
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 6 мај 1964 
С к о п ј е 

Број 18 Год. XX 

Претплата за 1964 год. изнесува 
2.208 дин. Овој број чини 48 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

93. 
На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

Се прогласува Законот за самостојните занает-
чии што го усвои Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 21 април 1964 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 21 
април 1964 година. 

У бр. 16 
24 април 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Граѓаните можат со лична работа и со свои 

средства да вршат заедничка дејност со цел за 
здобивање со доход како самостојни занаетчии. 

Самостојните занаетчии можат да употребу-
ваат дополнителна работа од други лица во гра-
ниците и под условите определени со овој закон. 

Члец 2 
За вршење на занаетчиска дејност самостој-

ниот занаетчија основа занаетчиски дуќан. 
Одделни занаетчиски услуги за кои е вооби-

чаено да се вршат од место во место или како 
споредно занимање можат да се вршат и без да 
се основе занаетчиски дуќан. 

Член 3 
Самостојниот занаетчија може да се занимава 

со занаетчиско производство и со вршење на за-
наетчиски услуги. 

Самостојниот занаетчија што врши занаетчиска 
дејност како споредно занимање или од место во 
место може да врши само занаетчиски услуги. 

Член 4 
Занаетчиска дејност може да врши самостоен 

занаетчија што има стручна спрема или стручна 
способност за вршење на занаетчиска дејност утвр-
дена според овој закон. 

Член 5 
Самостојниот занаетчија врши занаетчиска деј-

ност врз основа на одобрение односно потврда. 

Член 6 
Општествено-политичките заедници можат, во 

рамките на своите права, да пропишуваат посебни 
олеснувања за вршење на занаетчиски дејност;! 
што имаат карактер на уметнички занаети. 

Како уметнички занаети, во смисла на овој 
закон, се сметаат: уметничка изработка на таписе-
рија и други ткаења; уметнички обработки на ка-
мен, стакло, глина, керамика и ел.; изработка на 
филигран; граверски работи; уметничка изработка 
на предмети од ковено железо, бакар и други ме-
тали; сликање на текстил и текстилни влакна; 
уметнички вез; изработка на уметнички мозаици 
во дрво, интерзин и дуборез, како и изработка на 
стилски намештај; изработка на уметнички фото-
графии; сликање на стакло, керамика, дрво и дру-
ги предмети односно материјали, како и друго-
уметничко обликување на предметите во чија из-
работка доаѓа до израз индивидуалниот вкус и 
вештина на производителот, без оглед на тоа дали 
таквото обликување на предметот се врши според 
замислата и нацртот на самиот производител или 
на други лица. 

Член 7 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

домашната ракотворба. 

П. ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАН 

а) Општи услови за работа на занаетчиски дуќан 

Член 8 
Предмет на работа на занаетчиски дуќан може 

да биде вршење на занаетчиски услуги и занает-
чиско производство. 

Занаетчискиот дуќан може да врши една или 
повеќе занаетчиски дејности што се сметаат за 
занаетчиски услуги или производство. 

Член 9 
Занаетчискиот дуќан задолжително има делов-

но седиште. 
Член 10 

Занаетчискиот дуќан работи врз основа на одо-
брение. 

Член 11 
Занаетчиската дејност што е предмет на ра-

ботењето на занаетчискиот дуќан, самостојниот за-
наетчија ја врши самостојно и трајно. 
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Член 12 
Дополнителна работа во занаетчиски дуќан 

можат да вршат најмногу пет работници. 
За вршење на определени занаетчиски дејности 

самостојниот занаетчија може да користи допол-
нителна работа и од други лица, кои таа работа 
ја вршат во својот дом („работа на сиц"). 

Занаетчиски дуќан не може да користи допол-
нителна работа ако се занимава со занаетчиска 
дејност и тоа: со стаклошлифувачка и стаклогра-
верска дејност; со производство на козметички и 
мирисни средства; со изработка на средства за 
одржување на хигиена (прашоци, течности и ел.); 
со изработка на технички мазива: масла, прашоци 
и други средства што служат за стопански цели; 
со месарско-колбасичарско и цреварско производ-
ство; со изработка на обланди, корнети и кори за 
пита; со преработка на овошје, зеленчук и шумски 
плодови како и со изработка на овошни сокови и 
жестоки пијалоци; изработка на оцет; свеќарство 
и моделарско производство. 

Член 13 
Занаетчискиот дуќан може да има ученици во 

стопанството. Само со закон може да се опреде-
лува задолжително држење ученици во стопанство-
то во занаетчиски дуќан. 

Држењето на ученици во стопанството не се сме-
та како употреба на дополнителна работа од 
други лица. 

Член 14 
За заедничко вршење на определена занает-

чиска дејност, самостојните занаетчии можат да се 
здружуваат и да основаат заеднички занаетчиски 
дуќан. 

На заедничкиот занаетчиски дуќан се приме-
нуваат одредбите за занаетчиски дуќан основан од 
едно лице, доколку со овој закон не е поинаку 
определено. 

Член 15 
Занаетчискиот дуќан може со стопански орга-

низации и други општествени правни лица, да 
склучува договор за долгорочна или привремена 
деловна соработка и за вршење занаетчиска деј-
ност за определени потреби. 

Член 16 
Занаетчискиот дуќан може да ги примени на-

челата на работењето што важат за занаетчиските 
дуќани со средства во општествена сопственост под 
условите определени со овој закон и на начинот 
и во границите утврдени со договорот склучен 
помеѓу самостојниот занаетчија и општинското со-
брание, стопанската организација или друго опште-
ствено правно лице (договорен општествен занает-
чиски дуќан). 

Член 17 
Општите прописи за хигиенско-техничката заш-

тита на трудот, санитарните прописи и прописите 
за санитарните мерки како и прописите за корис-
тењето на деловни простории сходно ќе се приме-
нуваат и на деловната просторија на занаетчискиот 
дуќан. 

б) Основање на занаетчиски дуќан 

Член 18 
Занаетчиски дуќан може да основе лице што 

ги исполнува следните услови: 
1. да е доволно способно; 
2. да има стручна спрема или стручна способ-

ност за вршење на определена занаетчиска дејност; 
3. да не му е забрането самостојно вршење на 

занаетчиска дејност со правосилна судска пресуда; 
4. да нема друг дуќан на територијата на 

СФРЈ; 
5. да има деловна просторија доколку е тоа 

предвидено како' услов за основање на дуќанот; и 
6. да не е во работен однос. 

Члец 19 
Одобрение за основање на занаетчиски дуќан 

издава надлежниот орган на општинското собрание. 
Одобрението особено ги содржи: 
а) името и презимето на занаетчијата; 
б) називот на занаетчиските дејности што ќе 

бидат предмет на работењето на занаетчискиот 
дуќан; 

в) деловното седиште на занаетчискиот дуќан; 
г) обврската занаетчискиот дуќан да почне со 

работа во рок од 6 месеци. 

Член 20 
Издавањето на одобрение за основање на за-

наетчиски дуќан не може да се одбие ако лицето 
ги исполнува условите пропишани со овој закон. 

Член 21 
Секој занаетчиски дуќан мора да биде запи-

шан во регистарот на занаетчиските дуќани. 
Регистарот се води во општинското собрание 

што го издало одобрението. За град Скопје во 
градското собрание се води единствен регистар за 
општините од подрачјето на градот. 

Уписот на занаетчискиот дуќан во регистарот 
се врши по службена должност во рок од десет 
дена од денот на издавањето на одобрението за 
основање на занаетчискиот дуќан. 

Со затоплувањето во регистарот, занаетчискиот 
дуќан се смета како основан. 

Начинот на водењето и образецот на региста-
рот ќе ги пропише републичкиот секретар за ин-
дустрија. 

Член 22 
Занаетчискиот дуќан лично го води и рабо-

тите во него ги врши самостојниот занаетчија на 
кого му е издадено одобрение за основање на за-
наетчиски дуќан. 

Ако самостојниот занаетчија е с п р е ч и да го 
води дуќанот лично поради болест, одмор, притвор 
односно истражен затвор, воена обврска, вршење 
на општествени задолженија и ел. може на еден 
од зашилените работници, кој во неговиот дуќан 
врши работа како редовно и главно занимање или 
на еден од членовите на своето потесно семејство 
привремено да им го довери водењето на занает-
чискиот дуќан. 

Привременото водење на занаетчискиот дуќан 
во случаите од претходниот став може да трае 
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најмногу шест месеци. Во случај на болест при-
временото водење може да трае најмногу една 
година, а во случај на воена обврска додека трае 
исполнувањето на обврската. 

Водењето на занаетчискиот дуќан преку запо-
слени работници односно преку член на потесното 
семејство, самостојниот занаетчија е должен да го 
пријави на општинското собрание во рок од 15 
дена од денот на спреченоста. џ 

Како потесно семејство, во смисла на ОВОЈ 

член, се сметаат брачниот другар и децата на са-
мостојниот занаетчија. 

1. Стручна спрема 

Член 23 
Стручна спрема за вршење на определена за-

наетчиска дејност има лицето на кое му е приз-
наено стручно образование на квалификуван ра-
ботник за занаетчиската дејност што ќе се врши 
во занаетчискиот дуќан. 

Занаетчиски дуќан може да основе и лице што 
нема стручно образование во смисла на претход-
ниот став, ако докаже дека е стручно способно за 
вршење на определена занаетчиска дејност. 

Член 24 
Стручната спрема се докажува со свидетелство 

за завршено стручно училиште односно со свиде-
делство за положен стручен испит. 

Стручната способност ја утврдува посебна ко-
мисија што ја образува општинското собрание и се 
докажува со уверение. 

Член 25 
Стручна способност за вршење определена 

занаетчиска дејност се утврдува со проверување на 
практичното знаење според постапката пропишана 
за полагање на практичниот дел од испитот за 
звање квалификуван работник во соодветното за-
нимање (занает). 

За занимањето (занаетот) за кое не е пропишан 
практичен дел на стручниот испит, практичното 
знаење на кандидатот комисијата го проверува 
преку практична задача сообразена со програмата 
за испит од најблискиот занает. 

Член 26 
Се овластува поблиски прописи за начинот на 

кој се утврдува стручната способност за вршење на 
определена занаетчиска дејност да донесе репуб-
личкиот секретар за труд во согласност со репуб-
личкиот секретар за индустрија. 

2. Деловно седиште и деловна просторија 

Член 27 
Занаетчискиот дуќан може да има само едно 

деловно седиште. 
Како деловно седиште се смета местото озна-

чено во одобрението за основање на занаетчискиот 
дуќан. 

Член 28 
Занаетчискиот дуќан, ако тоа го бара приро-

дата на занаетчиската дејност, задолжително има 
деловна просторија. 

Занаетчиските дејности што задолжително се 
вршат во деловна просторија ги определува репуб-
личкиот секретар за индустрија. 

Член 29 
Занаетчискиот дуќан кој задолжително треба 

да има деловна просторија дејноста ја врши во 
неа или во станот на самостојниот занаетчија, ако 
за такво користење има одобрение според посеб-
ните прописи за работните простории (деловни 
простории). 

Деловната просторија мора да биде во местото 
определено како деловно седиште на занаетчискиот 
дуќан. 

Член 30 
Занаетчискиот дуќан може да има и помошни 

простории (за прием и испорака на порачки и ел.) 
ако тоа го изискува природата на занаетчиската 
дејност. 

Помошните простории се сметаат како составен 
дел на деловната просторија, а ако се градежно 
издвоени од деловната просторија, задолжително 
треба да се наоѓаат на подрачјето на деловното 
седиште. 

Член 31 
Занаетчискиот дуќан може да изврши промена 

на деловната просторија и на деловното седиште 
на дуќанот. 

Промената на деловната просторија односно де-
ловното седиште, самостојниот занаетчија е должен 
да ја пријави на органот што го издал одобрението 
за основање на занаетчискиот дуќан. Врз основа 
на пријавата, настанатите промени се внесуваат 
во регистарот на занаетчиските дуќани. 

Во случај на промена на деловното седиште на 
занаетчискиот дуќан од едра во друга општина, 
одобрението за основање на занаетчиски дуќан 
престанува да важи со поднесување на одјавата. 

3. Предмет и начин на работење на занаетчискиот 
дуќан 

Член 32 
Занаетчискиот дуќан може да врши услуги 

односно производство само во рамките на занает-
чиската дејност означена во одобрението за него-
вото основање. 

Член 33 
Занаетчискиот дуќан работи под назив што 

содржи име и презиме на самостојниот занаетчија 
и означување на дејноста што ја врши. Во називот 
можат да се внесуваат и други ознаки. 

Називот под кој занаетчискиот дуќан работр! 
мора да биде истакнат над или покрај влезот во 
деловната просторија. 

Член 34 
Занаетчискиот дуќан што е должен да има де-

ловна просторија, работите од својата дејност, по 
правило, ги врши во неа. 

Занаетчискиот дуќан може одделни работи од 
својата дејност да врши надвор од деловната про-
сторија како и надвор од деловното седиште, ако 
тоа го налага природата на работата или ако е така 
договорено со порачителот. 
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Самостојниот занаетчија кој работи надвор од 
деловното седиште на дуќанот, е должен да ја 
пријави работата на надлежниот орган на општин-
ското собрание. 

Член 35 
Занаетчискиот дуќан ги продава своите про-

изводи, по правило, во деловната просторија. 
Општинското собрание ќе го пропише начинот 

и условите под кои занаетчискиот дуќан може 
своите производи да ги продава и надвор од делов-
ната просторија (на пазар, панаѓур и на други 
места). 

Опаковката во која се ставаат во промет про-
изводите на занаетчискиот дуќан, задолжително 
треба да го содржи називот и деловното седиште 
на дуќанот. 

Производите што се добиваат по пат на соста-
вување на туѓи производи без никаква преработка, 
обработка односно доработка или посебно комби-
нирање не се сметаат, како производи на занает-
чискиот дуќан. 

Член 36 
Занаетчискиот дуќан може да продава и туѓи 

производи што служат за користење на неговите 
производи, како и туѓи производи чија продажба 
во занаетчиски дуќани одговара на месните обичаи. 

Кои туѓи производи занаетчискиот дуќан може 
да продава според месните обичаи, во случај на 
спор, утврдува надлежната стопанска комора. 

Член 37 
Занаетчискиот дуќан е должен во деловната 

просторија на видно место да ги истакне цените 
на своите производи односно ценовник на услугите. 

По барање од потрошувачот занаетчискиот ду-
ќан е должен да издаде сметка за извршената 
услуга односно продаден производ. 

Член 38 
Занаетчискиот дуќан, кој задолжително мора 

да има деловна просторија, е должен да биде 
отворен во определено работно време. 

Работното време го пропишува општинското 
собрание. 

Член 39 
Дополнителна работа од други лица во зана-

етчиски дуќан можат да вршат најмногу пет ра-
ботници. 

Како дополнителна работа се смета работата 
од други лица со кои самостојниот занаетчија за-
сновал привремен или постојан работен однос со 
полно или скратено работно време, како и работа 
во домот на работникот („работа на сиц"). 

Како дополнителна работа од други лица се 
смета и работата на членовите на потесното се-
мејство на самостојниот занаетчија во неговиот 
дуќан ако таа работа ја вршат постојано како ре-
довно и главно занимање. 

Член 40 
Дополнителна работа од други лица во вид на 

„работа на сиц" може да организира занаетчиски 
дуќан кој задолжително треба да има деловни 
простории и одобрение за „работа на сиц" од над-
лежниот орган на општинското собрание. 

Член 41 
Занаетчискиот дуќан што користи дополни-

телна работа од други лица во вид „работа на 
сиц" е должен со тие лица да склучи писмен до-
говор за видот на работата, начинот на пресмету-
вањето на исплатата на заработката и за другите 
услови на работењето. 

в) Заеднички занаетчиски дуќан 

Член 42 
Заеднички занаетчиски дуќан можат да осно-

ваат најмногу шест лица кои ги исполнуваат усло-
вите од член 18 од овој закон. 

Секое од здружените лица мора да има струч-
на спрема односно стручна способност за вршење 
на работи од најмалку една од занаетчиските деј-
ности што се предмет на работењето на заеднич-
киот занаетчиски дуќан. 

За основање на заеднички занаетчиски дуќан 
се склучува писмен договор. 

Член 43 
Кон барањето за издавање на одобрение за ос-

новање на заеднички занаетчиски дуќан, се под-
несува договорот за основање на дуќанот, кој осо-
бено ги содржи: 

1. имињата на здружените лица; 
2. занаетчиските дејности што ќе бидат пред-

мет на работење на дуќанот; 
3. деловното седиште на дуќанот; 
4. начинот и условите за истапување на здру-

жените лица од дуќанот и другите меѓусебни пра-
ва и обврски; 

5. името и презимето на самостојниот занает-
чија кој ќе го претставува и застапува дуќанот. 

Договорот за основање на заеднички занает-
чиски дуќан задолжително се оверува во општин-
ското собрание. 

Член 44 
Одобрението за основање заеднички занает-

чиски дуќан ги содржи и имињата на сите здру-
жени лица со означување на стручната спрема на 
секое од тие лица, занаетчиските дејности што се 
предмет на работење на дуќанот, како и името на 
самостојниот занаетчија што ќе го претставува и 
застапува заедничкиот занаетчиски дуќан. 

Член 45 
Во заедничкиот занаетчиски дуќан здружени-

те лица работите ги вршат лично. 
Заедничкиот занаетчиски дуќан може да упо-

требува дополнителна работа од други лица ако 
дуќанот е основан со помалку од шест здружени 
лица со тоа што вкупниот број на лицата кои го 
основале и работниците запослени во тој дуќан не 
може да биде поголем од шест. 

Член 46 
Називот под кој работи заедничкиот занает-

чиски дуќан основан од две здружени лица ги со-
држи сите елементи од член 33 од овој закон. 

Во другите случаи здружениот занаетчиски 
дуќан може да работи само под фирма. 
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Републичкиот секретар за индустрија ќе до-
несе поблиски прописи за содржината на фирмата. 

Член 47 
За обврските на заедничкиот занаетчиски ду-

ќан здружените лица солидарно одговараат со це-
локупниот свој имот. 

Лицата што ќе истапат од заедничкиот занает-
чиски дуќан одговараат за обврските на дуќанот 
што настанале до нивното истапување. 

Член 48 
Ако едно или повеќе од здружените лица иста-

пи од заедничкиот занаетчиски дуќан, дуќанот 
продолжува со работа ако во него останале нај-
малку две здружени лица. 

Заедничкиот занаетчиски дуќан не може да 
врши занаетчиска дејност за која имало стручна 
спрема лицето што истапило од рхего, ако ниеден 
од останатите здружени занаетчии нема таква 
стручна спрема. 

Промените од овој член се пријавуваат за вне-
сување во регистарот. 

г) Привремено запирање и престанок 
на занаетчискиот дуќан 

1. Привремено запирање 

Член 49 
Самостојниот занаетчија може привремено да 

го запре водењето на занаетчискиот дуќан врз ос-
нова на одобрение: 

1. за време на болест односно болување; 
2. за време на користење на одмор или отсу-

ствување по кој и да било друг основ; 
3. за време на воена вежба или вршење на 

други јавни служби; 
4. во случај на губење на деловната просторија 

без негова вина, како и при вршењето на поголе-
ми поправки на деловната просторија или опре-
мата; 

5. во случај на притвор или истражен затвор. 
Привремено запирање во случаите од прет-

ходниот став може да се одобри само додека по-
стојат тие причини, а најдолго до една година. По 
исклучок, во случај на болест, надлежниот Орган 
на општинското собрание може да го продолжи 
овој рок. 

Одобрение за привремено запирање е потреб-
но ако запирањето трае подолго од триесет дена. 

Член 50 
Одобрението за привремено запирање го изда-

ва, по барање од самостојниот занаетчија, надлеж-
ниот орган на општинското собрание. 

Привременото запирање мора да се објави на 
влезната врата или на излогот на деловната про-
сторија. 

Член 51 
Самостојниот занаетчија е должен да го прија-

ви продолжувањето на водењето на занаетчискиот 
дуќан на надлежниот орган на општинското собра-
ние во рок од 8 дена од престанокот на причина-
та поради која настанало привременото запирање. 

2. Престанок на занаетчиски дуќан 

Член 52 
Занаетчиски дуќан престанува: 
1. со одјавување; 
2. со огласување престанок на занаетчискиот 

дуќан; 
3. по силата на законот. 
Заедничкиот занаетчиски дуќан престанува и 

кога бројот на здружените лица се сведе на еден. 
Престанокот на занаетчискиот дуќан се утвр-

дува со посебно решение врз основа на кое зана-
етчискиот дуќан се брише од регистарот на зана-
етчиските дуќани. 

Решението од претходниот став се донесува во 
рок од десет дена од настапувањето на основот за 
престанок. Занаетчискиот дуќан се брише од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани по конечноста 
на решението за неговиот престанок, доколку со 
овој закон не е поинаку определено (чл. 57). 

Со бришењето од регистарот занаетчискиот 
дуќан престанува. 

Член 53 
Одјавувањето на занаетчискиот дуќан се врши 

писмено или со изјава на записник кај органот 
што го издал одобрението за основање на дуќанот. 

Ако самостојниот занаетчија продолжи со ра-
бота по бришењето на дуќанот од регистарот, ќе се 
смета дека занаетчиската дејност ја врши без одо-
брение за основање на занаетчиски дуќан. 

Член 54 
Надлежниот орган на општинското собрание ќе 

огласи престанок на занаетчискиот дуќан ако: 
1. дополнително утврди дека самостојниот за-

наетчија одобрението за основање на занаетчиски 
дуќан го добил врз основа на лажни документи; 

2. самостојниот занаетчија е казнет со кри-
вично дело во врска со водењето на дуќанот или 
во текот на една година двапати бил казнет за по-
тешки прекршоци во врска со водењето на дуќа-
нот; 

3. надлежниот суд на честа утврди потешки 
повреди на деловните обичаи на занаетчискиот 
дуќан. 

Член 55 
Занаетчискиот дуќан престанува по силата на 

законот ако самостојниот занаетчија: 
1. ја изгуби деловната способност или умре; 
2. со правосилна пресуда биде осуден на забра-

на на вршење на занаетот; 
3. со правосилно решение на судија за прекр-

шоци му се одземе одобрението за вршење на за-
наетчиска дејност; 

4. биде осуден на издржување казна затвор 
безусловно во траење подолго од 6 месеци или на 
казна строг затвор; 

5. не почне со работа за време од шест месе-
ци од денот на издавањето на одобрението за вр-
шење на занаетчиска дејност; 

6. засновал постојан работен однос. 
Одредбите од точките 1, 2, 3, 4 и 6 од прет-

ходниот став се применуваат за заедничките за-
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наетчиски дуќани, ако бројот на здружените лица 
се сведе на еден. 

Член 56 
Во случај на смрт на самостојниот занаетчија, 

неговата вдовица или малолетните деца можат да 
продолжат со водење на занаетчискиот дуќан пре-
ку стручен работодател ако немаат други приходи 
за издржување. 

Член 57 
Продолжувањето на водењето на занаетчис-

киот дуќан од претходниот член задолжително се 
пријавува на надлежниот орган на општинското 
собрание, на чие подрачје се наоѓа деловното се-
диште на дуќанот, во рок од 3 месеци од смртта 
на самостојниот занаетчија. 

Кон пријавата се прилага: 
1. извод од матичната книга на умрените за 

смртта на самостојниот занаетчија; 
2. одобрението за основање на занаетчискиот 

дуќан; 
3. докази дека стручниот работоводител ги ис-

полнува условите од член 23 на овој закон; 
4. уверение за имотната состојба; 
5. уверение за малолетноста на децата. 
Ако вдовицата односно старателот на малолет-

ните деца во рокот од став 1 на овој член не го 
пријават продолжувањето на водењето на занает-
чискиот дуќан на умрениот самостоен занаетчија, 
настапува престанок на занаетчискиот дуќан во 
смисла на член 52 од овој закон. 

Член 58 
Надлежниот орган на општинското собрание ќе 

им достави на општинскиот орган на управата, 
надлежен за работата на финансиите, на над-
лежната стопанска комора и на комуналниот за-
вод за социјално осигурување препис од издаденото 
одобрение за основање на занаетчискиот дуќан и 
од решенијата за сите промени во врска со преста-
нокот на занаетчискиот дуќан или промената на 
деловните простории односно деловното седиште. 

Ш. ВРШЕЊЕ ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ БЕЗ 
ОСНОВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАН 

1. Вршење на занаетчиски услуги од место 
во место 

Член 59 
За занаетчиските услуги за кои е вообичаено 

да се вршат со одење од место во место, не е за-
должително основање на занаетчиски дуќан. Овие 
услуги можат да се вршат на дел или на целата 
територија на Републиката. 

Републичкиот секретар за индустрија ќе ги 
определи занаетчиските услуги што можат да се 
вршат од место во место. 

Лицата што вршат услуги од став 1 на овој 
член не смеат да користат дополнителна работа од 
други лица, ниту да држат ученици во стопан-
ството. 

Член 60 
Занаетчиските услуги од претходниот член се 

вршат врз основа на одобрение што го издава над-
лежниот орган на општинското собрание на чие 
подрачје лицето што бара одобрение има постоја-
но престојувалиште. 

Одобрението може да се издаде на лице што 
е деловно способно и има најмалку две години 
практика во вршењето на тој вид занаетчиски 
услуги. Одобрението содржи: име на самостојниот 
занаетчија, вид на занаетчиските услуги и подрач-
јето на кое тие ќе се вршат. 

Одобрението се впишува во посебен регистар 
што се води во општинското собрание. 

Член 61 
Одобрението за вршење занаетчиски услуги од 

место во место се издава на неопределено време. 
Важноста на одобрението престанува со губе-

њето на деловната способност, односно со смртта 
на самостојниот занаетчија и со одјавување. 

Престанокот на важноста на одобрението се 
утврдува со решение на органот што го издал. 

Престанокот на важноста на одобрението се 
впишува во регистарот од член 60 од овој закон. 

2. Вршење занаетчиски услуги како споредно 
занимање 

Член 62 
Занаетчиски услуги како споредно занимање 

можат да вршат лица што се во работен однос, 
лични пензионери, воени инвалиди, инвалиди на 
трудот, домаќинки и други лица што не се во ра-
ботен однос. 

Лицата што вршат занаетчиски услуги како 
споредно занимање мораат да имаат стручна спре-
ма односно стручна способност која се бара за таа 
дејност. 

Овие лица не можат да користат дополнителна 
работа од други лица, ниту да држат ученици во 
стопанството. 

Лицата од ставот 1 на овој член можат да вр-
шат занаетчиски услуги само на граѓаните и во 
местото на своето престојувалиште. 

Член 63 
Вршењето на занаетчиски услуги како според-

но занимање задолжително се пријавува на над-
лежниот орган на општинското собрание, на чие 
подрачје се наоѓа престојувалиштето на лицето 
кое сака да врши занаетчиски услуги како според-
но занимање. 

Кон пријавата лицето поднесува доказ за 
стручната спрема односно стручната способност и 
за тоа дека со судска пресуда не му е забрането 
вршењето на тој вид занаетчиска услуга. 

Пријавата се евидентира и на подносителот му 
се издава потврда, која служи како овластување 
за вршење занаетчиските услуги наведени во неа. 
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IV. ДЕЛОВНА СОРАБОТКА СО СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВРШЕЊЕ ЗАНАЕТЧИСКА 

ДЕЈНОСТ ЗА ОДРЕДЕНИ ПОТРЕБИ 

Член 64 
Занаетчиски дуќан може да засновува долго-

рочна или привремена деловна соработка со оддел-
ни стопански организации или самостојни устано-
ви што вршат стопанска дејност (деловна сора-
ботка). 

Занаетчискиот дуќан може со општината, мес-
ната заедница и со друго општествено правно ли-
це да договори долгорочно или привремено про-
изводство на определени занаетчиски производи 
односно вршење на определени занаетчиски услу-
ги за потребите на определен државен орган, мес-
на заедница односно друго општествено правно ли-
це или за потребите на други определени потро-
шувачи (вршење на занаетчиска дејност за опре-
делени потреби). 

Со деловната соработка односно со вршењето 
на занаетчиска дејност за определени потреби, мо-
же да се опфати: вршењето на определени занает-
чиски услуги односно производството на опреде-
лени занаетчиски производи исклучиво или пр-
венствено за потребите на определена стопанска 
организација, државен орган, месна заедница, од-
носно друго општествено правно лице или за по-
требите на определени потрошувачи; производ-
ството на занаетчиски производи во определено 
количество и асортиман; продажбата на занает-
чиски производи односно вршењето на занаетчиски 
услуги по определени цени; обезбедувањето на 
пласманот на занаетчиските производи односно 
услугите; обезбедувањето на суровини и репро-
дукциони материјали за производство на занает-
чиски производи или за вршење на занаетчиски 
услуги односно давање аванс за набавка на суро-
вини односно репродукциони материјали, и обез-
бедување или давање на гаранции за кредит ш ^ 
му се одобрува на занаетчискиот дуќан и дава 
ње на определени средства за работа на занает-
чискиот дуќан на користење. 

Предмет на деловна соработка односно врт? 
ње на занаетчиска дејност за определени потреби 
можат да бидат една или повеќе видови од ставот 
1 на овој член, како и други видови на трајна де 
ловна соработка односно вршење занаетчиска деј-
ност за определени потреби. 

Член 65 
Деловната соработка односно вршењето на за-

наетчиската дејност за определени потреби се за-
сновува со писмен договор што го склучуваат за-
наетчискиот дуќан и стопанската организација, оп-
штината, месната заедница или друго општествено 
правно лице. 

Со договорот за деловна соработка односно за 
вршење занаетчиска дејност за определени потре-
би може да се предвиди стопанската организаци-
ја, општината, месната заедница или друго опште-
ствено правно лице да вложува средства во зана-
етчискиот дуќан за неговиот развој, под услов са-
мостојниот занаетчија да преземе соодветни обвр-
ски во врска со тоа вложување. 

V. ДОГОВОРНИ ОПШТЕСТВЕНИ ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ 

Член бб 
За поцелосно искористување на можноста за 

работење и проширување на материјалната основа 
на занаетчискиот дуќан, самостојниот занаетчија 
може со општината, стопанската организација или 
друго општествено правно лице да склучи договор 
според кој на неговиот дуќан постепено ќе се при-
менуваат начелата на работењето што важат за 
занаетчиските дуќани со средства во општестве-
на сопственост (општествени занаетчиски дуќани). 

Договорот подлежи на одобрение од општин-
ското собрание, на чие подрачје се наоѓа делов-
ното седиште на занаетчискиот дуќан ако не е 
склучен со општината. 

Член 67 
Со договорот од член бб на овој закон се утвр-

дува кои начела за работењето на општествените 
занаетчиски дуќани ќе се применуваат врз занает-
чискиот дуќан на самостојниот занаетчија, усло-
вите под кои ќе се применуваат тие начела и на-
чинот на нивното применување. 

Член 68 
Самостојниот занаетчија што го склучил дого-

ворот од член бб на овој закон ги има правата и 
обврските утврдени со закон и со договорот склу-
чен во согласност со законот, а неговиот занает-
чиски дуќан се здобил со посебна положба и ги 
има правата и обврските утврдени со законот и 
договорот. 

Општината, стопанската организација односно 
друго општествено правно лице како и самостој-
ниот занаетчија што го склучиле договорот од 
член бб од овој закон, можат да бараат раскину-
вање на договорот само ако другата договорна 
страна не ги исполнува договорните обврски ка-
ко и во случаите изрично предвидени со дого-
ворот. 

Член 69 
Над средствата што ги внел во договорило 

општествен занаетчиски дуќан, самостојниот за-
наетчија има право на сопственост. Овие сред-
ства самостојниот занаетчија може да ги изнесе 
од договорниот општествен занаетчиски ду ^ г: е 
мо ако е тоа предвидено со договорот. 

Член 70 
Со склучувањето на договорот од член бб на 

овој закон, самостојниот занаетчија се здобива: 
1. со правото и должноста да раководи со ра-

ботите на договорниот општествен занаетчиски ду-
ќан како раководител на дуќанот, ако со договорот 
не е поинаку определено; 

2. со право да учествува во делот на чистиот 
приход на договорниот општествен занаетчиски 
дуќан издвоен за личните доходи на работниците 
на дуќанот, сразмерно со неговиот придонес во де-
ловниот успех на дуќанот; 

3. со право на социјално осигурување според 
прописите што важат за работниците запослени во 
стопанските организации; 
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4. со право на надоместок на вредноста на 
средствата што ги внел договорниот општествен 
занаетчиски дуќан (член 69); 

5. со право на надоместок за користењето на 
неамортизираниот односно неотплатениот дел на 
средствата што ги внел во договорниот општествен 
занаетчиски дуќан (член 69). 

Како раководител на договорниот општествен 
занаетчиски дуќан, самостојниот занаетчија ги 
има сите права и должности на раководител на 
општествен занаетчиски дуќан, ако со договорот 
не е поинаку определено. 

Член 71 
Со договорот од член бб на овој закон ќе се 

определат: 
1. правата и должностите на самостојниот за-

наетчија како раководител на договорниот опште-
ствен занаетчиски дуќан; 

2. условите и начинот на кој самостојниот за-
наетчија како раководител на договорниот опште-
ствен занаетчиски дуќан ќе го остварува своето 
право на учество во делот на чистиот приход из-
двоен за личните доходи на работниците на ду-
ќанот; 

3. вредноста на средствата што ги внел само-
стојниот занаетчија во договорниот општествен за-
наетчиски дуќан (член 69) и начинот на плаќањето 
на надоместокот на вредноста на тие средства; 

4. височината на надоместокот за користењето 
на неамортизираниот односно неотплатениот дел 
на средствата што га внел самостојниот занает-
чија во договорниот општествен занаетчиски ду-
ќан (член 69) и начинот на плаќањето на тој надо-
месток. 

Надоместоците од ставот 1 точка 3 и 4 на овој 
член се обезбедуваат од средствата остварени со 
работата на договорниот општествен занаетчиски 
дуќан, ако со договорот не е поинаку определено. 

Член 72 
Самостојниот занаетчија не може да биде сме-

нет од должноста раководител на договорен оп-
штествен занаетчиски дуќан се додека ги извршу-
ва обврските што ги презел со договорот од 
член бб на овој закон. 

Член 73 
Со договорот од член бб на овој закон може 

да се предвиди самостојниот занаетчија, како ра-
ководител на договорен општествен занаетчиски 
дуќан, да има право да го запре извршувањето 
на заклучоците на органот на управувањето на ду-
ќанот за отуѓување на средствата, за засновување 
или престанок на работниот однос на одделни ра-
ботници и за преземање на обврски од страна на 
дуќанот. 

Ако самостојниот занаетчија врз основа на 
своето право од договорот го запре извршува-
њето на заклучокот на органот на управата на ду-
ќанот, а овој орган и понатаму остане при својот 
заклучок, за спорното прашање одлучува арби-
тражниот совет при општинското собрание на чие 
подрачје се наоѓа деловното седиште на дуќанот. 

Арбитражниот совет од став 2 на овој член се 
состои од претседател, што го именува општинско-
то собрание, од по еден преставник на работниот 
колектив на дуќанот и самостојниот занаетчија. 

Член! 74 
Со договорот од член бб на овој закон може 

да се предвиди износот на надоместокот на вред-
носта на средствата што ги внел самостојниот за-
наетчија во договорниот општествен занаетчиски 
дуќан и износот на надоместокот за користење на 
тие средства (член 71 став 1 точка 3 и 4), пресме-
тан на начинот утврден со договорот, да се користи 
за уплатување на придонесот за социјално осигу-
рување. 

Во случајот од претходниот став на самостој-
ниот занаетчија му се засметува во пензискиот 
стаж за здобивање и определување на пензија и 
соодветен дел од времето поминато во вршењето 
на самостојна занаетчиска дејност пред склучу-
вањето на договорот. 

Условите за засметување времето на вршење-
то на самостојна занаетчиска дејност во пензис-
киот стаж се утврдуваат со прописите за пен-
зиското осигурување. 

Член 75 
Во случај на смрт на самостојниот занаетчи-

ја, што го склучил договорот од член бб на овој 
закон, неговите имотни права' според тој договор 
го наследуваат наследниците на занаетчијата спо-
ред Законот за наследување. 

Член 76 
Средствата што во договорниот општествен за-

наетчиски дуќан ги вложиле општината, стопан-
ската организација или друго општествено правно 
лице се општествена сопственост. 

Начинот и условите за вложување на средства 
од страна на општината, стопанската организација 
односно друго општествено правно лице се утвр-
дуваат со договорот од член бб на овој закон. 

Член 77 
Договорниот општествен занаетчиски дуќан од 

својата дејност создава општествени фондови. 
Договорниот општествен занаетчиски дуќан ги 

има фондовите што ги имаат општествените зана-
етчиски дуќани. 

Член 78 
На договорниот општествен занаетчиски дуќан 

можат да му се одобруваат кредити со условите 
под кои такви му се одобруваат и на општествен 
занаетчиски дуќан. 

Член 79 
Договорниот општествен занаетчиски дуќан 

своите обврски спрема општествената заедница ги 
извршува според прописите што важат за опште-
ствените занаетчиски дуќани. 

Член 80 
Ограничувањата во поглед користењето на до-

полнителна работа на други лица не важат за до-
говорниот општествен занаетчиски дуќан. 
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Член 81 
За престанок на договорен општествен занает-

чиски дуќан се применуваат прописите што се 
однесуваат на престанокот на општествен занает-
чиски дуќан. 

Член 82 
Личните доходи на работниците запослени во 

договорен општествен занаетчиски дуќан се утвр-
дуваат со правилник за распределбата на личните 
доходи на работниците, што го донесуваат заед-
нички работниот колектив на дуќанот, самостој-
ниот занаетчија и ОКОЛИСКИОТ ОДНОСНО ОПШТИНСКИ-

ОТ синдикален совет. Ако тие не се согласат, од-
лука за спорните прашања донесува арбитраж-
ниот совет во кој влегуваат по еден претставник 
на работниот колектив, самостојниот занаетчија и 
за околискиот односно општинскиот синдикален 
совет. 

Измените и дополнувањата на правилникот за 
распределба на личните доходи на работниците се 
донесуваат на начинот утврден во претходниот 
став. 

Со правилникот за распределба на личните 
доходи на работниците и со измените на тој пра-
вилник не можат да се намалуваат со договорот 
признаените права на самостојниот занаетчија. 

На личните доходи на работниците на дого-
ворниот општествен занаетчиски дуќан, како и на 
личниот доход на самостојниот занаетчија како ра-
ководител на тој дуќан, се плаќаат сите придоне-
си што се плаќаат на личните доходи на работни-
ците запослени во општествените занаетчиски 
дуќани. 

Член 83 
Правилата на договорниот општествен зана-

етчиски ^уќан се донесуваат истовремено со пра-
вилникот за распределба на личните доходи на 
работниците според постапката предвидена за до-
несување на тој правилник. 

Правилата на договорниот општествен занает-
чиски дуќан мораат да бидат во согласност со од-
редбите на договорот од член бб на овој закон. 

Правилата од став 1 на овој член се донесуваат 
во рок од два месеца од денот на запишувањето 
на дуќанот во регистирот на занаетчиските дуќани. 

Член 84 
Во рок од 15 дена од денот на склучувањето 

на договорот од член бб на овој закон, договор-
ниот општествен занаетчиски дуќан мора да се за-
пише во регистарот на стопанските организации. 

Кон пријавата за запишување во регистарот 
се прилага договорот и одобрението од член бб на 
овој закон. 

Со запишувањето во регистарот на стопански-
те организации, договорниот општествен занает-
чиски дуќан се здобива со својство на правно 
лице. 

VI. НАДЅОР И УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 85 
Општинското собрание преку своите органи 

врши надѕор над работата на занаетчиските ду-

ќани, како и над работата на лицата што вршат 
занаетчиски услуги од место во место односно ка-
ко споредно занимање. 

Член 86 
Привремена забрана на работата на занает-

чискиот дуќан како управна мерка може да се 
изрече ако занаетчискиот дуќан не се придружува 
кон општите прописи за хигиенско-техничката за-
штита во работењето, санитарните прописи и про-
писите за санитарните мерки, како и прописите 
за користењето на деловни простории. 

Член 87 
Ако за вршење на занаетчиска дејност не е 

основан занаетчиски дуќан или ако занаетчиски-
от дуќан врши работи што не спаѓаат во делокру-
гот на занаетчиската дејност што е предмет на 
работењето на дуќанот или ако занаетчискиот ду-
ќан користи дополнителна работа од други лица 
спротивно на законот, - или ако одделни услужни 
дејности врши без одобрение за работа (член 60), 
или ако лица од членот 62 на овој закон вршат 
услуги кои не ги пријавиле на општинското со-
брание, или ако лице од членот 60 и 62 на овој 
закон користи дополнителна работа од други лица, 
или ако држат ученици во стопанство, ќе се доне-
се решение за одземање на имотната корист со 
неовластено вршење на занаетчиска или друга 
стопанска дејност односно со употреба на допол-
нителна работа од други лица, со држење на уче-
ници во стопанство спротивно на овој закон. 

Одземената имотна корист е вонреден приход 
на буџетот на општината, чиј орган поднел бара-
ње за нејзиното одземање. 

Решението од став 1 на овој член во вонпар-
нична постапка го донесува општинскиот суд на 
чие подрачје се наоѓа деловното седиште на заед-
ничкиот дуќан односно престојувалиштето на лице-
то од став 1 на овој член по барање од надлеж-
ниот орган. 

Член 88 
Примената на управните мерки од овој закон 

не ја исклучуваат примената на управните мерки 
предвидени со другите постојни прописи како и 
примената на казнените одредби од овој закон и 
други прописи. 

VП. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 89 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 

ќе се казни за прекршок оној самостоен занает-
чија: 

1. кој има повеќе од еден занаетчиски дуќан 
(чл. 18 т. 4); 

2. кој врши занаетчиски дејности во деловна 
просторија што се наоѓа надвор од местото на ра-
ботењето на занаетчискиот дуќан (член 29 став 2); 

3. кој користи помошни простории што се на-
оѓаат надвор од подрачјето на седиштето на работ-
ните простории на дуќанот (член 30 став 2); 

4. кој не ги пријави промените на деловните 
простории односно деловното седиште на занает-
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нискиот дуќан на подрачјето на општината однос-
но на подрачјето на друга општина (член 31 став 2). 

5. кој врши занаетчиски дејности што не сз 
означени во одобрението за основање на занает-
чиски дуќан (член 32); 

6. кој не ги пријави работите од својата зана-
етчиска дејност што ги врши надвор од делов > 
те просторни односно деловното седиште (член 34 
став 3); 

7. кој надвор од деловните просторни продава 
свои производи спротивно на прописите (член 35 
став 2); или става во промет производи спротивно 
ка член 35 став 3; 

8. кој продава туѓи производи спротивно на 
член 36 став 1; 

9. кој користи дополнителна работа од други 
лица спротивно на член 12 став 3, член 45 став 2, 
член 59 став 3 и член 62 став 3; 

10. кој организира „работа на сиц" без одо-
брение (член 40); 

11. кој користи дополнителна работа од други 
лица во вид на „работа на сиц" со кои не е склу-
чен писмен договор за работа (член 41). 

Со парична казна од став 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок и лице кое врши занаетчиска 
дејност без одобрение за основање занаетчиски 
дуќан (член 10 став 1, член 53 став 2). 

Член 90 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни 

за прекршоци: 
1. лице кое без одобрение врши услуги од ме-

сто во место или врши услуги што не се содржани 
во одобрението или ги врши надвор од подрачјето 
означено во одобрението (член 60); 

2. лице кое врши занаетчиски услуги како 
споредно занимање на работни и други организа-
ции (член 62); 

3. лице кое врши занаетчиски услуги како спо-
редно занимање без пријава (член 63); 

4. лице кое при вршењето на занаетчиски услу-
ги од место. во место или како споредно занима-
ње користи дополнителна работа од други лица 
или држи ученици во стопанството (член 62 став 3); 

5. вдовица односно старател на малолетните 
деца на умрен самостоен занаетчија што ќе про-
должи со водење на занаетчиски дуќан спротивно 
на член 57. 

Член 91 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни 

за прекршок самостојниот занаетчија: 
1. ако на надлежниот орган во определениот 

рок не го пријави водењето на дуќанот преку за-
послен работник односно член од потесното семеј-
ство (член 22 став 4); 

2. ако називот под кој дуќанот работи не е ис-
такнат над или покрај влезот на деловната просто-
рија (член 33 став 2); 

3. ако во деловните простории на видно место 
не ги истакне цените на своите производи односно 
ценовникот на услугите или ако по барање од по-
трошувачите одбие да издаде сметка за изврше-
ните услуги односно продадени производи (член 37); 

4. ако на надлежниот орган во пропишаниот 
рок не го пријави продолжувањето на водењето 
на занаетчискиот дуќан (член 51). 

Член 92 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок самостојниот занаетчија ако на над-
лежниот орган не го пријави привременото запи-
рање на водењето на занаетчискиот дуќан за вре-
ме подолго од 15 дена или привременото запирање 
на водењето на занаетчискиот дуќан не го објави 
на влезната врата или излогот на деловната про-
сторија (член 49 став 3 и член 50 став 2). 

Член 93 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок стопанска организација или 
друго општествено правно лице ако засновува 
долгорочна или привремена деловна соработка со 
занаетчиски дуќан без писмен договор (член 65 
став 1). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
одговорното лице во работната организација или 
друго општествено правно лице со парична казна 
до 50.000 динари. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 94 
Постојните занаетчиски дуќани ќе продолжат 

со работа како занаетчиски дуќани на самостојни 
занаетчии. 

Член 95 
Занаетчиските дуќани основани до влегува-

њето во сила на овој закон според одредбите од 
член 71 од Уредбата за занаетчиските дуќани и 
занаетчиските претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 5/54, 3/58, 53/61) ќе се сообразат со од-
редбите на овој закон во рок од една година од 
неговото влегување во сила. 

Вдовицата односно малолетните деца на умре-
ниот самостоен занаетчија што, според досегаш-
ните прописи стекнале право да го продолжат во-
дењето на занаетчиски дуќан преку стручен рабо-
товодител, можат да го продолжат водењето на 
занаетчискиот дуќан ако работењето на дуќанот 
го сообразат со одредбите на овој закон во рок од 
1 година од неговото влегување во сила. 

Занаетчискиот дуќан што не ќе постапи спо-
ред претходниот став ке престане. Престанокот ќе 
се утврди според член 52 од овој закон. 

Член 96 
Лицата што според досегашните прописи вр-

шеле занаетчиска дејност без постојано деловно 
место се должни да ја сообразат својата дејност со 
одредбите на овој закон во рок од една година од 
неговото влегување во сила. 

На лицата што не ќе постапат според прет-
ходниот став им престанува одобрението за врше-
ње на занаетчиска дејност. 

Член 97 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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94. 

На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ОБРАЗУВАЊЕТО, УПРАВУВАЊЕТО И 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО СРЕДСТВАТА НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ НА ГРАД СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за начинот на образу-
вањето, управувањето и располагањето со сред-
ствата на заедничките резерви на стопанските ор-
ганизации на град Скопје што го усвои Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 21 
април 1964 година, и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 21 април 1964 година. 

У бр. 17 
24 април 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБРАЗУВАЊЕТО, УПРАВУ-
ВАЊЕТО И РАСПОЛАГАЊЕТО СО СРЕДСТВАТА 
НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
Средствата на заедничките резерви на стопан-

ските организации на град Скопје се образуваат' 
од делот на придонесот што стопанските организа-
ции го уплатуваат во резервните фондови на опш-
тините од подрачјето на град Скопје во висина 
определена со овој закон. 

Со овој закон се уредува и начинот на упра-
вувањето и располагањето со средствата на за-
едничките резерви на стопанските организации на 
град Скопје. 

Член 2 
Делот на придонесот од член 1 на овој закон 

се утврдува на 30% од вкупниот износ што се 
уплатува во резервните фондови на општините на 
подрачјето на град Скопје за заеднички резерви 
на стопанските организации. 

Член 3 
Средствата на заедничките резерви на стопан-

ските организации на град Скопје се употребуваат 
за намените предвидени во Законот за управува-
њето и располагањето со средствата на заеднички-
те резерви на стопанските организации („Службен 
весник на НРМ" бр. 24/61). 

Средствата од претходниот став ќе се доделу-
ваат во вид на кредит или како дотации на ре-
зервните фондови на општините односно непо-
средно на стопанските организации од подрачјето 
на град Скопје. 

Член 4 
Со средствата на заедничките резерви на сто-

панските организации на град Скопје управува 
управен одбор што го именува Градското собрание 
на град Скопје. 

Во управниот одбор се именуваат и претстав-
ници на општинските собранија од подрачјето на 
град Скопје. 

Член 5 
Доколку со овој закон не е поинаку опреде-

лено на управувањето и располагањето со сред-
ствата на заедничките резерви на стопанските ор-
ганизации на град Скопје ќе се применуваат соод-
ветните одредби од Законот за управување и рас-
полагање со средствата на заедничките резерви 
на стопанските организации. 

Член 6 
Делот на придонесот што според одредбите на 

овој закон треба да се уплатува во резервниот 
фонд на град Скопје, стопанските организации го 
уплатуваат директно во овој фонд. 

Во 1964 година уплатата ќе ја извршат опш-
тинските резервни фондови, средствата за заед-
нички резерви на стопанските организации од 
приливот по завршните сметки на стопанските 
организации за 1963 година. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

95. 
На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТПИ-
ШУВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ 

ФОНД ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Се прогласува Законот за отпишување на кре-
дити од Републичкиот фонд за станбена изградба 
што го усвои Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 21 април 1964 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 21 
април 1964 година. 

У бр. 18 
24 април 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Кредитите што се дадени за изградба на стан-

бени згради на подрачјето на град Скопје до 25 
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јули 1963 година од средствата на Републичкиот 
фонд за станбена изградба, ќе се отпишат под 
условите и на начинот определен со овој закон. 

Член 2 
Кредитите од член 1 на овој закон ќе се от-

пишат во целост според положбата на 25 јули 1963 
година ако станбените згради поради земјотресот 
во Скопје се наполно урнати или така оштетени 
што се определени за урнување со акт на надле-
жен орган на општинското собрание. 

Член 3 
Отпишувањето на кредитот се врши по писме-

но барање од корисникот на кредитот и лицата 
кои имаат правен интерес за тоа. Барањето се 
поднесува до Републичкиот фонд за станбена из-
градба најдоцна до 1 декември 1964 година. 

Кон барањето за отпишување на кредитот се 
приложува доказ за тоа дека станбената зграда е 
наполно урната односно дека е определена за ур-
нување, во смисла на член 2 од овој закон. 

Член 4 
Републичкиот фонд за станбена изградба, на 

товар на своите средства, ќе изврши отпишување 
на искористениот кредит и за тоа ќе го извести 
подносителот на барањето со решение. 

Недоволната страна може да поднесе тужба 
до надлежниот суд за остварување на своето ба-
рање. 

Член 5 
Се овластува републичкиот секретар за гра-

дежништво и комунални прашања да донесе по-
блиски прописи за постапката на отпишувањето1 

на кредити. според овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

96. 
На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА 
ОКОЛИСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НАД-
ЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВРЗ ОПШ-
ТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖ-

НИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за пренесување работи-
те од надлежност на околиските органи на упра-
вата надлежни за внатрешни работи врз општин-
ските органи на управата надлежни за внатрешни 
работи што го усвои Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 22 април 1964 го-

дина, и на седницата на Организационо-политич-
киот собор, одржана на 23 април 1964 година. 

У бр. 21 
24 април 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖ-
НОСТА НА ОКОЛИСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРА-
ВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
ВРЗ ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Надлежноста за решавање во прв степен на 

поединечните управни работи за кои според досе-
гашните републички прописи се надлежни околи-
ските органи на управата надлежни за внатрешни 
работи, се пренесува врз општинските органи на 
управата надлежни за внатрешни работи, освен 
работите што според овој закон остануваат во 
надлежност на околиските органи на управата 
надлежни за внатрешни работи. 

Член 2 
Околиските органи на управата надлежни за 

внатрешни работи ја задржуваат надлежноста за 
решавање во прв степен во следните поединечни 
управни работи предвидени во републичките про-
писи, и тоа: 

1. Закон за прекршоците против јавниот ред 
и мир („Службен весник на НРМ" бр. 10/49, 
30/51, 19/56) 

— Одобрување за собирање доброволни при-
лози на подрачјето на околината (чл. 7 став 1) 

2. Уредба за забрана снимањето и скицирање-
то на поедини објекти („Службен весник на 
НРМ" бр, 7/52). 

—• Одобрување за снимање и скицирање на 
поедини градежни објекти на пограничното 
подрачје и за снимање на поедини објекти 
од член 4 на Уредбата што се од значение 
за народната одбрана (член 5). 

3. Упатство за водење евиденција на држав-
јаните на Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 21/60) 

— Решавање, ако е тоа спорно1, за тоа која 
општина ќе запише со книгата на држав-
јаните некое лице што бара упис во неа 
(точка 20) 

Член 3 
По жалбите против првостепените решенија 

кои, во смисла на член 1 од овој закон, во> поеди-
нечните управни работи ги донесуваат општински-
те органи на управата надлежни за внатрешни ра-
боти решаваат околиските органи на управата 
надлежни за внатрешни работи. 

Член 4 
Општинските собранија се должни во своите 

органи на управата надлежни за внатрешни рабо-
ти да организираат најдоцна до 1 мај 1964 година 
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соодветни служби за вршење на работите што со 
Законот за пренесување на работите од надлеж-
ност на околиските органи на управата надлежни 
за внатрешни работи врз општинските органи на 
управата надлежни за внатрешни работи („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 45/63) и овој закон се пре-
несуваат врз општинските органи на управата над-
лежни за внатрешни работи. 

Општинските органи на 'управата надлежни за 
внатрешни работи од 1 мај 1964 година ќе почнат 
да ги вршат работите што им се пренесуваат во 
надлежност со Сојузниот закон од претходниот 
став и овој закон. 

Член 5 
Постапката во поединечните управни работи 

по кси надлежноста со овој закон се пренесува 
врз општинските органи на управата надлежни за 
внатрешни работи, што е започната пред денот 
определен во член 4 на овој закон, ќе ја продол-
жат и ќе ја завршат тие органи. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

97. 
На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИ-
СОКАТА ГРАНИЦА НА НОРМАТА НА ОСНОВ-
НИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за највисоката граница 
на нормата на основниот придонес за здравствено 
осигурување на работниците за 1964 година што го 
усвои Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 21 април 1964 година, и на седницата 
на Стопанскиот собор, одржана на 21 април 1964 
година. 

У бр. 19 
24 април 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА НА НОРМАТА НА 
ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА 1964 ГОДИНА 

Член 1 
Највисоката граница до која собранијата на 

комуналните заедници можат да ја определат нор-
мата на основниот придонес за здравствено осигу-
рување за 1964 година се утврдува на 9,0% од 
бруто износот на личните доходи на работниците. 

Член 2 
ОВОЈ закон влегува во сила осмиот ден од 

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

98. 
На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИ-
СОКАТА ГРАНИЦА НА НОРМАТА И ПАУШАЛ-
НИОТ ИЗНОС ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за највисоката граница 
на нормата и паушалниот износ за придонесот за 
здравствено осигурување на земјоделците за 1964 
година, што го усвои Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија на седницата на Репу-
бличкиот собор, одржана на 21 април 1964 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
21 април 1964 година. 

У бр. 20 
24 април 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА НА НОРМАТА И 
ПАУШАЛНИОТ ИЗНОС НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ ЗА 1964 ГОДИНА 

Член 1 
Највисоката граница до која собранијата на 

комуналните заедници можат да ја определат нор-
мата и паушалниот износ на придонесот на основ-
ното здравствено осигурување на земјоделците за 
1964 година се утврдува: 

1. од катастарскиот приход и другите приходи 
од споредни стопански дејности во земјоделството 
што подлежат на оданочување, до 12,0%; 

2. во паушален придонес до 2.000 динари го-
дишно по глава на корисник за земјоделците што 
немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјо-
делска дејност (обработуваат туѓа земја). 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
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На основа член 91 став 1 од Законот за орга-
низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 21. IV. 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 21. IV. 1964 година 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОС-
НО ПОДГРУПИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ВО КОИ 
МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕО 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ВО 1964 ГОДИНА 

I 
Додатен придонес за здравствено осигурување 

во 1964 година може дд се определи за подгрупите 
односно групите на организации во следните гран-
ки на дејности: 
Гранка 

ОБЛАСТ 1. Индустрија и рударство 
111—00 Производство, пренесување и дистрибу-

ција на електрична енергија 
112—00 Производство и преработка на јаглен 
114—00 Црва металургија 
115—00 Металургија на обоени метали 
Иб—00 Производство, оплеменување и преработ-

ка на неметални минерали 
117—00 Метална индустрија 
119—00 Електро-индустриј а 
120—00 Хемиска индустрија 
121—00 Индустрија на градежни материјали 
122—00 Дрвна индустрија 
123—00 Производство на хартија 
124—00 Текстилна индустрија 
125—00 Индустрија на кожа и обувки 
126—00 Индустрија на гума 
127—00 Прехранбена индустрија 
128—00 Графичка индустрија и издавачка дејност 
129—00 Тутунова индустрија 

ОБЛАСТ 2, Земјоделство и рибарство 

211—00 Земјоделство 
212—00 Рибарство 
213—00 Водостопанство 

ОБЛАСТ 3. Шумарство 
ЗИ—00 Стопанисување со шуми 

ОБЛАСТ 4. Градежништво 
411—00 Проектирање 
412г—00 Градење 
413—00 Монтажа 

ОБЛАСТ 5. Сообраќај и врски 
511—00 Железнички сообраќај 
513—00 Речен и езерски сообраќај 
515—00 Друмски сообраќај 
516—00 Градски сообраќај 
519—00 Врски 

ОБЛАСТ 6. Трговија и угостителство 
611—00 Трговија на мало 
612—00 Трговија на големо 
613—00 Надворешна трговија 
614—00 Трговски услуги 
620—00 Угостителство 

ОБЛАСТ 7. Занаетчиство 

717—00 Металопреработувачка дејност 
719—00 Производство на електрични апарати и 

прибор 
721—00 Производство на градежни материјали 
722,—00 Преработка на дрво 
724—00 Производство на текстилни производи 
725—00 Преработка на кожа 
726—00 Производство на гумени производи 
727—00 Производство на прехранбени производи 
728—00 Печатници и книговезници 
738—00 Производство и поправање на разновидни 

производи 
740—00 Градежно занаетчиство 
770—00 Занаетчиски лични и други услуги 
ОБЛАСТ 8. Станбена и комунална дејност 
812—00 Комунална дејност 

ОБЛАСТ 9. Културна и социјална дејност 

911—00 Училишна дејност 
912—00 Научна дејност 
913—00 Културно-просветна дејност 
914—00 Уметничко-забавна дејност 
915—00 Здравствена дејност 
916—00» Социјална заштита 
917—00 Фискултурна дејност 

ОБЛАСТ 10. Дејност на општествените и држав-
ните органи и служби 

011—00 Општествени организации 
012—00 Дејност на стопанските комори, задруж-

ните сојузи и друго 
013—00 Финансии и осигурување 
014—00 Дејност на заводите за социјално осигу-

рување 
015—00 Дејност на органите на власта и управата 
016—00 Други општествени служби 

И 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Број 26 
22 април 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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100. 
На основа член 91 став 1 од Законот за орга-

низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 21. IV. 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 21. IV. 1964 година 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОС-
НО ПОДГРУПИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ВО КОИ 
МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС 

ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
ВО 1964 ГОДИНА 

I 
Додатен придонес за инвалидско осигурување 

во 1964 година може да се определи во следните 
гранки, групи односно подгрупи на организации: 
Гранка Група Подгрупа 

ОБЛАСТ 1. ИНДУСТРИЈА И РУ-
ДАРСТВО 

115—12 Рудници на олово и цинк 
115—18 Рудници на други обоени 

метали 
116—50 Претпријатија за произ-

водство на порцулан и 
керамика 

124—20 Претпријатија за произ-
водство на памучни пре-
дива и тканини 

124—30 Претпријатија за произ-
водство на волнени пре-
дива и тканини 

124—40 Претпријатија за произ-
водство на предива и тка-
нини од природна и веш-
тачка свила 

127—10 Мелница и лупарница на 
ориз 

127—10 Пекари 
129—10 Претпријатија за обра-

ботка на тутун 
129—20 Претпријатија за произ-

водство на цигари, том-
пуси и друго 

ОБЛАСТ 2. ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИ-
БАРСТВО 

211—11 Земјо дел ско-индустри-
ски комбинат 

211—12, Земјоделски стопанства 
211—13 Сточарски фарми 
211—18 Други специјализирани 

земјоделски производи-
телни претпријатија 

ОБЛАСТ 3. ШУМАРСТВО 
311—10 Претпријатија за одгле-

дување на шуми 
ОБЛАСТ 4. ГРАДЕЖНИШТВО 

412—10 Претпријатија за високо 
градба 

ОБЛАСТ 6. ТРГОВИЈА И УГОСТИ-
ТЕЛСТВО 

611—13 Претпријатија и дуќани 
на трговијата на мало со 
разни прехранбени про-
дукти, алкохолна пијач-
ка, куќни потреби и др. 

611—21 Претпријатија и дуќани 
на трговијата со тутунски 
преработки 

611—22 Претпријатија и дуќани 
на трговијата на мало со 
текстил и кратки плете-
ни стоки и конфекција 

ОБЛАСТ 7. ЗАНАЕТЧИСТВО 
725—30 Претпријатија и дуќани 

за производство на ко-
жени обувки по мера и 
за нивно поправање 

ОБЛАСТ 8. СТАНБЕНА И КОМУ-
НАЛНА ДЕЈНОСТ 

812—00 Комунална дејност 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 26 
22 април 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

101. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија на седницата на Организационо-политич-
киот собор, одржана на 23 април 1964 година, раз-
гледувајќи ја Информацијата за состојбата и 
проблемите во изготвувањето и донесувањето на 
статутите на работните организации во СРМ и на 
основа на член 159 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија ја донесе следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НАТАМОШНАТА РАБОТА ВО ИЗРАБОТУ-
ВАЊЕТО И ДОНЕСУВАЊЕТО СТАТУТИТЕ НА 

РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I 
Соборот констатира дека во изминатиот период 

се постигнати извесни резултати и изработени се 
преднацрта на статутите или приготвени матери-
јали за конечно правно вообличување во извесен 
дел на работни организации во областа на стопан-
ството, чии решенија во поголем дел се во соглас-
ност со новиот уставен систем и обезбедуваат ус-
лови за потполно и активно учество на секој ра-
ботен човек во управување со работната органи-
зација и полно афирмирање на самоуправувањето 
како основа на нашиот општествено-политички си-
стем. Со овие акти се обезбедени доволно инстру-
менти за реално остварување на правата на ра-
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ботните луѓе во работните организации проклами-
р а а со Уставот. 

Соборот, меѓутоа, констатира дека и покрај 
постигнатите резултати во изработка на статутите 
на работните организации во нашата Република 
е се уште во заостанување. Во дел од работни ор-
ганизации работата на изготвувањето на статутите 
се наоѓа во почетна фаза што е особено каракте-
ристично за работните организации од областа на 
просветата и културата како и работните органи-
зации од областа на услугите и земјоделието. 

Соборот констатира дека релативното заоста-
нување во врска со правовремено^ изготвување 
и донесување статутите на работните организации 
главно е резултат на: 

— недоволната активност на формираните ко-
мисии и недоволното ангажирање на органите на 
управувањето и останатите општествено-политич-
ки фактори во самите работни организации; 

— недоволното ангажирање на членовите на 
работните заедници во изработувањето; 

— поради отсуството на систематска стручна 
помош на надлежните општествени и државни 
органи, стручните здруженија, комори и институ-
ции во Републиката, а особено на околиските и 
општинските собранија. 

Соборот констатира дека отсуството на полна 
мобилност на сите фактори во изготвувањето на 
статутите на работните организации овозможува 
да се појават типски статути, изработувани од 
самозвани стручњаци и неодговорни лица несом-
нено не нанесе огромна штета на идниот развиток 
на самоуправувањето на работните организации и 
регулирањето на внатрешните односи. 

Меѓутоа, Соборот констатира, дека е оправ-
дано користењето на разни стручни служби и 
специјализирани заводи за изготвување и вообли-
чување на веќе завземените начелни решенија по 
клучните прашања на внатрешната организација, 
правата, делокругот и одговорноста на органите 
на управувањето и други прашања од интерес за 
работната организација. 

Исто така, треба да се оцени како1 правилна 
насоката на надлежните републички органи за 
обезбедување на извесно усогласување во систе-
матската на статутите на работните организации 
од исти вид, како погодна форма за пружање на 
конкретна помош на работните организации, утвр-
дувањето на димензиите на статутарното регули-
рање и редоследот на излагањето на проблемите. 

Освен тоа во досегашната изработка на ста-
тутите на работните организации се забележани 
и повеќе прашања по кои што треба да има заед-
нички став што би служел како основа за изнао-
ѓање на најпогодни решенија во секоја работна 
организација, во сообразност, со нејзините услови, 
внатрешна организација, обем на работа, потреби 
и можности. 

И 

Со цел да се забрза изработувањето на стату-
тите на работните организации како и да се обез-
беди тие објективно да го одразуваат степенот на 
развојот на работните организации Соборот 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1) Изработката на статутите на работните ор-
ганизации треба да добие поорганизиран карактер 
со максимално ангажирање на членовите на ра-
ботните заедници, формираните комисии во ра-
ботните организации, полното ангажирање на ор-
ганите на управувањето на работните организации 
и полната активност на останал ите општествено -
политички фактори во самите работни организа-
ции. Не треба да се позволи правното компони-
рање на овие акти да го вршат лица или инсти-
туции што не се во тек со проблемите на соодвет-
ната работна организација. Според тоа нужно е да 
се обезбеди поорганизиран и поефикасна помош 
на работните организации во овој поглед особено 
од страна на општинските и околиските собранија. 
Таквата помош не ќе влијае негативно врз ори-
гиналната на статутите која би произлегувала од 
специфичностите на соодветната работна органи-
зација. 

2) Во утврдувањето на димензиите на стату-
тарното регулирање, карактерот на статутот на 
работната организација и неговиот однос и раз-
граничување со другите општи акти на работните 
организации, треба да се поаѓа од концепцијата 
дека статутот на работна организација е основен 
општ акт што се однесува врз основа на Уставот 
и претставува составен дел на уставниот систем. 
Заради тоа тој претставува сеопфатен основен акт 
на работната организација со кој се разработу-
ваат сите поважни прашања од интерес за работ-
ната организација, за разлика од правилниците 
што треба оваа материја да ја детализираат и 
попотребно се регулираат. 

Обемот на статутарното регулирање, што е на-
челно во член 65 став 2 од Уставот на СРМ и дру-
гите соодветни одредби треба да се сметаат како 
основни рамки. Покрај ова, работната организа-
ција треба да оцени кои други прашања од зна-
чење за самоуправувањето во работната организа-
ција и нејзиното работење ќе бидат уредени со 
статутот. 

На тој начин статутот добива во својата ори-
гиналност и ги изразува специфичностите на ра-
ботната организација. Меѓутоа, стремежот кон ори-
гиналност не треба д^ претставува пречка за раз-
мена на искуства помеѓу работните организации 
од ист вид или за цели гранки по пат на органи-
зирање советувања, семинари и друго заради усо-
гласување на ставовите и решенијата по истородни 
проблеми. 

3) При изработката на статутите треба да се 
обезбеди нивното правовремено ускладување и оце-
нување од аспектот на уставност и законитост, кое 
на одреден начин се врши преку нивното разгле-
дување од страна на општинските собранија. Во 
овој потход треба да се појде од поставката да ма-
теријата што се регулира исклучиво со закон, по 
правило не може да биде предмет на регулирање 
со статутот на работната организација. Статутот на 
работната организација во таков случај треба да 
упати на законската норма која го регулира тој 
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однос. Доколку пак материјата се регулира со за-
кон и со статутот на работната организација, то-
гаш со статутот со регулираат соодветните пра-
шања под услов да е донесен таков закон. Ако та-
ков закон не е донесен треба да се користат устав-
ните начела и решенија. 

Неусогласеноста на некои закони што ја регу-
лираат оваа материја со Уставот на СРМ и СФРЈ 
не треба да претставува пречка за понатамошна 
изработка на статутите на работните организации. 
Напорите за забрзано усогласување на поголем 
број на прописи значително ќе ја олеснат изработ-
ката на статутите на работните организации. Но и 
при постоење на такви прописи што се уште не се 
усогласени со уставите постои можност врз база 
на решенијата на Уставот на СФРЈ и Уставот на 
СРМ да се регулираат сите прашања и односи на 
соодветен начин. 

4) При изработката на статутите треба да се 
имаат во предвид начелните решенија во статутот 
на општината по прашањата од интерес за работ-
ната организација: начинот на основање, меѓусеб-
ните односи, учеството на работните организации 
во утврдувањето на елементите на општествениот 
план на општината. Усогласеноста меѓу решени-
јата на статутите на општините и на работните ор-
ганизации, особено треба да биде обезбедена во 
поглед на јавноста во работењето на работните 
организации, нивниот однос спрема актите на оп-
штинското собрание и друго. 

5) Со донесувањето на Основниот закон за со-
ставот на органите на работните организации од 
посебен општествен интерес премавната е преч-
ката за навременото изработување на статутите. 

Специфичноста на работните организации што 
обавуваат дејности од посебен општествен инте-
рес за чија дејност се непосредно заинтересирани 
граѓаните, нужно треба да биде на адекватен на-
чин изразена во нивните статути преку предвиду-
вањата на соодветни инструменти за обезбедување 
јавност и влијание на граѓаните во нивното рабо-
тење. 

6) На изработката и донесувањето на стату-
тите на работните организации не треба да се 
приоѓа кампањски зашто таков потход условува во 
брзина да бидат предвидувани дури и незаконити 
и неуставни одредби. Во врска со тоа особено е 
важна задачата на општинските собранија — на 
нивните совети и комисии во правовремено«) пре-
гледување и оценување на изготвените нацрти ста-
тути пред, да тие бидат донесени. 

Заради извршувањето на правовремениот над-
зор, општинските собранија треба да преземат на-
време организациони и кадровски мерки како би 
се разгледувањето на статутите одвивало стручно 
и содржајно како и преку советите така и од са-
мите собранија. 

7) За квалитетната изработка на статутите на 
работните организации особено се корисни фор-
мите на меѓусебно разменување на мислења и ста-
вови меѓу сродните работни организации, што во 

практика веќе се манифестира. Таквата практика 
нужно е во иднина да добие пошироки размери и 
да се одвива посистемно и поорганизирано. 

Во оваа смисла сите републички органи и ин-
ституции треба до одредени области да пружат 
максимална помош во разјаснувањето на одделни 
проблеми што се појавуваат при изработување го 
на статутите на работните организации и нивното 
правно вообличување. Особено треба да се анга-
жираат стручните институции, коморите, здруже-
нијата на правниците и економистите во пружа-
њ е м на непосредна помош во самите работни ор-
ганизации во изработувањето на статутите, како 
би се избегнало препишувањето на туѓи статути. 

8) Соборот очекува дека помошта што опште-
ствено-политичките организации ја дадоа ќе про-
должи со засилен интензитет што ќе биде од вон-
реден придонес за навременото донесување на 
статутите. 

Ш 

Иако крајниот рок за донесување на статутите 
на работните организации не е одреден со Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот, има мож-
ности оваа задача успешно да се заврши до крајот 
на 1964 година. 

IV 

Соборот и става во задача на Комисијата за 
следење работата на изготвувањето статутите на 
општините и работните организации на Организа-
ционо-политичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија и Републичкиот 
секретаријат за законодавство и организација да 
ја следат и понатаму работата на изготвувањето 
на статутите на работните организации. 

Соборот, исто така, им става во задача на сите 
републички секретаријата: да пружат поконкретна 
стручна помош во изготвувањето и крајното обли-
кување на статутите на работните организации. 

V 

Со овој материјал да се запознаат сите око-
лиски и општински собранија, општествените ор-
ганизации, работните организации и сите фактори 
заинтересирани и одговорни за изработката на 
статутите на работните организации. 

ОРГАНИЗАЦИОНО -ПОЛИТИЧКИ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 48 
23 април 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Организационо-политичкиот собор, 
Демир Фируз, е. р. 
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102. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија на седницата на Социјално-здравстве-
ниот собор одржана на 20 април 1964 година ја 
разгледа Анализата за развојот на социјалните 
служби вон општинските собранија на основа член 
159 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија ја донесе следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА РАЗВИВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИ-

ЈАЛНИТЕ СЛУЖБИ ВОН ОПШТИНСКИТЕ 
СОБРАНИЈА 

Економскиот и огаптестБено-политичкиот раз-
виток на земјата како и социјалните проблеми кои 
го следат тој развиток ја условуваат потребата и 
за унапредување на социјалната заштита. Забрза-
ната индустријализација и урбанизација на кому-
ните се причина за создавање на повеќе социјални 
проблеми чие решавање изискува ^долготраен и 
стручен третман, што ги надминува можностите на 
органите на управата при општинските собранија, 
надлежни за работите на социјалната заштита. 
Поради тие причини се пристапи кон формирање 
на стручни социјални служби вон собранијата на 
општините: центри за социјална работа, како са-
мостојни стручни служби во поразвиените комуни, 
социјални служби во поголеми стопански органи-
зации, здравствени и други установи. 

Центрите за социјална работа, насочувајќи ја 
својата дејност кон анализирање на социјалните 
проблеми во комуните и нивното системно и струч-
но решавање, како и кон усогласување на својата 
дејност со другите фактори кои развиваат одре-
дена дејност на полето на социјалната заштита, 
придонесуваат во> подигањето на социјалната за-
штита во комуните на повисоко рамниште и во 
создавањето на подобри услови за нејзиниот ната-
мошен развиток. 

Стручните социјални служби во стопанските 
организации, решавајќи ги социјалните проблеми 
кои влијаат на процесот на производството и про-
дуктивноста на трудот, најнепосредно дејствуваат 
на ускладување на работата со интересите и по-
требите на работниот човек. 

Социјалните служби во здравствените уста-
нови овозможуваат помошта и заштитата на бол-
ните да биде целосна, зашто решавањето на соци-
јалните проблеми на болните често е и услов за 
успех при лекувањето. 

Досегашните искуства од работата на струч-
ните социјални служби вон општинските собранија 
укажуваат дека тие се значајна институција во 
натамошниот развиток на социјалната заштита, 
како во согледувањето на откривањето на причи-
ните така и во непосредното и долгорочното ре-
шавање на проблемите. 

Согледувајќи го значењето на овие служби и 
нивната улога во унапредувањето на социјалната 
заштита, согласно со Препораката на Одборите за 

народно здравје и социјална политика и Одборот 
за труд и социјалното осигурување на Сојузната 
скупштина за формирање на центри за социјал-
ната работа како самостојни стручни служби („Сл. 
лист на ФНРЈ" број 11/1961 година) а со цел да се 
забрза ширењето мрежата на истите и зајакну-
вање на постојните (социјални служби), Социјално 
здравствениот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

I 
1. Собранијата на општините во кои социјал-

ните проблеми се поизразени, да пристапат, према 
своите можности, кон формирање центри за со-
цијална работа, како самостојни стручни служби, 
прилагодувајќи ја содржината и организацијата на 
нивната работа и кадровскиот состав кон специ-
фичноста на проблемите во соодветна комуна. 

2. Центрите за социјална работа да ја насо-
чуваат својата дејност кон остварувањето на след-
ните општи задачи: 

— да ги анализираат социјалните проблеми во 
комуната, да ги откриваат причините за нивното 
создавање, да предлагаат мерки за нивното реша-
вање и превентивно да делуваат. Исто така, со 
свои предлози активно да учествуваат во изготву-
вањето на акционите програми на комуната во 
областа на социјалната заштита, како и во реали-
зирањето на истите; 

— својата активност да ја координираат со 
активноста на сите фактори во комуната кои де-
луваат на полето на социјалната заштита и им 
помагаат во решавањето на проблемите од нивната 
дејност; 

— центрите за социјална работа особено да ја 
насочуваат својата активност кон решавањето на 
проблемите што произлегуваат од семејните од-
носи, односите на родителите и децата, разните 
социјално-негативни појави—алкохолизмот, скит-
ништвото, проституцијата итн., потоа задачите што 
се јавуваат од примената на мерките од Кривич-
ниот законик и Законикот за кривична постапка 
кои се однесуваат на малолетниците, примената 
на одредбите од Основниот закон за старателство, 
Основниот закон за усвојување, Законот за сме-
стување во други фамилии како и другите закони 
од областа на семејното законодавство. Во надлеж-
носта на центрите доаѓа и заштита на децата и 
возрасните со психички и физички дефекти и 
други проблеми на поединци кои имаат потреба 
од социјална заштита. 

3. Таму каде што не постојат материјални, 
кадровски и други услови за формирање посебни 
центри, две или повеќе општински собранија би 
можеле да формираат еден заеднички центар, или 
при управните органи надлежни за работата на 
социјалната заштита да се вклучат социјални ра-
ботници, што всушност би претставувале зачеток 
на идните социјални центри. 
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II 
Стопанските организации во кои се запослени 

поголем број работници и во кои социјалните 
проблеми се поизразени да обрнат внимание за 
формирање на социјални служби кои би делува ле 
самостојно или во состав на некоја сродна служба 
(кадровска и друго). Исто така да се настојува за 
унапредување и на постојните социјални служби. 
На социјалната работа во работните организации 
да се гледа како на составен дел на општата еко-
номска политика и грижата за човекот — произво-
дител и како на таква да и се обрнува потребното 
внимание. Пожелно е оваа проблематика да најде 
соодветно место и во статутите на работните орга-
низации. 

Социјалните служби во стопанските органи-
зации: 

— да ги анализираат социјалните проблеми 
кои се од значење за работните луѓе и работниот 
колектив, а проучените проблеми и предлозите за 
нивното1 решавање да ги доставуваат на работниот 
колектив и органите на работничкото самоупра-
вување. Во соработка со другите служби во ра-
ботната организација да учествуваат и во реали-
зирањето на донесените одлуки; 

— да учествуваат во решавањето на индиви-
дуалните социјални случаи, и помагајќи им со тоа 
на одделни работници во решавањето на нивните 
лични и семејни проблеми кои често пати можат 
да бидат причина за намалување на нивната ра-
ботна способност и на продуктивноста на целиот 
колектив. 

Ш 
Социјалните служби да најдат место и во 

здравствените установи во кои се чувствува по-
треба од нив, зашто социјалната работа треба да 
биде составен дел на општата терапија во здрав-
ствените установи. Социјалните работници во 
здравствените установи да го дополнуваат кли-
ничкото испитување со испитувањето условите на 
животот и работата на болниот, неговите семејни 
проблеми и односите со околијата. При лекува-
њето на болниот социјалниот работник да учеству-
ва во решавањето на неговите социјални проблеми 
и да помага за неговото повторно вклучување во 
семејната, работната и општествената средина. 

IV 
1. Во натамошното унапредување на социјал-

ната заштита да се проучи потребата за форми-
рање социјални служби и во училиштата, судо-
вите, органите на внатрешни работи, заводите за 
запослување и општествените организации кои се 
занимаваат со социјалната проблематика. 

2. Пој дува јќи од фактот дека социјалната ра-
бота со успех можат да ја обавуваат лица кои се 
стручно оспособени, општинските собранија, работ-
ните и други организации да посветат нужното 
внимание на изборот, школувањето и стручното 
усовршување на овие кадри. 

3. Републичкиот секретаријат за народно здрав-
је и социјална политика и Заводот за социјални 
прашања на СРМ да се грижат за развивање мре-
жата на социјалните служби, давајќи им помош 

во решавањето на основните прашања околу нив-
ното формирање и унапредување на нивната ра-
бота. 

СОЦИЈАЛНО-3ДРАВСТВЕН СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 47 

20 април 1964 година 
Скопје 

Претседател 
на Социјално-здравствениот 

собор, 
Васил Ѓоргов, е. р. 

ОЈласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4341/1 од 3 март 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Дузлееки Онуфрија, роден на ден 3 август 1920 
година во село Октиси, Охридска околија, од татко 
Цветко и мајка Митра, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Унде. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (145) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-5295/1 од 13 март 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Костовски Косто, роден на 1 март 1948 година 
во село Доброшане, Кумановска околија, од татко 
Костовски Вангел и мајка Оцка, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Димчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (146) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-5414/1 од 17 март 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Синадиновски Томислав, роден на 
17 февруари 1920 година во град Скопје, од татко 
Јован и мајка Ката, така што во иднина фамили-
јарно!^ име ќе му гласи Антовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (147) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-3720/2 од 7 март 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Талевски Михајло, роден на 20 август 1924 го-
дина во село Стругово, Битолска околија, од татко 
Крсте и мајка Темјанка, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Трампевски Милан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (148) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-3833/1 од 20 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Кончалиевски Борче, роден на 9 но-
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ември 1957 година во Битола, од мајка Коца, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Иван. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (149) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 251, страна 819, е запишана под фирма: 
Трговско мешовито претпријатие на мало „Бело 
Езеро" од село Жерев јане — Продавница во село 
Јеловјане, Тетовска околија. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на мешани ин-
дустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
„Бело Езеро" од село Жеровјане, Тетовска око-
лија, а согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Жеровјане бр. 04-2967/1 од 20. V. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Рецепи Шоип. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 425/63. (924) 

на пластични маси и конфекција — Сплит, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на опш-
тината Тетово број 04-7989 од 23. V. 1963 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Ристовски Трифун, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 400/63. (969) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 98, страна 397, книга I, е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Ново маало" — Гос-
тивар — Откупна станица во Гостивар, ул. „ЈНА" 
бр. 35. Предмет на работењето на станицата е: 
откуп на кожи и волна. 

Откупната станица е основана од Земјодел-
ската задруга „Ново маало" од Гостивар, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на опш-
тината Гостивар број 04-3411 од 17. V. 1963 година. 

Раководител на откупната станица е Керала 
Дилавер. 

Откупната станица ќе ја претставува, задол-
жува и раздолжува задругата, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 369/63. (999) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 251, страна 819, е запишана под фирма: 
Трговско мешовито претпријатие на мало „Бело 
Езеро" од село Жерев јане — Продавница во село 
Блаце, Тетовска околија. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мешани индус-
триски стоки на мало, 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
„Бело Езеро" од село Жерев јане, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Же-
рсеј ане број 04-2963/1 од 20. V. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Славе Настов-
ски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 426/63. (925) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 
397, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Ново маало" од Гостивар — Продавница во село 
Здуње. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на мешана индустриска стока. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Ново маало" од Гостивар, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гости-
вар број 04-3412 од 3. VI. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Исо Иљази. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 370/63. (1000) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 306, страна 1309, книга I, е запишана под 
фирма: „Југопластика" — комбинат за преработка 
на пластични маси и конфекција — Сплит — 
Продавница во Тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 2. 
Предмет на работењето на продавницата е: трго-
вија на мало со сопствени производи: конфекција, 
галантерија, чевли, термопреработки и амбалажа, 
пластични маси, како и други предмети поради 
дополнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на „Југопластика" — комбинат за преработка 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 790, страна 633, книга Ш, е запишано под 
фирма: Железареко претпријатие „Жељпох" екс-
порт-импорт — Загреб — Претставништво во Ско-
пје, ул. „4" бр. 21. Предмет на работењето на 
претставништвото е: склучување на купо-продајни 
договори во' име и за сметка на претпријатието, а 
во рамките на одобрената дејност. 

Претставништвото е основано' од Работничкиот 
совет на Железарското претпријатие „Жељпох" 
експорт-импорт — Загреб, а согласно' со решението 
на Народниот одбор на општината Идадија — 
Скопје број 04/2-6020/1 од 4. IV. 1963 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Никола Фотевски, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 372/63. (959) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 251, страна 819, е запишана под фирма: 
Трговско мешовито претпријатие на мало „Бело 
Езеро" од село Жеровјане — Продавница во село 
Неготино, Тетовска околија. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на мешовити 
индустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
„Бело Езеро" од село Же ров јане. 

Раководител на продавницата е Шауки Хи-
сеини. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 424/63. (967) 

Окружниот стопански суд во< Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 251, страна 819, е запишана под фирма: 
Трговско мешовито претпријатие на мало „Бело 
Езеро" од село Жерев јане — Продавница во Ново 
Село, Тетовска околија. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мешовити индус-
триски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
„Бело Езеро" од село Зверов јане, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Же-
рев јане број 04-2965/1 од 20. V. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Незири Асана 
Скендер. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 427/63. (698) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 251, страна 819, е запишана под фирма: 
Трговско мешовито претпријатие на мало „Бело 
Езеро" од село Жеровјане — Продавница во село 
Пирок, Тетовска околија. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мало на сите ви-
дови текстилни и конфекциски производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
„Бело Езеро" од село Жеровјане, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Же-
рев јане број 04-2959/1 од 3. V. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Бајрами Бај-
рам Аљи. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 428/63. (926) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 251, страна 819, е запишана под фирма: 
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Трговско мешовито претпријатие на мало „Бело 
Езеро" од село Жеровјане —1 Продавница во село 
Ломница, Тетовска околија. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на мешовити 
индустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
„Бело Езеро" од село Жеровјане, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Же-
ровјане број 04-2961/1 од 20. V. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Џафери Сали. 
Продавницата ќе , ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 429/63. (927) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 251, страна 819, е запишана под фирма: 
Трговско мешовито претпријатие на мало „Бело 
Езеро" од село Жеровјане — Продавница во село 
Урвич, Тетовска околија. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мешовити инду-
стриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
„Бело Езеро" од село Жерев јане, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Же-
ровјане број 04-2966/1 од 20. V. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Шеапи Шукри. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 430/63. (928) 

КОНКУРСИ 
На основа член 245 од Законот за јавните 

службеници и одлуките на училишните одбори од 
подрачјето на Собранието на општината Драчево, 
за распишување на конкурси за пополнување на 
слободните работни места за наставен и воспитен 
персонал, во училиштата и другите воспитни уста-
нови, Советот за просвета, култура и физичка 
култура при Општинското собрание — Драчево 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните работни места за 
наставен и воспитен персонал во училиштата од 
подрачјето на Собранието на општината Драчево 
за учебната 1964/65 година, и тоа: 

I. Основно осумгодишно училиште „Напредок", 
е. Студеничани 

(со наставен шиптарски јазик) 
1. Наставник по шиптарски јазик — — — 1 
2. Наставник по македонски и француски ј. 1 
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Стр. 326 — Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 6 мај 1964 

3. Наставник по математика — — — — 1 
4. Наставник по хемија и биологија — — 1 
5. Наставник по ОТО и физика — — — 1 
6. Учител за подрачна паралелка во село 

Морани со наставен шиптарски јазик — 1 
7. Учител за подрачна паралелка во е. Равни 

Габер со наставен шиптарски јазик — — 1 
Услови: Под реден број 1 до 5 завршена ВПШ 

за работа во Централното основно училиште Сту-
деничани, а под 6 и 7 со завршена учителска шко-
ла за работа во подрачните паралелки Морани и 
Равни Габер. 

Основна плата според Законот за јавните 
службеници, а положајна по Одлуката на училиш-
ниот одбор, до донесување на Правилникот за рас-
поделба на личен доход. 

Стан и огрев обезбеден. 

II. Оеновно осумгодишно училиште „Кирил 
и Методија", е. Зелениково 

(со наставен македонски јазик) 
1. Наставник по руски и српско-хрватски ј. 1 
2. Наставник по музичко и физичко воспи-

тување — — — — — — — — — 1 
3. Наставник по ликовно воспитување и ОТО 1 
4. Учител за подрачна паралелка во е. Ново 

Село со наставен македонски јазик — — 1 
5. Учител за подрачна паралелка во е. Вра-

жала, со наставен шиптарски јазик — — 1 
6. Учител за подрачна паралелка во е. До-

брино, со наставен шиптарски јазик — 1 
7. Учител за амбулантна настава во подрач-

ните паралелки Тисовица и Дејковец, со 
шиптарски наставен јазик — — — — 1 

УСЛОВИ: Под точка 1 до 3, завршена ВИШ соод-
ветна група, а под точка 4 до 7 завршена учител-
ска школа на соодветниот наставен јазик, што се 
бара за паралелката. 

Ш. Основно централно училиште „Гоце Делчев", 
село Долно Количани 

1. Учител за подрачна паралелка во е. Врте-
кица, со наставен шиптарски јазик — — 1 

2. Учител за подрачна паралелка во е. Горно 
Количани, со наставен шиптарски јазик 1 

3. Учител за подрачна паралелка во е. Дра-
чевица, со наставен шиптарски јазик — 1 

4. Учител за подрачна паралелка во е. Па-
лисад , со наставен шиптарски јазик — 1 

5. Учител за амбулантна настава во под-
рачните паралелки во е. Црвена Вода 
и Алдинци — — — — — — — — 1 

УСЛОВИ: Кандидатите под точка 1 до 5 да имаат 
завршено учителска школа со наставен шиптар-
ски јазик. 

Кандидатите молбите да ги доставуваат до 
училишните одбори, таксирани со 50 дин. таксена 
марка со потребните документи по чл. 31 од За-
конот за јавните службеници и член 17 од Пра-
вилникот за спроведување на конкурсот. Кон-
курсот трае до 31 мај 1964 година. (569) 

Советот за просвета при Собранието на општи-
ната Штип, по предлог на училишните одбори, 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места во учили-
штата од I и II степен на подрачјето на Општи-
ната Штип, за учебната 1964/65 година и тоа: 

I 
Во органот за просвета 

— Просветни советници — — — — — 2 

Услови: 
За просветен советник завршен филозофски 

факултет (педагошка група) или ВПШ со најмалку 
5 години практика и положен стручен испит. 

II 
Гимназија „Славчо Стојменски" — Штип 

— Професор по руски јазик — — — — 1 
— Професор по француски и латински јазик 1 
— Професори по математика — — — — 3 
— Професор економист — — — — — 1 
— Професор по филозофија со социологија 1 
— Професор, наставник или стручен учи-

тел по физичко воспитување — — — 1 
Услови: 
За звање професор, завршен соодветен факул-

тет, а за наставник виша школа. 

III 
Средно музичко училиште 

— Професор по солфеш — —• — — — 1 
— Професор ш> виолина — — — — — 1 
— Професор по клавир — — — — — 1 
— Професор по лимени дувачки инстру-

менти — — — — — — — — — 1 
— Професор по дрвени инструменти — — 1 
Услови: 
Точка 1 завршена музичка академија. 
Точка 2 до 5 музичка академија — инструмен-

тален отсек. 
IV 

Стопанско училиште „Никола Нехтенин"— Штип 
—• Наставник по физика — — — — — 1 

V 
Основно училиште „Тошо Арсов" — Штип 
— Наставник по историја — — — — — 1 

VI 
Основно училиште „Маршал Тито" — Штип 
— Наставник по математика — — — — 1 
— Наставник по физичко воспитување — 1 
— Наставник по француски јазик — — — 1 

VII 
Основно училиште „Македонка" — Штип 

— Наставник по англиски јазик — — — 1 
VIII 

Основно училиште „Васил Доганџиски" 
— Круниште 

— Наставник по македонски и српски јазик 1 
— Наставник по математика и физика — 1 
— Наставник по општо техничко воспиту-

вање — — — — — — — — 1 
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IX 
Основно училиште „Владо Арсов" — е. Лесковица 

— Управител на училиштето — — — — 1 
— Наставник по македонски и француски 

јазик — — — — — — — — — 1 
— Наставник по историја и географија — 1 
— Наставник по хемија и биологија — — 1 
— Наставник по музичко воспитување — 1 

X 
Основно училиште „Страшо Пинџур" — е. Карбинци 

— Наставник по математика и физика — 1 
— Наставник по српско-хрватски јазик — 1 
— Наставник по историја и географија — 1 

XI 
Основно училиште „Борис Кидрич" — е. Три Чешми 

— Наставник по историја и географија — 1 

XII 
Основно училиште „Гоце Делчев" — е. Драгоево 

— Наставник по македонски и српски јазик 1 
— Наставник по физика — — — — — 1 
— Наставник по француски и македонски 

— Наставник по историја и географија — 1 

XIII 
Основно училиште „Гоце Делчев" — е. Аргулица 

— Наставници по македонски јазик — — 2 
— Наставник по математика — — — — 1 
— Наставник по историја и географија — 1 
— Наставник по хемија и биологија — — 1 
— Наставник по општо техничко образование \ 
Услови: 
За наставничките места во основните учили-

шта кандидатите да имаат завршено ВШИ — соод-
ветна група. 

Молби, со потребната документација, се подне-
суваат до училишните одбори на соодветните учи-
лишта најдоцна до 31 мај а за просветни совет-
ници до Советот за просвета. (519) 

Советот за просвета и култура на Собранието 
на Кумановска околија, по предлог и согласност 
на училишните одбори 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на следните работни места 
за учебната 1964/65 година и тоа: 

I Гимназија „Гоце Делчев" — Куманово 
1. професори по македонски јазик — — 2 
2. професор по руски и англиски јазик — 1 
3. професор по латински јазик — — — 1 
4. професор по хемија — — — — — — 1 
5. професор по математика — — — — 1 
6. професор по ликовно воспитување — — 1 
7. професор по социологија и филозофија 1 
8. наставник или стручен учител — — — 1 
9. наставник или стручен учител по поли-

техника — — — — — — — — — 1 
УСЛОВИ: За работните места под бр. 1, 2, 3, 4, 

5 и 7 завршен филозофски факултет, за работ-

ното место под бр. 6 завршена ликовна академија, 
за работното место под бр. 8 завршено средно обра-
зование, резервен офицер или ВПШ, за работното 
место под бр. 9 завршено среддо-стручно учили-
ште или ВПШ. 

II Школски центар за оспособување на стручен 
кадар во земјоделието „Киро Бурназ" — Куманово 

1. професор или наставник по математика — 1 
2. професор по историја, географија и др-

жавно уредување — — — — — — 1 
3. агроном инж. по земјоделски предмети — 1 
4. практичен учител — висококвал. работник. 1 
УСЛОВИ: За работното место под бр. 1 завр-

шен природно-математички факултет — група ма-
тематика или ВИШ — математика, за работното ме-
сто под бр. 2 завршен филозофски факултет — 

група историја, за работното место под бр. 3 завршен 
земјоделско-шумарски факултет — ратарски смер 
и за работното место под бр. 4 висококвалифику-
(ван работник — автомеханичар. Предимство ќе 
имаат канидатите со повеќе годишна практика и 
положен стручен испит, а под бр. 4 да е работел 
со ученици. 

Пријавите со сите потребни документи пред-
видени според Правилникот за конкуренте непо-
средно да се достават до училишните одбори. 

Конкурсот трае до 31-У-1964 година. (555) 

КОМИСИЈАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ 
ШРИ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 

— ГОСТИВАР 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за специјализација на еден лекар по интерни 
болести 

УСЛОВИ: 
Согласно член 2 од Правилникот за специја-

лизација на здравствените службеници од прва 
група („Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/60). 

Плата по договор. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат до Комисијата за доделување стипендии 
при Собранието на општината Гостивар. 

Конкурсот трае 15 дена по неговото објаву-
вање во „Службен весник на СРМ". (518) 

ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА НА 
,ОХРИДСКОТО ЛЕТО" — ОХРИД 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 

С Е К Р Е Т А Р 

УСЛОВИ: 
Кандидатот треба да има завршено виша до 
средна школа. 
Предимство има кандидатот што добро го по-
знава францускиот или англискиот јазик. 
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Со молбата, покрај документите предвидени 
со чл. 31 од ЗЈС, кандидатот треба да достави и 
одобрение за конкурирање од установата каде ра-
боти, доколку е во работен однос. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Молбите, заедно со документите, се поднесу-

ваат преку писарницата на Собранието на општи-
ната Охрид до Дирекцијата на „Охридското лето". 

(556) 

СОДРЖИНА 
Страна 

Комисијата за службенички работи при Со-
бранието на Охридска околија — Охрид, на основа 

член 21 од Законот за јавните службеници („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 52/57) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место 
УПРАВНИК на Наставниот центар за предвојнич-
ка обука при Одделението за народна одбрана на 
Собранието на Охридска околија — Охрид. 

У С Л О В И : Кандидатот да има завршено 
I степен на правен факултет или виша управна 
школа со положен стручен испит за звањето ре-
ферент И врста. 

Кандидатот да е резервен офицер. 
Конкурсот трае до пополнување на работното 

место. 
Плата според Законот за јавните службеници. 
Кандидатите покрај молбата таксирана со 

50 динари административни такси да ги достават 
документите согласно чл. 31 од ЗЈС, за школска та 
спрема и работниот стаж со куса биографија за 
движењето во службата. 

Кандидатите што се во работен однос да до-
стават и согласност од нивните старешини дека 
•во случај да бидат примени ќе бидат ослободени 
од досегашните должности. (557) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ 
ДОМ ВО КРИВА ПАЛАНКА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием во работен однос на еден лекар 
од општа пракса 

У с л о в и : 
Личен доход според Правилникот за распо-

дела на личните доходи или по спогодба. 
Поблиски информации во управата на Домо* 

писмено или на телефон број 4 секој работен ден. 
Конкурсот останува отворен до пополнување 

на работното место, но најмалку 15 дена по обја-
вувањето. (558) 

83, Указ за прогласување на Законот за са-
мостојните занаетчии — — — — — 

Закон за самостојните занаетчии — — 

94. Указ за прогласување на Законот за на-
чинот на образувањето, управувањето и 
располагањето со средствата на заеднич-
ките резерви на стопанските организации 
на град Скопје — — — — — — — 
Закон за начинот на образувањето, упра-
вувањето и располагањето со средствата 
на заедничките резерви на стопанските 
организации на град Скопје — — — — 

95. Указ за прогласување на Законот за от-
пишување на кредити од Републичкиот 
фонд за станбена изградба — — — — 
Закон за отпишување на кредити од Ре-
публичкиот фонд за станбена изградба —г-

96. Указ за прогласување на Законот за пре-
несување работите ед надлежност на око-
лиските органи на управата надлежни за 
внатрешни работи врз општинските ор-
гани на управата надлежни за внатрешни 
работи — — — — — — — — — 
Закон за пренесување работите од над-
лежноста на околиските органи на упра-
вата надлежни за внатрешни работи врз 
општинските органи на управата надлеж-
ни за внатрешни работи 

305 

305 

315 

315 

315 

315 

316 

— — — 316 

97. Указ за прогласување на Законот за нај-
високата граница на нормата на основ-
ниот придонес за здравствено осигуру-
вање на работниците за 1964 година — 
Закон за највисоката граница на нормата 
на основниот придонес за здравствено 
осигурување на работниците за 1964 го-
дина — — — — — — — — 

98. Указ за прогласување на Законот за нај-
високата граница на нормата и паушал-
ниот износ за придонесот за здравствено 
осигурување на земјоделците за 1964 го-
дина — — — — — — — — — 
Закон за највисоката граница на нормата 
и паушалниот износ на придонесот за 
здравствено осигурување на земјоделците 

99. Одлука за определување гранки, групи 
односно подгрупи на организации во кои 
може да се определи додатен придонес 
за здравствено осигурување на работни-
ците во 1964 година — — — — — — 

100. Одлука за определување гранки, групи 
односно подгрупи на организации во кои 
може да се определи додатен придонес 
за инвалидско осигурување во 1964 година 

317 

317 

317 

317 

318 

319 

101. Препорака за натамошната работа во из-
работувањето и донесувањето статутите 
на работните организации — — — — 319 

102. Препорака за развивање и унапредување 
на социјалните служби вон општинските 
собранија — — — — — — — — 322 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10а. Попгг. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број Ѕ02-11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


