение за привремено-
то запирање со работа, односно доверувањето на деј-
носта со личен труд на друго лице. 

Член 33 
Решението за привремено запирање со работа 

се истакнува на видно место во самостојниот дуќан. 

Член 34 
0 Работниот човек е должен да поднесе пријава 

за денот на почетокот на продолжувањето со работа 
до општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на соодветната дејност. ' 

Член 35 
Општинскиот орган на управата надлежен за ра-

ботите на 'соодветната дејност е должен во рок од 
три дена од денот на поднесувањето на пријавата од 
член 34 на овој закон, да го извести општинскиот 
орган на управата надлежен за општествени прихо-
,ди, за продолжување на работата на работниот човек. 

5. Престанок на вршење дејност со личен труд 

, Член 36 
Работниот човек престанува со вршење на деј-

носта со личен труд: 
1) со одјавување и 
2) по сила на законот. 

I 
Член 37 

За престанок на вршењето на дејност со личен 
труд општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на соодветната дејност донесува решение. 

Решението од став 1 на овој член се запишува 
во регистарот. 

Член 38 
Одјавувањето на вршењето дејност со личен труд 

се врши по писмен пат или со давање на изјава на 
записник кај општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на соодветната дејност. 

Во одјавата се означува денот на престанување-
то со работа. 

Ако во одјавата не е означен денот на преста-
нувањето на вршењето дејност со личен труд, како 
ден на престанување се смета денот на поднесување 
на барањето. 

Член 39 
Работниот човек престанува со вршење дејност 

со личен труд по сила на закон во следниве случаи: 
1) ако со правосилна одлука е утврдена ништов-

ност на уписот во -регистарот за вршење на дејноста, 
2) со смрт или трајно губење на деловната“ спо-

собцост. 

3) со остварување право на пензија, 
4) со засновање на работен однос, 
5) со започнување на издржување казна затвор 

подолго од шест месеци, 
6) кога ќ е се утврди дека не се исполнети усло-

вите од член 13 став 1 на овој закон, 
7) ако му биде изречена заштитна мерка ѕ забра-

на на вршење дејност со личен труд, 
8) ако не ј а , врши дејноста лично или го дове-

ри привременото вршење на дејноста на друго лице 
без тоа. да го пр,ијави на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на соодветната дејност и 

9) ако со одлука на Судот на честа при Стопан-
ската комора на Македонија е предложено одземање 
на одобрението за вршење дејност со личен труд. 

7 Член 40 
Во ' случаите од член 39 точки 2 и 5 на овој за-

кон брачниот другар, малолетните деца и децата 
што се на редовно школување или еден од родите-
лите кои тој ги издржува, можат да продолжат со 
вршење дејност оо личен труд преку работоводител 
кој ги исполнува условите од член 13 став 1 точки 
1 до 5 и 7 на овој. закон. 

Лицата од став 1 на овој член, барањето одобре-
ние за продолжување на вршењето дејност со личен 
труд преку работоводител можат да го поднесат нај-
доцна во рок од шест месеци од денот на смртта 
на работине! човек или од денот на правосилноста 
на одлуката со која е утврдена деловна неспособност 
на рабо.тниот човек, од денот кога почнува издржу-
вањето на казната. 

Член 41 
- Работниот човек кој трајно или привремено пре-

станал да ја врши дејноста со личен труд може да 
ги издаде под закуп сопствените деловни простории 
и средствата, освен средствата за вршење на превоз-
ничка дејност. - “ 

Работниот човек' кој ги издал сопствените делов-
ни простории и средства под закуп не м о ж е да осно-
ва нов самостоен дуќан на подрачјето на истата оп-
штина за дејноста која ја вршел или -сли,чна, се до-
дека постои закупот. 

6. Заеднички дуќан 

Член 42 
Заеднички дуќан можат да основаат најмногу 

10 работни луѓе кои ги исполнуваат условите за 
вршење на дејност со личен “труд утврдени со овој 
закон. 

По исклучок од став 1 на овој член заеднички 
дуќан за промет со стока на мало можат да осно-
ваат најмногу четири- работни луѓе. 

Член 43 
Заеднички дуќан може да се основа за вршење 

занаетчиска дејност, угостителска дејност и промет 
на стока на мало. 

Ако во заедничкиот дуќан се вршат повеќе срод-
ни дејности за секоја од тие дејности најмалку еден 
работен човек мора да ги исполнува условите во по-
глед на стручната подготовка. 

Член 44 
Заеднички дуќан се основа со договор за осно-

вање на заеднички дуќан. 
Договорот од став 1 на овој член содржи: име 

на основачите, предмет на работењето, седиште и 
податоци за деловната просторија, начинот на воде-
ње на дуќанот, меѓусебните односи на основачите, 
одговорноста за обврските спрема трети лица, осно-
вите на мерилата за утврдување на распределбата на 
доходот, застапувањето и претставувањето на дуќанот, 
условите и начин за пристапување, односно -истапу-
вање од заедничкиот дуќан и начинот на престано-
кот на вршењето дејност на заеднички дуќан. 
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Член 45 
Со барањето за издавање одобрение за основа-

ње на заеднички дуќан, покрај доказите од член 13 
на овој закон, се поднесува и договорот од член 44 
на ОВОЈ закон. 

О д о б р е н и е ^ -за основање заеднички дуќан го 
издава општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на соодветната дејност на чие подрачје се 
наоѓа деловното седиште на заедничкиот дуќан. 

Член 46 
АКО ОД заедничкиот дуќан истапи работниот чо-

век кој единствено ги исполнувал условите во поглед 
на стручната подготовка за вршење на определена ^ 
дејност со личен труд, заедничкиот дуќан може да 
продолжи со вршењето на таа дејност, ако во рок 
од една година еден од основачите се стекне со соод-
ветна стручна подготовка, односно стручна оспособе-
ност. 

Член 47 
Одредбите на овој закон за вршење дејност со 

личен Tpvj во самостоен дуќан се' применуваат и на 
заедничкиот дуќан 

III. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ Н Е О Д Д Е Л Н И 
ДЕЈНОСТИ 

1. Занаетчиска дејност 

Член 48 
Занаетчиска дејност во смисла на овој закон, е 

'изработка на предмети и производи со обработка, 
доработка и преобликување, на суровините и полу-
производите кои по својата природа и начин на ра-
бота можат да се вршат со личен труд, изведување 
на занаетчиски работи во градежништвото и врше-
ње на лични услуги и поправка и услуги во дома-
ќинството. 

Член 49 
Извршниот оовет на Собранието на Социјалистич-

ка Република Македонија по претходно добиено мис-
лење од, Стопанската комора на Македонија, ги утвр-
дува дејностите што се сметаат за занаетчиски деј-
ности. 

-Член 50 
За вршење занаетчиска дејност, работниот човек 

(во натамошниот текст: самостоен занаетчија) основа 
самостоен занаетчиски дуќан' (во натамошниот текст: 
занаетчиски дуќан), ако со овој закон не е поинаку 
определено. 

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија 
“и мало стопанство ги утврдува, занаетчиските дејно-
сти што задолжително се вршат во занаетчиски 
дуќан. 

Член 51 
Работниот човек кој нt ги исполнува условите во 

поглед на стручната подготовка утврдени со овој за-
кон, може да основа занаетчиски дуќан за вршење 
на следниве занаетчиски дејности: грнчарска, нал-
батска, житоплетарска и ситарска, калајџиска, изра-
ботка на брда и прибор за ткаење, наланџиска, изра-
ботка на амбалажа од хартија, ткајачка, т а т а р с к а , 
јажарска, .нараквичарска. цреварска, медарска, меле-
ње на пипер, мелење на кафе, лупење на оризова 
арпа, изработка на копчиња по порачка, ц в е ќ а р к а , 
изработка на метли од сирк и жилички,, валање на 
ткаенини, печатење на текстил, перење и пеглање 
на облека, стругање и чистење на паркет, чешларска, 
бунарџиска, самарџиска и миење на коли. 

Член 52 
Самостојнио,т занаетчија можѕ да врши една за-

наетчиска дејност и повеќе сродни дејности ако 
“истите меѓусебно се надополнуваат, односно ако спо-
ред својата природа или според месните обичаи мо-
жат да се вршат во рамките на ист занаетчиски 

г дуќан. - ' 
Во случај на спор кои -занаетчиски дејности се 

надополнуваат, односно кои според својата природа 
или месни обичаи можат да се вршат во рамките на 
ист занаетчиски дуќан, мислење дава Стопанската 
комора на Македонија. 

Член 53 
Самостојниот занаетчија дејноста со личен труд 

ја врши во занаетчиски дуќан 
По исклучок од став 1 на овој член, самостој-

,ниот занаетчија може дејноста со личен труд да ја 
врши и надвор од занаетчискиот дуќан, ако тоа го 
налага природата на ' работата или работата се дого-
вори со порачувачот на одредено место. 

Член 54 
Самостојниот занаетчија предметите и произво-

дите кои ги ^изработил во занаетчискиот дуќан, по 
правило, ги продава во деловната просторија. 

Самостојниот занаетчија може да ги продава 
своите производи и надвор од деловната просторија 
(на пазари, панаѓури, саеми, собири, културни, спорт-
ски и други манифестации). 

Член 55 
Самостојниот занаетчија може да користи до-

полнителен труд најмногу до 10 работници. 
По исклучок од став 1 на овој член надлежниот 

републички орган на управата може да одобри ко-
ристење дополнителен труд на повеќе од 10 работ-
ници. 

Во заедничкиот занаетчиски дуќан може да се 
користи дополнителен труд најмногу до 20 работ-
ници. 

2. Дејности слични на стопанските 
Член 56 

Дејности слични на стопанските во смисла на 
овој закон се: 

1) услужно мелење на житарици во воденици, 
2) пренесување на багаж и други слични пред-

мети, 
3) рачно и машинско сечење и цепење на дрва, 
4) мерење со ваги на улица и на други јавни1 

места, 
5) чистење на 'прозорци, излози, подови и мотор-

ни возила,, 
6) чистење на станови, теписи и намештај, 
7) чистење на чевли, 
8) издавање на велосипеди на послуга, 
9) приредување на забавни игри (забавни стре-

лишта, вртешки, 'прикажување на животни, билијард, 
столни фудбал, циркуси, тобогани, забавни игри на 
автомати и слично), 

10) приредување на забавно музички програми 
во локали, на панаѓури, свадби и во други случаи, 

И) орање, ж,неење и вршење на други земјодел-
ски работи с,о запрежно или моторно возило, 

12) -изработка на конфети и капи од хартија, 
13) изработка на вештачко саќе, 
14) услужно печење на ракија, 
15) одгледување на птици и риби за аквариум, 
16) препишување и умножување, 
17) .производство iia вар, 
18) рачно бичење на трупци, 
19) обложување на шноли, токи и копчиња, 
20) производство на природно и вештачко цвеќе, 
21) изработка на бетонски столбови, прстени и 

блокови, 
22) перење и пеглање на облека, 
23) валање на ткаенини, 
24) влачење на волна, памук и друго, 
25) продажба на сладолед ЕО оригинални опа-

ковки и 
26) острење. 
Собранието на општината со одлука може да 

определи и други дејности што ќе се сметаат слични 
на стопанските. 

Член 57 
Работниот човек дејностите слични на стопан-

ските може да ги врши како основно или како спо-
редно занимање. 

Член 58 
Работн,иот човек може да врши дејности слични 

на стопанските како основно занимање, ако ги испол-
нува условите од член 13 став 1 точки 1, 3, 5, 7 и 8 
на овој закон. 
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Дејностите слични на стопанските може да ги 
врши лице кое има ( навршено 15 години, ако ги 
исполнува условите од член 13 став 1 точки 1, 3 и 5 
на овој закон. 

Член 59 
За вршење на дејностите слични на стопанските 

работниот човек може да користи дополнителен труд 
најмногу до пет работника ако дејноста ја врши 
како основно занимање. 

3. Вршење занаетчиски услуги како 
споредно занимање 

Член 60 
Занаетчиски услуги можат да се вршат како спо-

редни занимања. 
Занаетчиски услуги како споредно занимање мо- , 

же да вршат работници кои се во работен однос и 
пензионери доколку постои недостиг на такви услу-
ги (дефицитарни услуги). 

- Занаетчиски услуги како споредно занимање мо-
жат да вршат граѓаните со одобрение кое се издава 
на определено време. 

Собранието на општината ги определува занает-
чиските услуги што може да се вршат како според-
но занимање. 

Член 61 
Општинскиот орган на управата надлежен за ра-

ботите на занаетчиството на чие подрачје подноси-
телот на барањето има живеалиште го одобрува 
вршењето занаетчиски услуги како споредно зани-
мање. 

Ако подносителот на барањето за вршење зана-
етчиски услуги како споредно занимање е во работен 
однос поднесува и согласност од организацијата на 
здружениот труд, односно органот во кој е вработен. 

Член 62 
Лицето кое врши занаетчиски услуги како спо-

редно занимање, не може да користи дополнителен 
труд на други лица. 

4. Домашно ракотворење 

Член 63 
Под домашно ракотворење, во смисла на овој 

закон, се подразбира изработка и доработка на про-
изводи каЈ кои преовладува рачната работа, а имаат 
естетско обележје изразено со изворна народна умет-
ност. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, по претходно приба-
вено мислење од Стопанската комора на Македони-
ја, Гќе пропише кои дејности ќ е се сметаат за до-
машно ракотворење. 

За вршење домашно ракотворење работниот чо-
век не мора да ги исполнува условите од член 13 
на овој закон. 

Член 64 
Работниот човек вршењето на домашното ракот-

ворење го пријавува на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на занаетчиството, за 
што тој орган издава потврда. 7 

Член 65 
Работниот човек може дејностите на домашното 

ракотворење да ги врши како основно или како 
споредно занимање. 

Член бб 
Дејностите на домашно ракотворење работниот 

човек ги врши во станот или со помош на члено-
вите на семејното домаќинство. 

Работниот човек кој располага со деловна про-
сторија, домашното ракотворење може да го врши во 
таа просторија. 

Член 67 
Производите на домашното ракотворење работ-

ниот човек може да ги продава во станот, на паза-
рите,- пакаѓурите, саемите и други места опреде-
лени за продажба. 

Член 68 
Производите на домашното^ ракотворење работ-

ниот човек може да ги продава и на организации на 
здружениот труд и други самоуправни организации 
и заедници, односно со нив да склучи договор за 
кооперација, односно за деловна соработка. 

Член 69 
Работниот човек кој врши домашно ракотворење 

не може да користи дополнителен труд на други 
лица. 

5. Угостителство и туризам 

Член 70 
Под угостителска дејност, во смисла на овој за-

кон, се смета приготвување и давање услуги за ис-
храна, приготвување и послужување на пијалаци и 
напивки,, како и вршење услуги за сместување и кам-
пирање. 

Член 71 
За вршење на угостителска дејност работниот ' 

човек (во натамошниот текст: самостоен угостител) 
основа самостоен угостителски дуќан (во натамош-
ниот текст: угостителски дуќан). 

Предметот на работењето на угостителскиот дуќан 
се определува според видовите на угостителските 
услуги, обичаи во угостителството и начинот на 
вршењето на тие услуги. 

Член 72 
Самостојниот угостител може да основа мотел, 

пансион, ноќевалиште, камп-ресторан, народна куј-
на, ќебапчилница, кафеана, гостилница, кафе-бар, 
чајџилница, бифе, киоск и подвижен угостителски 
објект. 

Член 73 
Самостојниот угостител кој има основано под-

вижен угостителски објект, угостителските услуги 
може да ги дава на организирани собири, прослави, 
саеми, панаѓури, изложби, туристички, културни, 
спортски и други манифестации, како и на плажи, 
зимски спортски центри и слично 

Член 74 
Самостојниот угостител може покрај угостител-

ската дејност како основна дејност, без одобрение 
да врши и споредна дејност која е во врска со него-
вата основна дејност, а е вообичаена во угостител-
ството (продавање на преработки од тутун, кибрит 
и весници, разгледници, сувенири,, издавање на чам-
ци, чадори, спортски реквизити под наем, организи- ' 
рање играње билијард и слично). 

Во угостителскиот дуќан може да се организира 
забавна програма преку касети, плочи, џубокс, како 
и музика по програма, освен видео филмски касети. 

Член 75 
Самостојниот угостител за вршење угостителски 

услуги може до деловниот простор на угостителскиот 
дуќан да уреди летна бавча. 

Член 76 
Самостојниот зтостител ^може да користи допол-

нителен труд најмногу до 10 работници. 
Во заедничкиот угостителски дуќан може да се 

користи дополнителен труд најмногу до 20 работ-
ници. 

Не се смета како дополнителен труд, ,во смисла 
на овој закон, работата - на изведувачите на“ забавна 
програма. / 

Член 77 
Самостојниот угостител е должен да ја пригот-

вува и послужува храната и пијалакот, односно да 
врши угостителски услуги, во согласност со стандар-
дите кои важат за угостителската дејност. 

Член 78 
Работниот човек може да врши услуги за смес-

тување и исхрана на туристи и други патници во 
семејна станбена зграда или стан, како и во семејна 
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станбена зграда, односно стан што 'сезонски или по-
времено ја користи з,а одмор и закрепнување и да 
издава земјиште за кампирање. 

. Вршењето услуги од став 1 на овој член работ-
ниот човек може да го врши само преку угостител-
ска организација, туристичка организација, туристич-
ки сојуз, туристичко друштво и организација на здру-
жениот труд од областа на здравството во бањско-
климатските места. 

Правата, обврските и одговорностите на работ-
ниот човек и организацијата, сојузот и друштвото од 
став 2 на овој член се уредуваат со договор, во сог-
ласност со закон. 

Договорот од став 3 на овој член организација-
та, сојузот и друштвото го доставува до општинскиот 

, орган на управата надлежен за работите на угости-
телството и туризмот во рок од 15 дена од денот на 
неговото склучување. 

Член 79 
За вршење на услугите од член 78 на овој закон 

работниот човек мора да ги исполнува условите од 
член 13 став 1 точки 1, 2, 3 и 7 на овој закон. 

Услугите од член 78 став 1 на овој закон не мо-
же да ги врши работниот човек чиј член на семеј-
ното домаќинство боледува од заразни и паразитар-
ни болести. 

Член 80 
Просториите од член 78 на овој закон, во кои се 

даваат услуги за сместување и исхрана, мора да ги 
исполнуваат пропишаните минимално-технички усло-
ви во поглед на изградбата и опременоста на просг 
ториите. 

Условите од став 1 на ОБОЈ член ги пропишува 
републичкиот секретар за општостопански работи и 
пазар по претходна согласност на Стопанската комо-
ра на Македонија 

Член 81 
Собите што ги издава работниот ^овек за смес-

тување се определуваат во категории. 
Условите за определување на собите во катего-

1 рии ги пропишува републичкиот секретар за општо-
стопански работи и пазар. 

Член 82 
Работниот човек во барањето одобрение за врше-

ње услуги од член 78 на овој закон го наведува бро-
јот на собите, леглата, кампинг местата ќ нивната 
категоризација. 

Одобрението за вршење услуги од член 78 на 
овој закон го издава општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на угостителството и ту-
ризмот. 

Одобрението од став 2 на овој член покрај пода-
тоците од член 17 на овој закон содржи и број на 
собите, леглата, кампинг местата и нивната катего-
ризација. 

Член 83 
За вршење на услугите од член 78 став 1 на ОВОЈ 

закон, работниот човек може да користи дополните-
лен труд најмногу до тројца работници. 

Член 84 
Работниот човек може да врши услуги на турис-

“тички водич под услови и начин утврдени со Зако-
нот за угостителската и туристичката дејност. 

Член 85 
Прописите за угостителската и туристичката деј-

ност што важат за организациите на здружениот 
труд, ќе се применуваат и во вршењето на угостител-
ската и туристичката дејност од страна на работниот 
човек. 

6. Промет на стока на мало 

Член 86 
4 Промет на стока на мало, во смисла на овој за-

кон, се смета прометот на стока што го врши работ-
ниот чогек со купување на стоки од производители-
те или организациите на здружениот труд заради 
продажба на крајните потрошувачи. 

Член 87 
Работниот човек со личен труд може да врши 

промет на стока на мало по групи на производи ут-
врдени во Номенклатурата на трговските занимања и 
производи по трговските занимања на Стопанската 
комора на Југославија („Гласник на Стопанската ко-
мора на Југославија и општите здруженија“ број 
27/85), И тоа: 

А. Прехранбени производи: 

1) житарици и мелнички производи, 
2) зеленчук, овошје и нивни преработки, 
3) месо, живина и нивни преработки, 
4) риба и преработка од риба, -
5) алкохолни и безалкохолни пијалаци, и 
6) животни прехранбени продукти и предмети 

за куќни потреби. 

. Б) Непрехранбени производи: 

1) текстилни производи, конфекција и производи 
од крзна, јажарска стока, Волнени и јутени произ-
води, 

2) чевли и прибор, 
3) производи од гума, каучук и пластични маси, 
4) кожа, седларски ременарски производи и при-

бор, 
5) метални и железни производи, 
6) валани и влечени производи од црна и обоена 

металургија, 
7) електротехнички и електронски апарати, ра-

дио и ТВ апарати, машини, делови и друго, 
8) електротехнички машини, уреди, опрема и еле-

ктро-технички материјал и расветни тела, 
9) градежни, санитарни, инсталациони и огревни 

материјали, 
10) мебел, 
11) керамика, стакло и порцелан и производи 

од пластика за домаќинството и други потреби, 
12) хемиски производи, бои, лакови и прибор, 
13) книги и музикални (книжари), 
14) хартија, училиштен и канцелариски матери-

јал, опрема и прибор, 
15) дрогерска стока, 
16) тутунски преработки, кибрит и прибор, 
17) фото и кино. апарати, инструменти' и апара-

ти за потребите во наставата, научни истражувања 
и професионална употреба, 

18; галантерија, бижутерија, базарска стока и 
играчки, 

19) музички инструменти, прибор и музикални, 
20) парфимериски и козметички производи, 
.21) .производи за спорт, лов, риболов и кампи-

рање освен производите под броевите 23, 24, 25,, 27 и 
30 од соодветната грзша во Номенклатурата, 

22) земјоделска опрема и алати, вештачки ѓуб-
рива, семиња и садници, 

23) сточна и друга животинска храна, 
24) филателија и прибор, 
25) антиквитети и уметнички дела, 
26) производи од домашно ракотворење w умет-

нички занаети, 
27) цвеќе, 
28) украсни риби, птици и други домашни и ег-

зотични животни, 
29) пердуви, 
30) продавање на дневни, периодични и повреме-

ни весници, часописи и други слични списанија, 
31) погребна опрема, 
32) моторни возила, делови и прибор освен про-

изводите под броевите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18 и 
19 од соодветната група во Номенклатурата, 

33) нафта и- деривати на нафта, масла и масти 
со исклучок на точките 1 и 2, 

34) стари работи и 
35) секундарни суровини. 
Републичкиот секретар за општостопански рабо-

ти и пазар по претходно добиено мислење од Сто-
панската комора на Македонија ги определува про-
изводите во рамките на секоја група на производи 
од став 1 на овој член, 
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Член 88 
За вршење промет на стока на мало, работниот 

човек основа самостоен дуќан за промет на стока 
на мало, ако со овој закон не е поинаку уредено. 

Прометот на стока на мало работниот човек мо-
же да го врши само како основно занимање. 

Работниот човек може да врши промет на мало 
со зеленчук и овошје и на продажни места на пазар 
без основање на самостоен дуќан. . 

Работниот човек кој има самостоен дуќан не 
може да има и продажно место на пазари, освен 
за промет на мало на зеленчук и овошје и нивни 
преработки. 

Член .89 
Работниот човек може да ја врши дејност^ од 

член 88 на овој закон ако ги “исполнува условите од 
член 13 став 1 точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 и да има 
најмалку ш степен на стручна подготовка. 

Собранието на општината може да одобри во на-
селби што се подалеку 'од потрошувачите центри 
и не се поврзани со сообраќајници и во ридско пла-
нинските места, работниот човек да може да основа 

,самостоен дуќан за промет на стока ,на мало и ако 
нема ТП степен на стручна подготовка: или стручна 
оспособеност. 

Член 90 
Работниот човек кој врши промет на зеленчук, 

овошје и сувенири, зеленчукот и овошјето може да 
ги откупува и од индивидуални земјодел.ски произ-
водители, а сувенирите од работниот човек кој има 
одобрение за вршење на таа дејност. 

Член 91 
Прописите со кои се уредува прометот на стока 

на. мало се применуваат и на прометот на стока на 
мало што се врши со личен труд од страна на ра-
ботен човек, доколку со овој закон не е поинаку 
определено. , 

Член, 92 
Работниот човек кој врши промет на стока на 

мало во самостојниот дуќан може да користи допол-
нителен труд најмногу до пет работника. 

Во заедничкиот дуќан за промет на стока на 
мало може да се користи дополнителен труд најмно-
гу до 15 работници. ^ ) 

Работниот човек кој врши промет на стока на 
мало со зеленчук и овошје на продажни места на 
пазар не може да користи дополнителен труд на 
други лица. 1 ' , 

Член 93 
Работниот човек кој ' врши промет со антикви-

тети е должен, пред да ги пушти во промет антикви-
тетите кои се- од- посебно културно-историско значе-
ње, да ја извести надлежната организација за зашти-
та на културно-историските споменици. 

Член 94 
Работниот човек кој врши промет со антиквите-

ти е должен да води евиденција на предметите ве 
прометот кои се сметаат за културно добро, соглас-
но со Законот за заштита на спомениците на кул-
турата. - ч -

Во евиденцијата од став 1 на овој член се запи-
шува потеклото на предметот, личното име и адре-
сата на продавачот, описот и цената на продадениот 
предмет, како и личното име и адресата на купу-
вачот. 

Работниот човек кој врши промет со антиквите-
ти од став 1 на овој чатен е должен да го извести 
купувачот на предметот за забрана на извоз на 
овие предмети во странство 

Работниот човек кој врши промет со антиквите-
ти е должен евиденцијата од став 1 на овој член да 
ја стави на увид на овластеното лице на организа-
цијата за заштита на културно-историските споме-

- ници. -
Член 95 

На барање на купувачот, работниот човек кој 
врши промет со антиквитети е должен да даде доказ 
за автентичноста на антиквитетот„ 

Член 96 
Работниот човек може со личен труд да врши 

промет на книги и други публикации од место во 
место без основање на самостоен дуќан. 

За вршењето на работите од став 1 на орој член 
не може да се користи дополнителен труд на други 
лица. 

Член 97 
Дејноста од членот 96 на овој ' закон може да, се 

врши и како споредно занимање. 

7. Собирање на отпадни материјали 

Член 98 
Работниот човек може со личен труд да врши 

собирање, откуп и промет на отпадни материјали од 
организации на здружениот труд, граѓани и граѓан-
ско-правни лица и преработка на отпадни материја-
ли и секундарни суровини. 

Собраните отпадни материјали работниот човек 
може да ги продаде само на организациите на здру-
жениот труд кои се занимаваат со собирање или 
преработка на отпадни материјали во секундарни су-
ровини, односно на производните организации на 
здружениот труд на кои тие отпадни материјали им 
служат како суровина. 

.Собраните, односно откупените отпадни матери-
јали работниот човек може да ги продаде и на гра-
ѓани доколку со продажбата не се загадува човеко-
вата околина или се загрозува здравјето на луѓето. 

Член 99 
За собирањето, откупот и преработката на от-

падните материјали во секундарни суровини, работ-
ниот човек основа самостоен дуќан. 

Дејностите од став 1 на овој член, освен прера-
ботката може да се вршат и без основање на само-
стоен дуќан. 

Член 100 
Дејноста од член 98 работниот човек ја врши 

во согласност со одредбите на овој закон и посеб-
ните прописи за собирање, користење, преработка и 
промет на отпадните материјали што се користат 
како секундарни суровини. 

/ Член 101 
За вршење дејност од член-98 на овој 'закон ра-

ботниот човек не мора да го исполнува условот од 
член 13 став 1 точка 4 на овој закон. 

Член 102 
Работниот човек кој ја врши дејноста од член 

98 на овој закон може да користи дополнителен труд 
најмногу до 15 работници. 

8. Јавен превоз 

Член 103 
Јавен превоз на патници и стока може да се 

врши во согласност со прописите за . превоз во пат-
ниот сообраќај, односно езерската пловидба и овој 
закон. 

Член 104 
Работниот -човек со личен труд може да врши 

јавен превоз на патници и стока со моторно возило, 
односно пловен објект “во слободниот патен сообра-
ќај , односно слободната езерска пловидба (во ната-
мошниот текст: самостојни превозници). 

Член 105 
Самостојниот превозник може да врши јавен пре 

воз на патници и стока во патниот сообраќај, ако 
покрај условите од член 13 стѕѓв 1 точки 1, 5, 7, 8 и 
9 на овој закон г,и исполнува и следниве услови-: 

1) да не 'е осудуван на казна затвор во траење 
подолго од шест месеци за кривично дело против 
основите на социјалистичкото самоуправно опште-
ствено уредување и безбедност на СФРЈ, против жи-
вотот и телото и против достоинството на личноста 
и моралот, 
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2) да има возачка дозвола од соодветна катего-
рија за. управување моторно возило Nco кое врши ја-
вен превоз, ч . 

3) да има моторно возило кое ги исполнува про-
.пишаните техничко-експлоатациони услови, 

4) лично да управува со моторното возило со кое 
ќе врши јавен превоз, освен во случајот од член 
НО на овој закон, 

5) моторното возило за превоз на ,патници да 
има најмногу девет седишта сметајќи го и седиштето 
на возачот, 1 

6) моторното возило за превоз на стока кое во 
поглед на димензиите, најголемите дозволени тежи-
ни и осовинското оптоварување не ги надминува про-
пишаните нормативи утврдени со Законот за основи-
те на безбедноста на сообраќајот н^ патиштата, и 

7) специјалното возило за превоз и влечење на 
хаварисани, оштетени и дефектни возила, за превоз 
на мртовци, вода, фекалии, ^ за утовар и истовар на 
стока и друго да ги исполнува условите пропишани 
со посебните прописи. 

Републичкиот комитет за сообраќ,ај и врски ќе 
донесе поблиски прописи за техничко-експлоатацио-
ните услови на моторните возила со кои граѓаните 
— превозници вршат јавен превоз. 

Член 106 
Самостојниот превозник може да врши јавен 

превоз на патници во патниот сообраќај, ако покрај 
условите од член 105 на овој закон има положено и 
посебен стручен испит. 

Посебниот стручен, испит се полага пред испит-
на комисија што ја формира општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на патниот сообраќај. 

Начинот на полагањето и програмата на посеб-
ниот стручен испит го пропишува Републичкиот ко-
митет за сообраќај и врски. 

Член 107 
Самостојниот превозник може да врши јавен пре-

воз на патници и стока во езерската пловидба ако 
покрај условите од член 13 став 1 точки 1, 2, 3, 7, 8 
и 9 на овој закон ги исполнува и следниве услови.-

1) да има стручна подготовка предвидена во член 
43 од Законот за езерската пловидба и ако има 
овластување за управување со пловниот објект, 

2) со правосилна судска пресуда не му е изре-
чена мерката одземање на овластувањето од точка 1 
на овој став; 

3) ако има во сопственост пловен објект кој ги 
исполнува пропишаните техничко-експлоатациони ус-
лови со посебните прописи и 

4) ако пловниот објект за превоз на стока има 
до 150 тони носивост, односно сила со 110 KW, а за 
превоз на патници со капацитет до 100 патници. 

Член 108 
Самостојниот превозник дејноста јавен превоз 

на патници и стока во езерската пловидба може да 
ја врши како основно или како споредно занимање. 

. ' Член 109 
Самостојниот превозник е должен да го прими 

на превоз секое лице или стока во границите на 
расположливите места во возилото, односно корис-
ната носивост на возилото, односно пловниот објект, 
ако со закон не е определено поинаку. 

Член 110 
Самостојниот превозник кој врши јавен превоз 

на стока со товарно моторно вози,ло може да користи 
дополнителен труд од еден сово1зач, а за утовар и 
истовар на стока најмногу до тројца работници. 

Самостојниот превозник кој врши јавен “превоз 
во езерската пловидба може да користи дополните-
лен труд до двајца работници, 

Член 111 
Моторното возило, односно пловниот објект со 

кој се врши јавен превоз на патници има натпис 
„такси“, а возилото со кое се врши јавен превоз на 

стока на вратата на кабината, односно на бочните 
страни на тракторската приколка натпис кој содржи 
име и живеалиште на самостојниот превозник. 

Натписот од став 1 на овој член се испишува на 
македонски јазик. 

Во моторното возило со кое самостојниот пре-
возник врши јавен превоз на патници во патниот 
сообраќај мора да биде вграден исправен и бажда-
риран таксиметар кој е синхронски поврзан со нат-
писната табла „такси“. / 

При вршењето на превозот самостојниот превоз-
ник е должен да го вклучи таксиметарот и услугите 
за извршениот превоз да ги наплатува според него. 

Член 112 
Самостојниот превозник врши јавен превоз на 

патници и стока во патниот сообраќај и езерската 
пловидба врз основа н^ одобрение. 

Одобрението за вршење јавен превоз се издава 
со рок на важење до три години, 
t ^ 

Член 113 
Самостојниот превозник што врши јавен превоз 

на патници за време1 на вршењето на дејноста е 
должен да носи работна облека. 

Републичкиот комитет за сообраќај и врски ќе 
донесе поблиски прописи за работната облека од 
став 1 на овој член. 

Член 114 
Поблиски прописи за авто такси превозот на 

патници и стока ќе донесе општината. 

Член 115 
Самостојниот превозник може да врши јавен пре-

воз на; патници во линискиот патен сообраќај со 
автобус во градскиот, приградскиот и меѓуградскиот 
сообраќај, со одобрение на општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на патниот сообраќај 
и договор склучен со општината или самоуправната 
интересна заедница или организација на ,здружениот 
труд. 

Член 116 
,Самостојниот превозник може да врши јавен 

превоз во слободниот патен сообраќај за потребите 
на организациите на здружениот труд и други са-
моуправни организации и заедници со автобус и со 
моторно возилр до девет седишта, сметајќи го и се-
диштето на возачот. 

Член 117 
Јавен превоз на лица и предмети во слободниот 

патен сообраќај самостојниот превозник може да 
врши со запрежно возило, мотоцикл со приколка 
велосипед на моторен или друг погон и превоз на 
товар на стока како основно или споредно занимање 
на начин и под услови што ги пропишува општината. 

9. Изработка на проекти 

Член 118 
Работниот човек со личен труд може да врши 

изработка на инвестиционо-техничка документација 
(во натамошниот текст- самостоен проектант), соглас-
но со Законот за изградба на инвестициони објекти 
и овој закон. 

Член 119 
За вршење на работите, од член 118 на овој за-

кон самостојниот проектант за изработка на соодве-
тен вид проект мора да ги исполнува условите о и 
член 13 став 1 точки 1, 2. 3, 5, 6, 7, 8 и 9 на овој 
закон, а во поглед на стручната подготовка условите 
утврдени со Законот за изградба на инвестициони 
објекти. 

Самостојниот проектант е должен изработката на 
проектите да ги врши во согласност со прописите за 
изградба на инвестициони објекти и други прописи, 
стандарди, технички нормативи и нормите за квали-1 

тегот чија примена е задолжителна. 
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Член 120 
Самостојниот проектант дејноста од член 118 на 

овој закон може да ја врши само како основно за-
нимање. . 

Член 121 
Самостојниот проектант може да користи допол-

нителен труд најмногу до 10 работници. 

10. Вршење електростопанска дејност во 
мали електрани 

Член 122 
Работниот човек може да врши производство и 

испорака на електрична енергија во мали електрани 
со инсталирана сила до 500 KW. 

Производството и испораката на електрична 
енергија во електраните од став 1 на овој члед се 
врши според прописите со кои се уредува вршењето 
електро стопанска дејност и прописите за испорака 
на електрична енергија на трети лица од страна на 
електродистрибутивните организации на здружениот 
труд. 

Член 123 
Работниот човек може да врши производство и 

испорака на електрична енергија ако ги исполнува 
условите од член 13 став 1 точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 
9 на ОВОЈ закон, како и условите утврдени со про-
писите од' областа на енергетиката. 

За вршење дејност од член 122 став 1 на овој за-
кон работниот човек може да користи дополнителен 
труд најмногу до пет работника. 

11. Водење на деловни книги 
j 

Член 124 
Работниот човек може да врши дејност водење 

на деловни книги за потребите на работниот човек 
кој врши дејност со личен труд. 

Дејноста од став 1 на овој член работниот човек 
е должен да ја врши во согласност со важечките 
прописи за деловните книги. 

Член 125 
Работниот човек може да врши дејност од член 

124 став 1 на ОВОЈ закон ако ги исполнува условите 
од член 13 став 1 точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 на овој 
закон и има најмалку IV степен на стручна подго-
товка — економска насока. 

За вршење на дејностите од член 124 на овој 
закон работниот човек може да користи дополните-
лен труд најмногу до пет работника. 

12. Вршење интелектуално-консултативни услуги 

Член 126 
Работниот човек со личен труд м о ж е да врши 

интелектуално-консултативни услуги за потребите на 
граѓаните и на здружениот труд од областа на тех-
ничко-технолошки струки, финансии, организација на 
работата, внатрешна и надворешна трговија и кре-
дитно банкарските работи. 

Дејностите од став 1 на овој член работниот чо-
век не може да ги “ врши како споредно занимање. 

Член 127 
Работниот човек може да ги врши дејностите од 

член 126 на овој закон ако ги исполнува условите 
од член 13" став 1 точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 на 
овој закон и ако има на јмалку VI I /1 степен стручна 
подготовка од соодветна насока. 

Член 128 
За вршење дејност од член 126 на овој закон, ра-

ботниот човек може да користи дополнителен труд 
најмногу до тројца работници. 

IV. ЗДРУЖУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ КОИ 
ВРШАТ ДЕЈНОСТ СО Л И Ч Е Н ТРУД ВО ЗАДРУГИ И 

ДРУГИ О Б Л И Ц И НА ЗДРУЖУВАЊЕ 

' 1. Здружување во задруга 

Член 129 
Заради унапредување на производството и услу-

гите, организиран настап на пазарот, подобрување 
на условите за работа и обезбедување услови за еко-
номска и социјална сигурност, работниот човек може 
својот труд и средства на трудот да ги здружува во 
задруги (во натамошниот текст: задругари). 

Член 130 
Задругарите м о ж а т во задруга да го здружат 

својот труд и средствата на трудот (деловни просто-
рии, ,средства за работа и финансиски средства) што 
ги користат за вршење на дејностите на задругата. 

' Член 131 
Условите под кои задругарот го здружува својот 

труд и средства на трудот во задругата, се утврду-
ваат со самоуправна спогодба за здружување во за-
друга. 

Со самоуправната спогодба за здружување не мо-
же да се исклучи ниту ограничи правото на други 
работни луѓе да м о ж а т под4 еднакви услови да прис-
тапат во задругата! 

Член 132 
Задруга м о ж а т да основаат со здружување на 

трудот и средствата на јмалку тројца р а б о т н и луѓе 
(во натамошниот текст: основачи). 

Здружувањето во задругата е доброволно. 

Член 133 
Здружените работни луѓе се должни: 
— да обезбедат деловни простории и опрема за 

работа на задругата, 
— да обезбедат средства потребни за основање 

и почеток на работата на задругата, и 
— да ги исполнуваат другите услови предвидени 

со овој закон и други прописи. 
Здружените работни луѓе што основаат задруга 

во патниот с о о б р а ќ а ј п о к р а ј условите од став 1 на 
овој член да имаат опрема и уреди пропишани во 
член .7 став 1 точка 2 од Законот за превоз во пат-
ниот сообраќа ј или склучен договор за одржување 
на опремата и уредите со организација на здруже-
ниот труд ко ја ги исполнува пропишаните услови. 

Член 134 
Иницијатива за . здружување во задруга можат 

да покренат работните луѓе кои вршат дејност со 
личен труд, нивните здруженија , стопанските комо-
ри, општествено-политичките заедници, месните за-
едници и општествено-политичките организации (во\ 
,натамошниот текст: предлагачи). 

Член 135 
Ако работните луѓе оценат дека постои можност, 

потреба и оправданост за основање на задруга, ќ е 
пристапат кон подготвување на елаборат за опште-
ствено-економската оправданост и нацрт на самоуп-
равна спогодба за здружување. 

Член 136 
Елаборатот за општествено-економската оправ-

д а н о с т за основање на задругата содржи: пресметка 
за р е н т а б и л н о с т на работењето, извори и начин на 
обезбедување средства, висина на средствата пот-
ребни за основање и почеток со работа на задруга-
та, податоци за капацитетите, производството, плас-
манот на производите или услугите во рамките н а 
долгорочните потреби за разво ј на задругата, подато-
ци за локацијата и деловната просторија , податоци 
за потребниот кадар и условите за работа во задру-
гата. 

Елаборатот за општествено-економската оправда-
ност за основање на задругата и нацртот на само-
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управната спогодба за здружување, ги разгледуваат 
и усвојуваат работните луѓе кои својот труд и сред-
ства сакаат да ги здружат во задруга. 

Член 137 
По разгледувањето и усвојувањето на елабора-

тот за општествено-економската оправданост за здру-
жување во задруга, задругарите склучуваат самоуп-
равна спогодба за здружување која ги содржи: 

1) имињата на работните луѓе кои својот труд и 
средства на трудот ги здружуваат во задруга, 

2) износот и начинот на обезбедувањето сред-
ства за основање и почеток со работа на задругата, 

3) имињата на лицата кои (ќе вршат подготвител-
ни дејства до конституирањето на задругата, 

4) фирмата и седиштето на задругата, 
5) претставувањето и застапувањето на задругата, 
6) дејностите што ќе ги врши задругата, 
7) условите што мора да ги исполнува работ-

ниот човек за здружување во задруга, 
8) економските односи меѓу здружените работни 

луѓе, средствата кои ги здружуваат, емството, распо-
лагањето со средства во случај на престанување на 
задругата,.' % 

9) основите и мерилата за распоредување на чис-
тиот доход на задругата, 

10) постапката за донесување статут и други са-
моуправни општи акти, 

11) остварувањето на самоуправните права со ч 
лично изјаснување и одлучување по пат на делегати, 

12) изборот, односно именувањето, делокругот и 
одговорноста н^ органите на управувањето и̂  работо-
водниот орган, 

13) составот,4 изборот, траењето на мандатот, от-
повикувањето, правата и должностите на делегатите 
во 'органот на самоуправната работничка контрола, 

14) условите за основање на основни задружни 
организации. 

15) правата, обврските и одговорностите на. ра-
ботната заедница и нејзините односи со задругата, 

16) постапката за изменување и дополнување на 
самоуправната спогодба за здружување на работните 
луѓе во задруга, 

17) рокот во кој ќе се конституира задругата, 
18) истапувањето, односно исклучувањето од зад 

ругата, 
19) обезбедувањето услови за остварување на за-

дачите и активностите во областа на општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита и 

20) други прашања од заеднички интерес. 

Член 138 
Самоуправната спогодба за здружување се смета 

за склучена кога ќе ја потпишат основачите. 
Самоуправната спогодба од став 1 на овој член 

има својство на акт за основање на задруга. 

Член 139 
По склучувањето на самоуправната спогодба за 

здружување во задруга, задругарите и работниците 
во задругата донесуваат статут на задругата со кој 
поблиску ги уредуваат односите во задругата и ме-
ѓусебните права, обврски и одговорности. ^ 

Член 140 
Конституирањето на задругата се состои од: 
1) склучување на самоуправна спогодба за здру-

жување во задруга и донесување статут, 
2) избор на органите на управувањето и 
3) именување вршител на должноста работоводен 

орган. 
Конституирањето на задругата мора да се извр-

ши во рок од 60 дена од денот ,на склучувањето на 
самоуправната спогодба за здружување. 

Член 141 
До уписот на задругата, во судскиот регистар, за 

сите обврски кои настанале во врска со основањето 
на задругата, солидарно одговараат сите основачи. 

Член 142 v 

Средствата на задругата ги сочинуваат: 
— учеството на здружените средства на задру-

гарите, 
— средствата остварени со работа на задругата и 
— другите приходи стекнати во согласност со оп-

штите акти. на задругата. 

Член 143 
Средствата за основање и за почеток со работа 

на задругата ги обезбедуваат задругарите. 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници, како и опште-
ствено-политичките заедници, можат да учествуваат 
во обезбедувањето средства за 'основање и за поче-
ток со работа на задругата. 

Член 144 
Задругарите го задржуваат правото на сопстве-

ност на средствата што ги здружиле во задругата, 
ако тоа свое право, со самоуправната спогодба за 
здружување, со договор или на некој друг начин, не 
го пренесле во општествена сопственост. 

Задругата е должна да издвојува средства за об-
новување и замена на средствата што задругарите 
ги здружиле во задругата и на кои го задржале пра-
вото на сопственост. 

Издвоените средства од став 2 на овој член 'пре-
к и н у в а а т во општествена сопственост. 

Член 145 
Заради унапредување на дејностите во задругата 

може да се организира основна задружна органи-
зација и основна организација на здружениот труд. 

Во основната задружна организација се здружу-
ваат задругарите или задругарите и работниците кои 
работат во задругата, доколку тие работници не ор-
ганизирале основна организација на здружениот труд. 

Член 146 
Одлука за организирање на основна задружна 

организација донесуваат задругарите со мнозинство 
гласови од вкупниот број на задругари кои ја орга-
низираат основната задружна организација. 

Ако се организира основна задружна органи-
зација на задругари и работници кои работат во 
задругата, одлука за организирање на основна зад-
ружна организација донесуваат задругарите и работ-
ниците со мнозинство гласови од вкупниот број на 
задругарите и работниците кои ја организираат ос-
новната задружна организација. 

Член 147 
Задругата ги врши дејностите кои се утврдени 

со самоуправната спого,дба за здружување во задруга. 
Задругата ги врши само дејностите кои се запи-

шани во-судскиот регистар. 

Член 148 
Задругарите и работниците кои работат во задру-

гата го стекнуваат доходот на задругата која во сво-
јот состав нема основни задружни организации, од-
носно доходот на основната задружна организација 
од вкупниот приход кој ќе се оствари со: 

1) продажба на производите и со вршење на 
услуги. 

2) учество во заедничкиот приход, односно во за-
едничкиот доход остварен во соработка на задру-
гарите со работниците во основните организации, 

3) учество во заедничкиот приход, односно во за-
едничкиот доход остварен во соработка со друга, 
односно со други основни задружни организации или 
основни организации во составот на друга задруга, 

4) учество во заедничкиот доход остварен со 
трајна соработка со работниците во организациите 
на здружениот труд и 

5) по друг основ, 
Член 149 

Со доходот на задругата која во својот состав не-
ма основни задружни организации, односно со дохо-
дот на основната задружна организација, управуваат 
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задругарите и работниците кои работат во задруга-
та ,со права, обврски и одговорности што ги имаат 
работниците во здружениот труд, а во согласност со 
самоуправната спогодба за здружување во задруга. 

Со доходот на основната организација управуваат 
работниците кои го здружиле својот труд во основ-
ната организација, хо права, обврски, и одговорности 
кои ги имаат работниците во другите основни орга-
низации. 

. Член 150 
На задругарите им припаѓа дел од чистиот до-

ход на задругата која нема основни задружни орга-
низации, односно делот од чистиот доход на основ-
ната задружна' организација, сразмерно на придоне-
сот што со својот личен труд и со здружените сред-
ства го дале во остварување на тој доход. 

- Член 151 
Чистиот доход по издвојувањето на делот од до-

ходот кој им припаѓа на задругарите во смисла на 
член 150 од овој закон, се внесува како општествена 
сопственост во фондовите на задругата која нема 

ч основни задружни организации, односно во фондови-
те на основната задружна организација. 

Член 152 
Орган на управувањето во задругата, односно 

основната задружна организација е задружниот совет. 
Работниците во задругата, односно во основната 

задружна организација, мораат да бидат сразмерно 
застапени во органот на управувањето на задругата, 
односно во основната задружна организација. 

Член 153 
Задругарите одлучуваат самостојно за распредел-

бата на чистиот доход што е распореден за задруга-
рите, ,за прашањата што произлегуваат од меѓусеб-
ните, имотно-правни односи и самостојно ги уреду-
ваат сцте^ односи во основната задружна организа-
ција, како и другите прашања утврдени со самоуп-
равната спогодба за здружувањ,е во задруга. ч 

. Член 154 
Задругарите и работниците во задругата и во 

основната задружна организација, заеднички и рам-
ноправно одлучуваат за управувањето, користењето и 
располагањето со општествените средства, за резул-
татите на заедничкото работење, за .распоредување 
на доходот и чистиот доход остварен со заедничкото 
работење и за другите прашања утврдени со само-
управната спогодба за здружување во задруга, однос-
но во основна задружна организација или со ста-' 
тутот. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности, како 
и начинот на одлучување за прашањата од став 1 
на овој член, се уредуваат со самоуправната спогод-
ба во согласност со овој закон 

Член 155 
Својството на з а д р у г а р а во задругата престану-

ва со истапување, исклучување или со смртта на зад-
ругарот. 

Својството на задругар престанува со денот на 
истекот на рокот за истапување, со денот на доне-
сувањето на конечна одлука за исклучување од зад-
ругата, односно со дренот на смртта на задругарот. 

- Член 1"56 
Задругарот ќој сака да истапи од задругата е 

должен за тоа \да ја извести задругата. 
Рокот за истапување од задругата, односно рокот 

во кој задругарот е должен да остане во задругата 
по 'барањето за истапување, се утврдува со самоуп-
равната спогодба за здружување. 

Рокот во кој задругарот може да истапи од зад-
ругата, не може да биде пократок 'од шест месеци 
од денот на поднесувањето на барањето за истапу-
вање , од ,задругата. 

Член 157 
Основите и постапката за исклучување на задру-

гарот од задругата, се утврдуваат со самоуправната 
спогодба за здружување, во задруга, односно стату- ^ 

^тот на задругата. ' 
Член 158 

Правата и обврските на задругарот чие својство 
престанува, се утврдуваат со самоуправната спогодба 
за здружување во задруга 

ч Член 159 
Задругата престанува: 
1) ако бројот на задругарите се намали под бро-

јот потребен за основање на задруга, а тој број не 
се зголеми во' рок од една година, 

2) ако не е во можност трајно да ги исполнува 
своите обврски кои се намируваат од доходот на 
задругата, 

.3) ако со правосилна судска пресуда се утврди. 
ништожноста на уписот на задругата во судскиот 
регистар, 

4) ако спрема задругата се изрече мерка забрана 
на вршење дејност, 

5) со редовна ликвидација или стечај и 
6) со здружување со друга задруга или со орга-

низирање на повеќе нови задруги. 

2. Деловна соработка со организациите 
на здружениот труд 

Член 160 
Работниот човек може својот труд, средствата за 

работа, односно други средства на кои има право на 
сопственост, да rti здружи со организација на здру-
жениот труд во различни односи на трајна или 
привремена деловна соработка 

Работниот човек кој со организацијата на здру-
жениот труд го здружува својот труд и - средства во 
односи на трајна деловна соработка, склучува со таа 
организација самоуправна спогодба за трајна сора-
ботка, со која ги уредуваат меѓусебните права, об-
врски и одговорности. 

Во односите од став 2 на овој член, работниот 
човек рамноправно со работниците во организација-
та на здружениот труд со која остварува трајна со-
работка управува со заедничките работи, заеднички 
одлучува за заеднички остварениот доход и уче-
ствува во неговата распределба според придонесоа 
што го дал. 

Член 161 
Работниот човек кој го здружува својот труд и 

средства на трудот, односно други средства во однос 
на трајна соработка- Со организација на здружениот 
труд може сам или со работниците на организација-
та да основа ^ основна организација на кооперанти. 

Основната организација н а ' кооперанти има во 
начело положба, обврски и одговорности н,а основна 
организација на здружениот труд 

Член 162 
Работниот човек од член 161 став 1 на овој за-

кон може во состав на сложената 'Организација на 
здружениот труд да основа и работна организација 
на кооперанти. 

Кооперантите во работната организација на коо-
перанти, која во својот состав нема основна органи-
зација на кооперанти имаат положба, права, обврски 
и одговорности на кооперанти во основната органи-
зација на кооперанти. 

Кооперантите во работната организација на коо-
перанти која во својот состав има две или повеќе-
основни организации на кооперанти имаат положба, . 
права, обврски и одговорности на здружените работ-
ни луѓе во задругата. 

Член 163 
Одлука за организирање основна организација 

на кооперанти донесуваат работните луѓе кои го 
здружуваат својот труд и средства сами или заедно 
со работниците во организација на здружениот труд 
со кои остваруваат трајна соработка. -
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Врз основа на одлука за организирање на основ-
на организација на кооперанти, работните луѓе сами 
или заедно со работниците од став 1 на овој член, 
склучуваат самоуправна спогодба со ко ја ги утврду-\ 
ваат условите и начинот на здружување, како и ме-
ѓусебните права, обврски и одговорноста. 

Со самоуправната спогодба од став 2 на овој 
член не може да се исклучи ниту да се ограничи 
правото на д р у ш т е работни луѓе под еднакви услови 
да пристапат ' во основната организација на коопе-
ранти. 

Член 164 
Во основната организација на кооперанти што ја 

.организираат заедно здружените -работни луѓе и ра -
ботниците во организацијата н а , здружениот труд, 
здружените работни луѓе и работниците рамноправ-
но одлучуваат за работите од заеднички интерес, а 
особено за.- , 

1) обемот и начинот на остварување на меѓусеб-
ната соработка, х 

2) резултатите од заедничкото работење, . 
3). распоредувањето на доходот и чистиот доход 

остварен со заедничкото работење, и 
4) сите други битни прашања на основната орга-

низација , на кооперанти за кои во основните органи-
зации решаваат работниците на собир на работните 
луѓе. 

Начинот на р а м н о п р а в н о ^ одлучување во основ-
ната организација на кооперанти за прашањата од 
став 1 на овој член, се уредува со самоуправната 
спогодба за здружување. 

Член 165 
Дел од чистиот доход на основната организаци-

ја на кооперанти им припаѓа на здружените работ-
ни луѓе, врз основа, на правото на сопственост на 
средствата за работа, односно другите средства што 
ги здружиле во согласност со самоуправната спогод-
ба и прописите кои важат за учеството во заеднич-
киот доход по основ на здружување на општествени 
средства. 

Чистиот доход на основната организација на 
кооперанти, по издвојувањето на дел од доходот што 
им припаѓа на здружените работни луѓе, во смисла 
на став 1 од4 овој член, се распоредува како чистиот 
доход на основните организации' на здружениот труд. 

Основната организација на кооперанти што ја 
основале само здружените работни луѓе, учествува во 
доходот што заеднички го остварува .со другите 
основни организации во состав на организација на 
здружениот труд со -која остварува тра јна соработка 
во согласност со прописите што важат за учествува-
ње во заедничкиот доход врз основа на здружување 
на општествени средства ^ 7 

Во основната организација на кооперанти од 
став 1 на овој член, односите во стекнувањето на 
доходот и распоредувањето на чистиот доход и дру-
гите меѓусебни односи на здружените работни луѓе 
се уредуваат во согласност со начелата кои важат за 

' задругите. 
Член 166 

Ако не постојат услови' за основање на основна 
организација на кооперанти, организацијата на здру-
жениот труд може да склучи договор за тра јна де-
ловна соработка непосредно со работните, луѓе кои 
вршат дејност со личен труд. 

Работниот човек ко ј склучил договор со орга-
низација на здружениот труд за тра јна деловна со-
работка, во рамките на таа соработка, учествува во 
управувањето со заедничките, работи, заеднички 
одлучува за заеднички остварениот доход и учеству-
ва во неговата распределба сразмерно на својот при-
донес во остварувањето на то ј доход. 

Член 167 
Работниот човек може привремено и без заед-

нички ризик да остварува соработка со' организација 
на здружениот труд. 

Во односите од став 1 на овој член, работниот 
човек ги остварува своите права во согласност со 
самоуправната спогодба и .статутот на основната или 

друга организација на здружениот труд со кои оства-
рува привремена соработка. 

Во меѓусебните односи од став 1 н а ' овој член, 
работниот човек и основната организација склучу-
ваат договор за -соработка со кој се уредуваат меѓу-
себните права и обврски во поглед на рамноправното 
и заедничкото одлучување за работите што се пред-
мет на соработка и за другите меѓусебни односи. 

V. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 168 
Надзорот над спроведувањето на одредбите на 

овој закон го вршат надлежните општински органи 
на управата, како и^ други органи овластени со по-
себни прописи. 

Работниот човек ко ј врши дејност со личен труд, 
должен е да им овозможи на органите од став 1 на 
овој член преглед на просторијата во ко ја се врши 
дејноста, односно услугите. 4 . 

Ако имателот на самостојниот дуќан или работ-
ниот човек, . односно граѓанинот врши дејност со ли-
чен труд без одобрение или спротивно на одобре-
нието на надлежниот општински орган на управата 
или вршењето на дејностите со личен труд е во спро-
тивност со одредбите на овој закон и прописите до-
несени врз основа на него, надлежниот инспектор ќе 
донесе решение со кое ќе го забрани вршењево на 
таа дејност. , , 

Член 169 
Ако деловните простории, земјиштето , уредите 

или опремата кои служат за вршење на одобрената 
дејност, повеќе не одговараат на пропишаните усло-
ви, надлежниот инспектор ќ е донесе решение со кое 
ќ е нареди отстранувањ,е на утврдените недостатоци 
и ќе определи рок во ко ј тие недостатоци мораат д а 
се отстранат. ч 

Ако недостатоците утврдени 4 во став 1 на овој 
член, не се отстранат во одредениот рок, надлежниот 
инспекторат ќ е донесе решение за забрана на врше-
ње дејност додека тие недостатоци не се отстранат. 

Во случај на потешка повреда на здравствените 
и техничките услови поради кои м о ж а т да настанат 
потешки последици по здравјето и животот на лу-
ѓето надлежниот инспектор ќ е донесе решение со 
кое веднаш ќ е забрани вршење на таа дејност, до-
дека утврдените недостатоци не се отстранат. 

Ж а л б а т а против решението од став 3 на овој 
член не го одлага извршувањето на решението. 

VI . К А З Н Е Н И ОДРЕДБИ 

Член 170 -
Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари 

ќ е се казни за стопански престап задруга ако врши 
дејност за ко ја не е з а п и ш а н а вд судскиот регистар 
(член 147 став 2). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќ е 
се казни одговорното лице, во задругата со парична 
казна во износ од 30.000 до 300.000 динари. 

Член 171 
(Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќ е 

се казни за п р е кр шо к организација .на здружениот 
труд, туристичка организација , туристички сојуз, ту-
ристичко друштво и организација на здружениот 
труд од областа на здравството во бањско-климат-
ските места ако на општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на соодветна дејност не му го 
достави договорот во определениот рок (член 78, 
став 4). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќ е се каз-
ни и одговорното лице во организацијата ,на здру-
жениот труд, туристичката организација , туристич-
киот сојуз, туристичкото друштво и организација на 
здружениот труд од областа на здравството 'во бањ-
ско-климатските места со парична казна од 5.000 до 
50.000 динари. 
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Член 172 
Со парична казна од 30.000 до 150.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец кој врши дејност со 
личен труд ако: 

1) основа повеќе од еден самостоен ду?ќан (член 
3 став 1), 

2) врши дејност која не може да се врши со ли-
чен труд (член 10), 

3) врши дејност со личен труд без одобрение на 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на соодветната дејност (член 12), 

4) заснова работен однос, а продолжи да го води 
самостојниот дуќан, односно да врши дејност со ли-
чен труд (член 39 точка 4), 

5) во угостителскиот дуќан без одобрение врши 
споредни дејности кои- не се вообичаени во угости-
телството (член 74 став 1), 

6) врши угостителска дејност надвор од делов-
ните простории и летни бавчи кои не се наведени во 
одобрението (член 75), 

7) врши услуги без посредства на угостителска 
организација, туристичка организација, туристички 
сојуз, туристичко друштво и организација на здру-
жениот труд од областа на здравството и бањско-кли-
матските места (член 78 став 2), 

8) издава поголем број соби, легла, кампинг 
места утврдени со одобрението (член 82 став 3), 

9) врши промет на стока на мало во самостој-
ниот дуќан и на продажно место на пазар (член 88 
став 4), и 

4 10) набавува стока спротивно на член 90 од 
овој закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член на поеди-
нец кој воши дејност со личен труд ќе му се изрече 
заштитна “мерка забрана на вршење дејност со личен 
труд во траење од шест месеци до една година, а 
може да му се изрече заштитна мерка одземање на 
предметите кои се употребувани или биле наменети 
за извршување на прекршокот или кои настанале со 
извршувањето на прекршокот ако се сопственост на 
сторителот на прекршокот. 

Член 173 
Со парична казна од 20.000 до 140.000 динари 

ќе се казни за прекршок поединец кој врши дејност 
со личен труд ако.-

1) не го пријави денот на почетокот на врше-
њето на дејноста (член 28), 

2) при вршењето на дејноста не постапи во сог-
ласност со одредбите од член 29 на овој закон, 

3) не поднесе барање за добивање одобрение за 
продолжување на вршење дејност преку работоводи-
тел во рокот определен со член 40 став 2 на овој 
закон, 

4) користи дополнителен труд на други лица 
спротивно на членовите 55, 62, 69, 76, 83, 92, 96, 102, 
НО, 121, 123 став 2, 125 и 128 од овој закон, 

5) во самостојниот дуќан за вршење промет на 
стока на мало врши промет на стока чиј промет не 
е дозволен од член 87 на овој закон, ќ 

6) во прометот со антиквитети постапува спро-
тивно на членовите 93 и 94 од овој закон. 

За прекршокот од став 1 на о,вој член на поеди-
нец кој врши дејност со личен труд може да му се 
изрече заштитна мерка забрана на вршење на самос-
тојната дејност во траење од три месеци до ,една 
година. 

Член 174 
Со парична казна од 15.000 до 120.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец кој врши дејност со 
личен труд ако: 

1) користи производна работа на ученик спро-
ти,вно на договорот (член 7 став 2), 

2) дејноста не ја врши под фирма определена во 
одобрението (член 24 став 1), 

3) не ја пријави промената на седиштето (член 
2,6 став 2), 

4) користи одвоена деловна просторија без одо-
брение и во неа излага и продава производи, однос-
но врши услуги (член 27), 

5) не го пријави запирањето на работата, однос-
но доверувањето на вршењето дејност со личен труд 
на друго лице во ' согласност со член 32 став 1 од 
ОВОЈ закон, 

6) организира во угостителски дуќан музика без 
програма (член 74 став 2), 

7) не ја приготвува и послужува храната и пија-
лакот, односно врши угостителски услуги што не се 
во согласност со стандардите кои важат за угостител-
ската дејност (член 77), 

8) врши услуги за сместување и исхрана во прос-
тории кои, не ги исполнуваат пропишаните минимал-
ни технички услови во поглед на изградбата и опре-
меноста на просториите (член 80 став 1), 

9) не води евиденција на предметите во проме-
тот со антиквитети кои се сметаат за културно добро, 
односно што се под заштита, согласно со Законот 
за заштита на спомениците на културата ((член 94), 

10) изврши јавен превоз спротивно на членови-
те 104 и 115 на овој закон, 

11) врши јавен превоз со моторно возило, однос-
но пловен објект кое не ги исполнува пропишаните 
техничко-експлоатациони услови (член 105 став 1 
точка 3 и член 107 став 1 точка 3), 

12) врши јавен превоз на патници и стока со мо-
торно возило спротивно на член 105 став 1 точкд 4, 
5 и 7 од овој закон, 

13) врши јавен превоз со пловен објект ,со пого-
лема носивост односно сила (член 107 став 1 точка 4), 

14) врши јавен превоз на лица и стока спротивно 
на член 109 од овој закон, 

15) врши јавен ,превоз на патници спротивно на 
член i l l од овој закон, 

16) при вршењето превоз не носи работна обле-
ка (член 113), 

17) врши дејност со личен труд спротивно на 
членовите 112 и 121 од овој закон, 

18) врши дејност со личен труд спротивно на 
членовите 122 и 123 од овој закон, 

19) ја врши дејноста водење на деловни книги 
спротивно на член 124 став 2 од овој закон, и 

20) врши интелектуално-консултативни услуги 
спротивно на член 126 од овој закон. 

Член 175 
Со парична казна од 5.000 до 60.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице во органот 
на управата ако: 

1) во пропишаниот рок не издаде одобрение за 
вршење дејност со личен труд (член 16 став 1), 

2) не донесе решение во пропишан. рок (член 16 
став 7), . 

3) не го достави одобрението за вршење дејност 
со личен труд на органите, организациите и заед“-
ниците од член 17 - став 2 на овој закон и 

4) во одреден рок не го извести општинскиот ор-
ган на управата надлежен за општествените приходи 
за продолжување на работата на работниот човек 
(член 35). 

Член 176 
Со парична казна од 2.000 до 50.000 ,динари ќе 

се казни за прекршок поединец кој врши дејност со 
личен труд ако: 

1) врши занаетчиски услуги за потребите на гра-
ѓаните како споредно занимање спротивно на одред-
бите од членовите 60 до 62 на овој закон, 

2) врши услуги на туристички водич спротивно 
на Законот за угостителската и туристичката дејност 
(член 84), 

3) пушти во промет антиквитет^ кои се од по-
себно културно-историско значење без да ја извести 
надлежната организација за заштита на културно-
историските споменици (член 93), 

4) не го извести купувачот на предметот дека е 
забранет извозот на антиквитетот во странство (член 
94 став з), 

5) на барање на купувачот не издаде доказ за 
автентичноста на антиквитетот (член 95), и 

1 6) со продажба на собраните, односно откупе-
ните отпадни материјали на граѓаните се загадува 
човековата околина или загрозува здравјето на лу-
ѓето (член 98 став з). 
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Член 177 
Со парична казна од 3.000 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок поединец ко ј врши 
дејност со личен труд ако : 

1) на видно место не го истакне ценовникот на 
своите производи, односно на своите услуги (член 29 
точка 2) и 

2) не поднесе пријава во пропишаниот рок за 
продолжување со работа (член . 34). 

VII . П Р Е О Д Н И И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 178 
Постојните дуќани во областа на занаетчиството, 

угостителството, прометот на стока на мало и зана-
етчиските задруги се должни својата работа да ја 
усогласат со одредбите на овој закон во рок .од една 
година од денот на влегувањето во сила на- овој 
закон. 

Член 179 
Органите што се овластени да донесат поблиски 

прописи за спроведување на одредбите од овој з а -
кон, се должни тие прописи да ги донесат во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

До донесувањето на прописите од став 1 на овој 
член (ќе се применуваат поблиските прописи што 
важеле д о . денот на влегувањето во сила на овој 
закон, ако не се во спротивност со овој закон. 

Член 180 
Лицата кои до влегувањето во сила на овој за-

кон вршеле одредена дејност, односно се стекнале 
со стручна оспособеност според прописите што ва-
желе до денот на влегувањето во сила на овој закон 
можат да продолжат со вршењето на дејноста со ли-
чен труд. 

Член 181 
Нерешените барања поднесени пред влегувањето 

во сила на овој закон ќе се решаваат според одред-
бите на овој закон. 

Член 182 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да ,важат: 
1) Законот за вршење на занаетчиска дејност со 

личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните и за занаетчиските задруги („Службен вес-
ник на СРМ“ број 24/83), 

2) одредбите на член 20 до 55, 59, 88, 89 и 91 
како и дел од членовите 15, 16 и 18 кои се однесу-
ваат на вршењето на дејноста со личен труд од За-
конот за угостителската и туристичката дејност 
(„Службен весник на СРМ“ број 24/83, 21/84 и 29/86), 

3) одредбите на став 2 член з, 54 до 112, 136, 137 
точка 2 до 4 и 138 точка 3 и 4 и 139 од Законот за 
превоз во патниот сообраќа ј („Службен весник на 
СРМ“, број 35/85 и 9/86), 

4) одредбите на став 2 член 45, 53 до 62, 81 точ-
ка 8, 9, 10 и 11 и член 84 од Законот за езерската 
пловидба („Службен весник на СРМ“ број 8/80, 26/80 
И 5/82), 

5) одредбите на член 2 став з, член 36 до 54, 
член 77 и 78 од Законот за прометот на стоки и 
услугите во прометот на стоки („Службен весник на 
СРМ“ број 44/77 и 6/79), 

6) одредбите на член 16 и 17 од Законот за со-
бирање, користење, преработка и промет на отпад-
ните материјали што се користат како секундарни су-
ровини („Службен весник на СРМ“ број 23/83), 

7) Законот за вршење на дејности слични на сто 
ланските1 („Службен весник на СРМ“ број 26/71) и 

8) одредбите на член бб до 69 од Законот за 
изградба на инвестициони обј.екти („Службен весник 
на СРМ“ број 15/83' и 11/87). 

Член 183 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“ . 

588. 
Врз основа на член 13 и 14 од Одлуката за осно-

вите и мерилата за стекнување и распределба на 
средствата за лични доходи и другите примања и 
надоместоци на функционерите што ги избира од-
носно именува Собранието на СРГЛ („Службен весник 
на СРМ“ број 24/85 и 39/86), Комисијата за п р а ш а л а 
на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, 
на седницата одржана на 14 јули 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
АКОНТАЦИЈАТА НА Л И Ч Н И Т Е ДОХОДИ НА 
Ф У Н К Ц И О Н Е Р И Т Е ШТО Г И И З Б И Р А ОДНОСНО 

ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Вредноста на бодот за пресметување на акон-
тацијата на личните доходи на функционерите што 
ги избира односно именува Собранието на СРМ изне-
сува 97,16 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќ ѕ 
се исплатува од 1 јули 1987 година, на товар на на-
менските средства на органот во кој функционерот 
остварува личен доход. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“ . 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА И З Б О Р И Т Е И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-2328/1 
14 јули 1987 година -

Скопје Претседател 
на Комисијата за п р а ш а њ а на 

изборите и именувањата, 
Томе Дракулева^!, с. р. 

589. 
Врз основа на член 13 и 14 од Одлуката за осно-

вите и мерилата за стекнување и распределба на 
средствата за , лични доходи и други примања и на-
доместо.ци на носителите на правосудните функции 
што ги избира и . именува Собранието н а СРМ и 
функционерите и раководните работници во Струч-
ните служби на Собранието на СРМ („Службен вес-
ник на СРМ“ бро ј 39/86), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, 
на седницата одржана на 14 јули 1987 година, до-
несе ^ 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
АКОНТАЦИЈА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НОСИ-
ТЕЛИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ФУНКЦИИ ШТО ГИ 
ИЗБИРА И И-МЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ И 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ 

ВО СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ 

1. Вредноста на бодот за пресметување на лич-
ните доходи на носителите fia правосудните функ-
ции што ги избира и именува Собранието на СРМ и 
функционерите и раководните работници во Струч-
ните служби на Собранието -на СРМ, изнесува 97,16 
динари. . 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќ е 
се исплатува од 1 јули 1987 година на товар на на-
менските средства на органот во ко ј функционерот 
односно раководниот работник остварува личен до-
ход. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“ . 

КОМИСИЈА ЗА ПРАША“ЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Бр. 10-2329/1 
14 јули 1987 година 

Скопје Претседател 
, на Комисијата за п р а ш а њ а на 

изборите и именувањата, 
Томе Д р а к у л е в а ^ с. р, 
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590. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник, на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

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

ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ВА 
СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

За помошник на претседателот на Републичкиот 
комитет за сообраќај и врски се назначува Јован 
Стојановски, досегашен советник- на генералниот ди-
ректор на Деловната заедница на патниот сообраќај 
„Македонија сообраќај“ Скопје. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 

' СРМ“. 

Бр. 17-1153/3 
2 јули 1987 година 

Скопје 
л Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 

591. 
Врз основа на член 175 од Законот за државната 

управа ^„Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Изврш-
ниот совет/на Собранието на СР Македонија донесе 

, Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕ-
ПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА СООБРА-
ЌАЈ И ВРСКИ 

Извршниот ' совет на Собранието на СР Македо-
нија е согласен Живко Мицевски, дипломиран сооб-
раќаен инженер во РО Градски сообраќај „Скопје“ 
— Скопје да биде назначен за републички инспектор 
за патен сообраќај во Републичкиот инспекторат за 
сообраќај и врски. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-1297/2 
2 јули 1987 година 

Скопје 
1 - Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, с. р. 

592. 
Врз основа на член 178 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
,донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗ-

ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

За републички советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, сметано од 1. VI. 

1987 година, се именува д-р Душан Вељковиќ, функ-
ционер што ја продолжува работата во Собранието 
на СФРЈ. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

Бр. 17-1338/2 Потпретседател 
2 јули 1987 година на Извршниот совет, 

Скопје Илија Филиповски, с. р. 

593. 
. Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа (.,Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА 

За помошник на републичкиот секретар за пра-
восудство и управа се назначува Бранко Наумовски, 
досегашен заменик на Јавниот обвинител во Општин-
ското јавно обвинителство — Скопје. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќ е се објави во „Службен весник- на 
СРМ“. 

Бр. 17-1509/1 
2 јули 1987 година 

Скопје , 
Потпретседател 

на Извршниот совет„ 
Илија Филиповски, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

587. Закон за вршење стопански дејности со 1 

сам,остоен личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните — — 545 

588. Одлука за вредност на бодот за. пресме-
тување на аконтацијата на личните дохо-
ди на^ функционерите што ги избира од-
носно именува Собранието на СР Ма-

- кедонија — — — — — — '— — 559 
589. Одлика за вредноста на бодот за пресме-

тување аконтација на личните' доходи на 
носителите на правосудните функции што 
ги избира и именува Собранието на СРМ 
и функционерите и раководните работни-
ци во стручните служби на Собранието на 
СРМ - - - ' - - - - - - - 559 

590. Решение за назначување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски — — — — — — 560 

591. 'Решение за давање согласност за назна- . 
чување републички ^инспектор за патен 
сообраќај во Републичкиот ,инспекторат за 
сообраќај и врски — — — — — — 560 

592. Решение1 за именување републички совет-
ник во Извршниот совет на Собранието 

' на СР Македонија — — — — — — 560 
593. Решение за назначување помошник на -

републичкиот секретар за правосудство и 
управа — — — — — — — - — 56 о 
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