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

Петок, 1 март 1974 
С к о п ј е 

Број 9 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

48. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАП-
КИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧ-

НИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Се прогласува Законот за стапките на данокот 
на доход на организациите на здружениот труд и 
за даночните олеснувања и ослободувања, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 
февруари 1974 година. 

Број 03-538 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА 
ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 1 
Данок на доход на основните организации на 

здружениот труд (данок на доход) се плаќа по 
стапка од 3%. 

Член 2 
Данокот на доход што го пресметуваат основ-

ните организации на здружениот труд од желез-
ничкиот сообраќај и од производството и преносот 
на електрична енергија им се отстапува во делов-
ниот фонд на тие организации, со намена за реа-
лизација на развојните програми. 

Член 3 
На основните организации на здружениот труд, 

освен на организациите на здружениот труд од об-
л о г а на земјоделството, им се намалува даночната 
основица за делот од доходот што во 1974 и 1975 
година ќе го вложуваат во инвестиции за основни 
средства во областа на земјоделството. 

Член 4 
Обврзниците на данокот на доход не пла-

ќаат републички данок на личен доход од работен 
однос според одредбите на Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 5 
Со денот на применувањето на овој закон, пре-

станува да важи Законот за воведување на репуб-
лички данок на средствата за заедничка потрошу-
вачка („Службен весник на СРМ" бр. 7/68, 20/68 и 
45/72). 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 април 1974 година. 

49. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за пренесување на сред-
ствата на Социјалистичка Република Македонија за 
инвестиции во стопанството врз организациите на 
здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 26 февруари 1974 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 25 
февруари 1974 година. 

Број 03-539 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГА-

НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Средствата на Социјалистичка Република Ма-

кедонија за инвестиции во стопанството (средства 
на Републиката) се пренесуваат врз организациите 
на здружениот труд, според одредбите на овој 
закон. 

Член 2 
Средствата на Републиката се состојат од: 
— средства пренесени од федерацијата со За-

конот за пренесување на средствата, правата и об-
врските на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството врз републиките и автономните покраини; 

— средства формирани во Републиката за ин-
вестиции во стопанството од поранешниот Репуб-
лички инвестиционен фонд; и 

— други средства што им припаѓаат на овие 
средства на Републиката. 
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Член 3 
На товар на средствата од член 2 на овој закон, 

ќе се извршуваат обврските на Републиката созда-
дени од тие средства, што се утврдени со републич-
ки и пренесени според сојузни прописи. 

Член 4 
Во периодот од 1976—1985 година, од средства-

та од член 2 на овој закон, ќе се издвои износот од 
800 милиони динари за: 

— учество во изградбата на ос-
новните објекти во хидроме-
лиоративните системи ЗОО мил. дин. 

— учество во рударско-ис.тражу-
вачки работи ЗОО мил. дин. 

— финансирање пошумувањето 
на годините 100 мил. дин. 

-— учество во изградбата на па-
тишта од IV ред 100 мил. дин. 

Средствата од претходниот став, во еднакви 
годишни износи, ќе се користат според програмите 
што ќе ги одобри Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 5 
Средствата на Републиката, по намалувањето 

за средствата од член 3 и 4, се пренесуваат на ор-
ганизациите на здружениот труд — корисници на 
кредити од средствата од член 2 на овој закон, 
и тоа: 

1. средства до износ од 285 мил. динари — на 
организациите на здружениот труд што имаат ви-
соко застапена застарена и ^функционална опре-
ма или користеле кредити под неповолни услови, а 
имаат карактер на основна инфраструктура, како 
и на организации на здружениот труд што имаат 
посебно значење за структурниот развој на Репуб-
ликата, а работат под отежнати услови на стопани-
сување; 

2. средства по користените кредити — на орга-
низациите на здружениот труд од културната и 
социјалната дејност, како и од дејноста на опште-
ствените и државните органи и служби; 

3. средства во износ од 6.200 мил. динари — на 
сите организации на здружениот труд — корисни-
ци на кредити и тоа: 

— во периодот од 1976—1980 година во износ од 
1.154 мил. динари со намалување на обврските по 
кредитите со состојба на 31. XII. 1975 година за 400/о; 

— во периодот од 1981—1985 година во износ од 
1.194 мил. динари со намалување на обврските по 
кредитите со состојба на 31. XII. 1975 година за 48°/о; 

— по 1985 година до крајот на отплатениот рок, 
во целосен износ на обврските од 3.852 мил. динари. 

Извршниот совет ќе ги определи организациите 
на здружениот труд од став 1, точка 1 од овој члан 
и ќе ги утврди износите на средства што се пре-
несуваат врз секоја организација на здружениот 
труд. 

Пренесувањето на средствата од претходниот 
став ќе се изврши во рок од 30 дена од влегува-
њето во сила на овој закон, а најдоцна до 31 март 
1974 година. 

Член 6 
Обврските од член 3 на овој закон, што стасу-

ваат по 1985 година, ќе се извршуваат на товар на 
средствата на Републичкиот буџет. 

Член 7 
За износот на средствата што се пренесуваат 

според член 5 на овој закон, корисниците на кре-
дити ќе го зголемат својот деловен фонд. 

Член 8 
Стопанската банка — Скопје и другите деловни 

банки преку кои се одобрени кредити од средствата 
од член 2 на овој закон ќе ја утврдат положбата 
на кредитите на 31. XII. 1975 година и ануитетите 
на тие кредити, по години, до крајот на 1985 година. 

Член 9 
Корисниците на кредити се должни ануитетите 

од член 8 на овој закон да ги уплатуваат на по-
себна сметка на Републиката што се води во Сто-
панската банка — Скопје. 

Член 10 
Службата на општественото книговодство ќе го 

контролира спроведувањето на Законот. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

50. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА НА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ 

СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за организација на пре-
возот во патниот сообраќај, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
25 февруари 1974 година. 

Број 03-534 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТ-

НИОТ СООБРАЌАЈ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Организацијата на превозот во патниот сообра-

ќај се уредува според одредбите на овој закон и 
прописите донесени врз основа на него. 

Со овој закон се уредува и организацијата на 
превозот со запрежни возила во патниот сообраќај. 

Член 2 
Превозот на патници со моторни возила во 

патниот сообраќај може да се врши како јавен пре-
воз или како превоз за сопствени потреби. 

Јавен превоз, во смисла на овој закон, е таков 
превоз на патници и стока, кој под еднакви услови 
е достапен на секого и се врши како трајна сто-
панска дејност. 

Превоз за сопствени потреби, во смисла на овој 
закон, е превозот на патници и стока што служи 
за задоволување на сопствените потреби на пре-
возникот. 

Член 3 
Јавен превоз можат да вршат организациите на 

здружениот труд на кои таквиот превоз им е ос-
новна дејност и доколку ги исполнуваат условите 
пропишани со овој закон. 

Јавен превоз можат да вршат и другите орга-
низации на здружениот труд, доколку ги исполну-
ваат условите пропишани за вршење на таков пре-
воз и ако таа своја дејност ја регистрираат според 
важечките прописи. 
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Јавен превоз можат да вршат и граѓани на кои 
*оа им е основно занимање, под условите пропи-
шани со овој закон. 

Член 4 
Јавен превоз може да се врши само со мотор-

но и запрежно возило кое, покрај условите утвр-
дени со прописите за безбедност на сообраќајот, ги 
исполнува пропишаните техничко-експлоатациони 
услови и ги има својствата предвидени со југосло-
венските стандарди. 

Под техничко-експлоатациони услови, во сми-
сла на овој закон, се подразбираат условите што 
моторното и запрежното возило, во зависност од 
видот и карактерот на превозот, мора да ги ис-
полнува заради обезбедување на квалитетен превоз. 

Се овластува републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија да ги пропише техничко-експлоа-
тационите услови на моторните возила. 

Општината ќе ги пропише техничко-експлоата-
ционите услови на запрежните возила. 

Член 5 
Моторните возила со кои се врши превоз мо-

раат да имаат посебна превозна исправа која тре-
ба да содржи особено: ознака на возилото со кое 
се врши превозот, податоци за тоа за кого и што 
се превезува, податоци за посадата на возилото и 
движењето на возилото за време на превозот. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на товарните возила со кои граѓаните вршат јавен 
превоз на стока или превоз на стока за сопствени 
потреби. 

Се овластува републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија да донесе поблиски прописи за 
превозната исправа на моторните возила во пат-
ниот сообраќај. 

Член 6 
Надзор над извршувањето на одредбите на овој 

закон и прописите донесени врз основа на него, 
вршат органите на управата надлежни за рабо-
тите на инспекцијата во патниот сообраќај. 

II. ЈАВЕН ПРЕВОЗ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА 
ШТО ГО ВРШАТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1. Услови за вршење на јавен превоз 

Член 7 
Јавен превоз во патниот сообраќај можат да 

вршат организациите на здружениот труд што ги 
исполнуваат пропишаните минимални услови во по-
глед на носивоста на превозните капацитети, тех-
ничката опременост, заштитниот простор за сме-
стување и обезбедување на возилата и стручноста 
на кадрите, и тоа кои: 

1. имаат моторни возила за превоз на патници 
(автобуси) чија носивост изнесува најмалку 1500 
седишта, односно моторни возила за превоз на сто-
ка чија носивост изнесува најмалку 750 тона, 

2. имаат организирано сервис екипиран со по-
требен број на машини и уреди за редовно одржу-
вање на предвидените превозни капацитети, а осо-
бено: уред за контрола на сопирачките, уред за 
проверување на светлосните уреди, уред за миење 
и подмачкување на возилата, уред за мерење на 
бучавата на моторот, густината на издувните гасови, 
температурата на возилото и др., 

3. имаат заштитен простор за минимум една по-
ловина возен парк со кој располага организаци-
јата, и 

4. имаат најмалку по еден дипломиран сообра-
ќаен инженер или сообраќаен инженер, дипломи-
ран машински инженер или машински инженер и 
потребен број на сообраќајни техничари и автоме-
ханичари. 

Се овластува републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија да донесе поблиски прописи во 
смисла на претходниот став. 

2. Јавен превоз во линискиот патен сообраќај 

Член 8 
Јавен превоз во линискиот патен сообраќај е 

превоз кој се врши на определени релации, по од-
напред утврден возен ред, а за кој цената и дру-
гите услови на превозот однапред се утврдуваат со 
тарифа. 

Член 9 
Возниот ред и тарифата ги утврдува превоз-

никот. 
Член 10 

При утврдувањето на возниот ред превозникот 
е должен да го обезбеди минималното време на во-
зењето на релациите, односно линиите и нивните 
делови да им одговараат на дозволените брзини и 
на густината на сообраќајот, односно на состојбата 
и техничко-сообраќајните карактеристики на од-
носниот пат. 

Возниот ред ги содржи релациите на кои се 
врши јавниот превоз во линискиот патен сообраќај, 
бројот и видот на линијата, редоследот на стани-
ците и постој ките и нивната оддалеченост од по-
четната станица, времето на поаѓањето и доаѓањето 
за секоја станица, периодот во кој се одржува ли-
нијата и рокот на важење на возниот ред. 

Во возниот ред превозникот е должен, покрај 
елементите определени во претходниот став, да ја 
наведе и приклучната врска со возила од други 
линии во патниот сообраќај, односно со други пре-
возни средства. 

Возилата, кои според возниот ред имаат при-
клучна врска со други превозни средства за пре-
воз на патници, се должни да ги причека ат во слу-
чај на нивно задоцнување. 

Времето за задолжително чекање од претход-
ниот став се утврдува со возниот ред, со тоа што 
не може да изнесува помалку од 30 минути ни по-
веќе од еден час. 

Тарифата содржи цени и други услови на пре-
возот, како и сите податоци потребни за пресме-
тување на цените на превозот и на надоместоците 
за споредните услуги на превозникот. 

Возниот ред и тарифата задолжително се пуб-
ликуваат преку единствен официјален возен ред, 
најмалку 15 дена пред денот на влегувањето во си-
ла на возниот ред. 

Член 11 
Организациите на здружениот труд што вршат 

јавен превоз во линискиот патен сообраќај се дол-
жни своите возни редови да ги усогласат меѓусеб-
но, а во границите на можноста и со возните ре-
дови на железничкиот и воздушниот сообраќај за-
ради обезбедување на континуиран превоз. 

Член 12 
Возните редови за превоз на патници во лини-

скиот патен сообраќај мораат да бидат усогласени 
така што, според расположливите превозни капа-
цитети, да им одговараат на потребите на патници-
те во линискиот патен сообраќај на определено под-
рачје. 

Член 13 
Возните редови за превоз на патници во лини-

скиот патен сообраќај на територијата на Соција-
листичка Република Македонија, превозниците ги 
усогласуваат преку Деловната заедница. 

Усогласувањето е јавно и на него можат да 
присуствуваат претставници на сите заинтересирани 
организации, општини и граѓани. 

Времето на одржувањето на усогласувањето се 
објавува во дневниот печат најмалку 15 дена пред 
неговото одржување. 

Член 14 
При усогласувањето на возните редови превоз-

ниците се должни да водат сметка за барањата и 
предлозите на заинтересираните организации, оп-
штините и граѓаните. 
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Член 15 
Усогласен возен ред е возниот ред на кој ке 

ставиле приговор превозниците што се заинтереси-
рани за превозот на линијата, чии возен ред се 
утврдува, како и заинтересираните општини. 

За усогласените возни редови Деловната заед-
ница му издава потврда на превозникот. 

Усогласените возни редови се задолжителни и 
важат за периодот за КОЈ се донесени. 

Член 16 
Вонредно усогласување на возните редови се 

врши по барање на превозникот кога: 
— ќе настанат промени поради дејството на ви-

ша сила, односно околности што превозникот не 
можел да ги предвиди, 

— превозниците ќе се здружат заради заеднич-
ко одржување на линии на исти релации (коопера-
ција, здружени организации, деловно-техничка со-
работка) или кога превозникот ќе престане да ја 
врши својата дејност, и 

— по барање на новоформирана организација 
на здружениот труд што се регистрирала за врше-
ње на јавен превоз. 

Член 17 
АКО КОН барањето за вонредно усогласување на 

возните редови превозникот приложи доказ за со-
гласноста на сите превознички организации заин-
тересирани за вршење превоз на определени рела-
ции, Деловната заедница ќе издаде потврда веднаш. 

Член 18 
АКО превозниците не се спогодат за усогласу-

вањето на возните редови, по спорните работи од-
лучува посебна арбитражна комисија при Делов-
ната заедница. 

Арбитражната комисија се состои од тројца чле-
нови. По еден член именуваат Деловната заедница 
и Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-
1 овиј а, а третиот член го именува Стопанската ко-
мора на Македонија. 

Член 19 
Барање за започнување на постапка пред ар-

битражната комисија можат да поднесат заинтере-
сираните превозници и општините. 

Член 20 
За расправата пред арбитражната комисија се 

известуваат превозниците и општините што уче-
ствувале во расправата на усогласувањето на спор-
ните возни редови. 

Член 21 
Арбитражната комисија решава само за спор-

ниот возен ред на предложената линија. 
Арбитражната комисија може предложениот во-

зен ред да го прифати или измени, а не и да ја 
> отфрли предложената линија. 

Одлуката на арбитражната комисија е конечна. 
Член 22 

Возниот ред за превоз на патници на меѓуме-
сните автобуски линии на подрачјето на општи-
ната, кои немаат карактер на јавен градски соо-
браќај, се регистрира кај општинскиот орган на уп-
равата надлежен за работите на патниот сообраќај, 
а возниот ред за превоз на патници на подрачјето 
на две или повеќе општини се регистрира кај Ре-
публичкиот секретаријат за индустрија и трговија. 

Регистрацијата на возните редови се врши врз 
основа на потврдата што ја издава Деловната заед-
ница, односно одлуката на арбитражната комисија. 

Превозникот е должен возниот ред да го реги-
стрира во рок од 30 дена од добивањето на потвр-
дата за извршеното усогласување, односно одлуката 
на арбитражната комисија. 

Член 23 
Се овластува републичкиот секретар за инду-

стрија и трговија да донесе поблиски прописи за 
регистрацијата на возните редови. 

Член 24 
Возниот ред задолжително се истакнува на вид-

но место во автобуските станици, автобуските по-
стојки и автобусите. 

Истакнувањето на возниот ред во автобуските 
станици за сите линии што поминуваат низ стани-
цата го врши организацијата чија е автобуската 
станица. 

Организациите на здружениот труд чии линии 
поминуваат низ автобуската станица се должни воз-
ниот ред да и го достават на автобуската станица 
веднаш по неговото регистрирање. 

Истакнувањето на возниот ред во автобуските 
постојки и автобусите го врши превозникот. 

Член 25 
Превозникот е должен при регистрацијата на 

возниот ред на органот надлежен за регистрација 
да му ја поднесе и утврдената тарифа, како и да 
го известува за нејзиното изменување и дополну-
вање веднаш по изменувањето, односно дополну-
вањето. 

Член 26 
Превозникот мора да се придржува за утврде-

ниот и објавениот возен ред и не може да го укине 
пред истекот на рокот на важењето. 

Возниот ред може да се менува дури кога по 
пропишана постапка ќе се изврши усогласување 
и измена на регистрација. 

Член 27 
Во текот на важењето на возниот ред опреде-

лена линија може да биде укината во случај: 
1. на виша сила и во други вонредни случаи 

кои, независно од волјата на превозникот, ќе го 
оневозможат одржувањето на линијата подолго од 
три месеци, и 

2. соединување на средствата на превозниците 
или склучување на договор за деловно-техничка со-
работка меѓу превозниците заради заедничко вр-
шење на превоз на определени линии. 

Возниот ред на линијата може да биде укинат 
кога по пропишаната постапка ќе се изврши бри-
шење на неговата регистрација (член 26). 

3. Услови за превоз 

Член 28 
Возните билети се издаваат по редот на доаѓа-

њето, односно поставувањето на барањето од стра-
на на лицата за издавање на билети, без оглед на 
должината на релацијата за која се бара возен 
билет. 

Возните билети се издаваат во автобуските ста-
ници, на автобуските постојки и туристичките ор-
ганизации овластени од превозникот. 

По исклучок од претходниот став, возни билети 
можат да се издаваат и во автобусите. 

Член 29 
Превозникот е должен да прими на превоз се-

кое лице или предмет во границите на расположли-
вите места (седишта) во возилото, односно корисна-
та носивост на возилото, ако лицето или предметот 
ги исполнуваат условите за превоз предвидени со 
тарифата и ако според важечките прописи не се 
исклучени од превоз. 

4. Членови на посадата на моторни возила 
во јавниот сообраќај 

Член 30 
Членовите на посадата на возилата за јавен 

превоз на патници за време на службата задолжи-
телно носат службена облека. Службената облека 
ја обезбедува организацијата >на здружениот труд. 

Член 31 
Се овластува републичкиот секретар за инду-

стрија и трговија да донесе поблиски прописи за 
службената облека на членовите на посадата на 
моторното возило. 
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Член 32 
Организацијата на здружениот труд што врши 

јавен превоз е должна да донесе општ акт со кој 
ќе го утврди бројот на членовите на посадата на 
моторните возила и ќе го пропише начинот и усло-
вите за вршење на работите на работното место 
— член на посада на моторно возило. 

Член 33 
Организацијата на здружениот труд што врши 

превоз е должна со општ акт да ја утврди обвр-
ската за проверување на стручната способност на 
членовите на посадата на моторното возило. 

Организацијата на здружениот труд е должна 
редовно да ги запознава членовите на посадата на 
моторните возила со прописите за организацијата и 
безбедноста на патниот сообраќај, како и со нив-
ните измени и дополнувања. 

5. Автобуски станици и автобуски постојки 
Член 34 

Автобуската станица и автобуската постојка, во 
смисла на овој закон, е просторот определен за 
качување и слегување на патниците во возилото. 

Автобуската станица е уреден простор со ми-
нимални услови за сместување на патниците во 
чекална, санитарни објекти и друго, организирана 
служба за прифаќање и испраќање на возилата и 
патниците. 

Автобуските постојки можат да бидат постоја-
ни, условни и привремени. 

Постојани автобуски постојки се постој ките на 
кои возилото, според возниот ред, задолжително 
застанува. 

Условни автобуски постојки се постојки на кои 
возилото застанува ако тоа е предвидено во воз-
ниот ред доколку има патници за качување или 
слегување. 

Привремени автобуски постојки се постојки на 
кои возилото, според возниот ред, задолжително за-
станува во периодот за кој има потреба од заста-
нување (во определена сезона). 

Член 35 
Со услугите во станиците и постој ките имаат 

право да се користат сите превозници под еднакви 
услови. 

Член 36 
Обележувањето на автобуските станици и ав-

тобуските постојки се врши со единствен знак што 
го поставува и одржува организацијата што упра-
вува со автобуската станица, односно постој ката. 

Автобуските станици можат, покрај знакот од 
претходниот став, да употребуваат и други знаци 
и натписи. 

Член 37 
Се овластува републичкиот секретар за инду-

стрија и трговија да донесе поблиски прописи за 
опремувањето, обележувањето и одржувањето на 
автобуските станици и постојки. 

6. Самоуправна внатрешна контрола 

Член 38 
Организациите на здружениот труд што вршат 

јавен превоз се должни да организираат и вршат 
постојана самоуправна внатрешна контрола и тоа: 
дали превозот се врши според одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на него, 
дали возилата ги исполнуваат пропишаните технич-
виз-експлоатациони услови, дали членовите на по-
садата на моторните возила ги вршат работите па 
работните места според одредбите на општиот акт 
на превозникот за бројот на членовите на посадата 
и условите за вршење на работите на работните 
места. 

Организацијата и начинот на вршење на сахмо-
управната внатрешна контрола во сообраќајот, ор-
ганизациите на здружениот труд ја утврдуваат со 
општи акти, 

Член 39 
Организациите на здружениот труд што вршат 

јавен превоз се должни да ја утврдат организаци-
јата, да го пропишат начинот, времето и условите 
на вршењето на превозот и водењето на евиденци-
јата за извршените превози. 

7. Слободен патен сообраќај 

Член 40 
Јавен превоз во слободен патен сообраќај е 

превоз, чија релација, цена на превозот, висина 
на надоместокот за споредните услуги извршени за 
потребите на лицата и предметите што се превезу-
ваат како и другите услови на превозот, се утвр-
дуваат со договор меѓу превозникот и корисникот 
на превозот. 

Член 41 
Организацијата на здружениот труд што врши 

превоз на патници и стока во слободниот патен со-
обраќај, не може да прима патници или предмети 
на станиците и постој ките. 

Член 42 
Со прописот за службената облека на члено-

вите на посадата на моторните возила може да се 
определи тој пропис во целост или делумно да се 
применува и на членовите на посадата на мотор-
ните возила во слободниот патен сообраќај. 

III. ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ДЕЛОВНА 

ЗАЕДНИЦА 

Член 43 
Заради обезбедување на технолошкото единство 

на системот на превозот на патници и стока орга-
низациите на здружениот труд што вршат јавен 
превоз во патниот сообраќај во Социјалистичка Ре-
публика Македонија задолжително се здружуваат 
во деловна заедница и во рамките на заедницата: 

— ги утврдуваат основите на организацијата 
на линискиот превоз на патници, 

— ги определуваат условите за воспоставување 
на линии и обврските за одржување на линиите, 

— ги усогласуваат возните редови на автобус-
ките линии со расположливите превозни капаците-
ти и потребите на организациите, општините и гра-
ѓаните, 

— ги усогласуваат возните редови на автобу-
ските линии со другите гранки на сообраќајот, 

— ја утврдуваат општата програма за развој и 
унапредување на линискиот патен сообраќај, 

— ги утврдуваат мерките за уредно и безбедно 
вршење на сообраќајот, 

— ги определуваат основните мерила и крите-
риуми во утврдувањето на возните редови и тари-
фите во патниот сообраќај, 

— заеднички решаваат за изградбата, одржува-
њето и искористувањето на автобуските станици и 
постојки, 

— ја утврдуваат организацијата и работата на 
автобуските станици и постојки, 

— ги утврдуваат основите и мерилата за фор-
мирање на цените на станичните и другите услуги 
на автобуските станици и постојки, 

— ги утврдуваат обрасците на превозните ис-
прави, 

— ја определуваат стручната спрема на работ-
ниците во автобуските станици и постојки, 

— ја организираат и заеднички ја вршат вна-
трешната контрола, 

— вршат заеднички набавки на превозни ка-
пацитети — репроматеријали, гуми, гориво, мази-
во и др., 

— ги утврдуваат основите и мерилата за опре-
делување на цените во слободниот превоз на пат-
ници и стока, 

— организираат заеднички транспортно-тури-
стички претставништва во земјата и странство за 
превоз на патници и стока. 
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— заеднички настапуваат при експлоатацијата 
на меѓурепубличките и меѓународните автобуски 
линии, 

— го организираат школувањето, остручување-
то, односно преквалификувањето на кадрите во 
патниот сообраќај, 

— заеднички настапуваат во масовни превози 
на транспортниот пазар, 

— ја уредуваат постапката пред Арбитражната 
комисија, 

— вршат и други работи што ќе ги утврдат со 
општите акти. 

Член 44 
Деловната заедница има статут. Со статутот на 

Деловната заедница поблиску се уредуваат праша-
њата и односите за здружување, како и другите 
прашања од значење за остварувањето на целите 
на заедницата и за нејзината работа. 

IV. ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

Член 45 
Превоз за сопствени потреби можат да вршат 

иматели на моторни возила, и тоа: 
1. организациите на здружениот труд и други 

организации, државни органи и други правни лица; 
а) ако превозот го вршат лица што се кај нив 

во работен однос, како и други лица во врска со 
вршењето на работите од својот делокруг, и 

б) ако превезуваат предмети заради задоволу-
вање на своите потреби. 

2. граѓаните — кога возилото го користат за 
сопствени потреби. 

Како превоз на предмети што го вршат орга-
низациите на здружениот труд со цел за задово-
лување на своите потреби се смета и превозот на 
предмети што тие ги- произвеле, преработиле или 
поправиле, купиле или продале, дале или зеле 
под закуп, или примиле на складирање — ако е 
складирањето нивна дејност. 

Ако организацијата на здружениот труд и дру-
га организација, државен орган или друго правно 
лице врши превоз од став 1, точка 1 на овој член 
со моторно возило земено под закуп, ќе се смета 
дека врши превоз за сопствени потреби. 

Како превоз на предмети што граѓанинот го 
врши за сопствени потреби, се смета превозот на 
предмети што тој во рамките на својата дејност 
ги произвел, преработил или преправил или за 
тие цели ги набавил, како и превозот на предмети 
за потребите на своето домаќинство. 

Член 46 
Како превоз за сопствени потреби, во смисла на 

член 45 од овој закон, се смета и превозот на лица 
со сопствено моторно возило или со моторно во-
зило земено под закуп, што го вршат: 

1. хотелските организации и одморалиштата 
ако вршат превоз на своите гости, 

2. здравствените организации — ако вршат пре-
воз на болни, 

3. туристичките организации на здружениот 
труд — ако врз основа на посебен договор вршат 
превоз на група туристи, без попатно примање 
на патници, и 

4. организациите што вршат аеродромски услу-
ги или други организации на кои им е доверено 
искористување на воздухопловно пристаниште — 
ако вршат превоз на патници и нивни придруж-
ници од деловниците во градот до воздухопловното 
пристаниште и обратно. 

На превозот за сопствени потреби што го вр-
шат имателите на моторни возила од точка 3 на 
претходниот став се применуваат одредбите од член 
4 на овој закон, 

V. ПРЕВОЗ ШТО ВРШАТ ГРАЃАНИ СО 
МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Член 47 
Јавен превоз на патници и стока со моторни 

возила граѓаните можат да вршат само во слободен 
патен сообраќај. 

Член 48 
Јавен превоз на патници и стока со моторни 

возила граѓанинот може да врши ако: 
1. вршењето на таков превоз му е редовно и 

главно занимање, 
2. има возачка дозвола за моторното возило со 

кое ќе врши јавен превоз, 
3. јавниот превоз го врши со моторно возило 

што е во негова сопственост, 
4. лично управува со моторното возило со кое 

ќе го врши јавниот превоз, и 
5. моторното возило за превоз на патници има 

најмногу 9 седишта, сметајќи го и седиштето на 
возачот, а моторното возило за превоз на стока 
чија носивост не преминува 7 тони. 

Член 49 
Граѓанинот што врши јавен превоз на патници 

и стока со моторно возило не може да користи до-
полнителен труд на други лица како возач или по-
мошник возач. 

Член 50 
Граѓаните можат да вршат јавен превоз на пат-

ници и стока со моторни возила само ако за тоа 
добијат одобрение. 

Издавањето на одобрението за вршење на ја-
вен превоз на патници и стока не може да се од-
бие ако граѓанинот ги исполнува условите од член 
48 на овој закон. 

Одобрението го издава општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на патниот соо-
браќај. 

Член 51 
Издадените одобренија за вршење на јавен 

превоз се впишуваат во одделен регистар. 
Се овластува републичкиот секретар за индус-

трија и трговија да го пропише начинот на воде-
њето и образецот на регистарот за издадените одо-
бренија. 

Член 52 
Висината на надоместокот за извршените услу-

ги во јавниот превоз (цената) превозникот ја опре-
делува самостојно според условите на пазарот. 

Цената за превозот на патници се определува 
според должината на патот и бројот на искорис-
тените седишта во возилото, а цената за превоз на 
стока според нивната тежина и должина на патот. 

Превозникот е должен да истакне на видно мес-
то во возилото ценовник на услугите на превозот. 

Превозникот е должен, по барање од корисни-
кот на превозот, да му издаде потврда за наплате-
ната цена. 

Член 53 
Превозникот може, со одобрение од општин-

скиот орган на управата надлежен за работите на 
патниот сообраќај, привремено да го запре, од-
носно да го продолжи преку работоводител врше-
њето на јавен превоз. 

Издавањето на одобрение од претходниот став 
не може да се одбие во случаите кога превозникот 
е спречен да ја врши дејноста поради: 

1. болест, односно боледување, 
2. користење на годишен одмор или отсуству-

вање по некој друг основ, 
3. воена вежба или вршење на јавна служба, 
4. притвор или истражен затвор, и 
5. вршење ремонт на возилото. 
Привременото запирање од претходниот став 

ќе се одобри додека постојат причини за с в е ч е н о -
ста, но не повеќе од една година. 

Одобрение за привремено запирање не е по-
требно ако запирањето не трае повеќе од 30 дена. 
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Член 54 
Важноста на одобрението за вршење на ја-

вен превоз престанува: 
1. со смртта на превозникот, 
2. со одјавување, и 
3. по силата на законот. 

Член 55 
Важноста на одобрението за вршење на јавен 

превоз престанува по силата на законот ако пре-
возникот: 

1. ја изгуби деловната способност, 
2. со правосилна пресуда или со друг акт му се 

изрече мерка забрана на вршење јавен превоз или 
одземање на возачката дозвола, 

3. биде осуден на казна затвор подолго од една 
година или на казна строг затвор, 

4. го запре вршењето на јавен превоз повеќе 
од 30 дена без одобрение на општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на патниот соо-
браќај, 

5. јавниот превоз не го врши како редовно или 
главно занимање, 

6. престане да биде сопственик на моторното 
возило со кое врши јавен превоз. 

Член 56 
Во случај на смрт на превозникот, неговиот 

брачен другар, односно старателот на малолетните 
деца можат да продолжат со вршење на јавен 
превоз преку работоводител ако немаат други при-
ходи за издржување. 

Работоводителот од претходниот став мора да 
го исполнува условот од точка 2, став 1 на член 48 
од овој закон. 

Член 57 
Јавен превоз преку работоводител се врши врз 

основа на одобрение од општинскиот орган на упра-
вата, надлежен за работите на патниот сообраќај. 

Барање за вршење на јавен превоз преку рабо-
товодител може да поднесе брачниот другар, од-
носно старателот на малолетните деца најдоцна 
во рок од три месеца од денот на смртта на пре-
возникот. Кон барањето се поднесува извод од 
книгите на умрените за смртта на превозникот и 
доказ дека работоводителот ги исполнува усло-
вите за вршење на јавен превоз. 

VI. ПРЕВОЗ СО ЗАПРЕЖНИ ВОЗИЛА 

Член 58 
Јавен превоз со запрежни возила можат да 

вршат организациите на здружениот труд чија ос-
новна дејност им е таков превоз, како и другите 
организации на здружениот труд, доколку ги ис-
полнуваат условите пропишани за таков превоз и 
ако таа своја дејност ја регистрираат според ва-
жечките прописи. 

Член 59 
Јавен превоз на патници и стока со запрежни 

возила, граѓаните можат да вршат само во сло-
боден патен сообраќај. 

Запрежните возила со кои се врши јавен пре-
воз на патници и стока мораат да имаат ознака 
(таблица) дека со нив се врши јавен превоз. 

Општината ќе го пропише начинот на обеле-
жувањето на запрежните возила со кои се врши 
јавен превоз. 

Член 60 
Граѓанинот може да добие одобрение за врше-

ње на јавен превоз на патници и стока ако: 
1. е деловно способен, 
2. вршењето на јавен превоз му е редовно и 

главно занимање, 
3. располага со возило што ги исполнува усло-

вите определени со посебни прописи, и 
4. превозот го врши со едно возило. 
Одобрението за јавен превоз го издава општин-

скиот орган на управата надлежен за работите на 
патниот сообраќај. 

Издадените одобренија за вршење на јавен 
превоз со запрежни возила се впишуваат во по-
себен регистар. 

Општината ќе го пропише начинот на воде-
њето и образецот на регистрите за издадените одо-
бренија за вршење на јавен превоз со запрежни 
возила. 

Член 61 
Превоз за сопствени потреби можат да вршат 

сите иматели на запрежни возила. 

Член 62 
Општината ќе донесе поблиски прописи за ус-

ловите и начинот на вршење на превоз со запреж-
ни возила. 

Со прописите од претходниот став може за 
определено подрачје да се забрани вршење на пре-
воз со запрежни возила. 

VII. ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И АВТОТАКСИ 
ПРЕВОЗ 

Член 63 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на: 

препозната исправа, работата на членовите на по-
садата, техничко-експлоатационите услови на мо-
торните возила, службената облека и самоуправ-
ната внатрешна контрола ќе се применуваат и на 
организациите на здружениот труд што вршат ја-
вен превоз во градскиот, приградскиот и автотакси 
превозот, односно на граѓаните што вршат авто-
такси превоз. 

Член 64 
Моторните возила со кои граѓаните вршат ав-

тотакси превоз мораат да имаат таксиметар. 

Член 65 
Поблиски прописи за условите и начинот на 

вршење на градски, приградски и автотакси превоз 
ќе донесат општините. 

VIII. ИНСПЕКЦИЈА НА ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

Член бб 
Надзор над извршувањето на прописите во пат-

ниот сообраќај вршат Републичкиот инспекторат 
за патишта и патен сообраќај и општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работите на инспек-
цијата на патниот сообраќај. 

Член 67 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на инспекцијата во патниот сообраќај ги 
врши сите работи на инспекцијата во патниот соо-
браќај, освен работите што со овој закон се ста-
вени во надлежност на Републичкиот инспекторат 
за патишта и патен сообраќај. 

Член 68 
Републичкиот инспекторат за патишта и патен 

сообраќај се грижи за правилно организирање, вр-
шење и унапредување на инспекцијата на патниот 
сообраќај, а врши и други работи на инспекција на 
патниот сообраќај што му се ставени во надлеж-
ност со закон. 

Републичкиот инспекторат за патишта и патен 
сообраќај може непосредно да изврши и одделни 
инспекциски работи и да преземе определени мерки 
за кои се овластени општинските органи надлеж-
ни за работите на инспекција на патниот сообраќај. 

Член 69 
Републичкиот инспекторат за патишта и патен 

сообраќај има право на општинските органи, над-
лежни за работите на инспекција на патниот соо-
браќај, да им издава стручни упатства за при-
мена на републичките прописи во вршењето на ин-
спекциските работи, 
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Член 70 
Републичкиот инспекторат за патишта и патен 

сообраќај непосредно ги врши работите од над-
лежност на општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на инспекцијата на патниот соо-
браќај кога: 

1. во вршењето на работите на органот на инс-
пекцијата на патниот сообраќај постојат битни не-
достатоци, и 

2. во итни случаи поради одлагање може да 
настане опасност по животот, безбедноста на луѓето 
и имотот. 

Во случаите од точка 1 и 2 од претходниот 
став Републичкиот инспекторат за патишта и па-
тен сообраќај ќе го извести општинското собрание 
за преземањето на работите и мерките на непосред-
на инспекција и, ако причините на итноста тоа не 
го спречуваат, ќе го повика да присуствува на инс-
пекцијата. 

Член 71 
Работите од својата надлежност органите на 

инспекцијата во патниот сообраќај ги вршат преку 
инспекторите за патен сообраќај. 

Член 72 
За општински инспектор на патниот сообраќај 

може да се назначи дипломиран сообраќаен инже-
нер, инженер за патен сообраќај или техничар за 
експлоатација на патниот сообраќај со најмалку 
три години работно искуство во струката. 

За републички инспектор може да се назначи 
дипломиран сообраќаен инженер или инженер за 
патен сообраќај со најмалку пет години искуство 
во струката. 

Член 73 
Инспекторот за патниот сообраќај ги врши ра-

ботите на инспекцијата на патниот сообраќај само-
стојно и донесува решенија во рамките на овласту-
вањата и должностите определени со закон. 

Во вршењето на работите на инспекцијата на 
патниот сообраќај инспекторот на патниот сообра-
ќај проверува особено дали: 

1. превозникот е овластен да врши јавен пре-
воз во смисла на одредбите на овој закон. 

2. превозот се врши на начинот и под условите 
предвидени со законот и прописите донесени врз 
основа на законот, 

3. возилата со кои се врши јавниот превоз им 
одговараат на пропишаните техничко-експлоатаци-
они услови, 

4. автобуските станици и постојки ги исполну-
ваат пропишаните услови, и 

5. во меѓународниот патен сообраќај се спро-
ведуваат меѓународните договори и други меѓу-
народни инструменти кои се однесуваат на врше-
њето на превозот според посебни одредби за јав-
ниот превоз во меѓународниот патен сообраќај. 

Во вршењето на работите на инспекцијата на 
патниот сообраќај инспекторот на патниот сообраќај 
е овластен да ги прегледува моторните возила, ав-
тобуските станици и постојки, договорите, превоз-
ните и други исправи, како и другата документаци-
ја што овозможува увид во работењето на органи-
зацијата на здружениот труд или друга организа-
ција, друго правно лице и поединци во поглед 
на извршувањето на одредбите на законот и про-
писите донесени врз основа на законот. 

Во вршењето на работите на инспекцијата инс-
пекторот на патниот сообраќај може да сослушува 
одговорни лица и сведоци, а по потреба да кори-
сти стручни организации и одделни стручњаци, ка-
ко и да презема-други мерки и дејствија за кои е 
овластен со посебни прописи. 

Член 74 
Инспекторот на патниот сообраќај има право: 
1. да нареди неправилностите што ќе ги утврди 

да се отстранат во определен рок, и 
2. да донесе решение за привремена забрана 

ако: 

а) јавниот превоз се врши спротивно на одред-
бите од член 3 на овој закон, 

б) возниот ред за превоз на патници во линис-
киот патен сообраќај не е регистриран (член 22), 

в) превозот во меѓународниот патен сообраќај 
организациите на здружениот труд го вршат спро-
тивно на одредбите пропишани за таков превоз, и 

г) моторното возило со кое се врши превозот 
не ги исполнува пропишаните техничко-експлоата-
циони услови. 

Член 75 
Инспекторот на патниот сообраќај е должен за 

најдената состојба и преземените мерки веднаш пис-
мено да го извести органот на управата надлежен за 
работите на инспекцијата на патниот сообраќај во 
седиштето, односно живеалиштето на имателот на 
моторното возило. 

Во случаите од член 73 и 74 на овој закон, 
инспекторот на патниот сообраќај е должен за нај -
дената состојба и преземените мерки веднаш пис-
мено да го извести работничкиот совет на органи-
зацијата на здружениот труд, односно соодветниот 
орган на управувањето на други иматели на мотор-
ни возила. 

Ако инспекторот на патниот сообраќај при вр-
шењето на инспекцијата најде дека прописите за 
безбедноста на сообраќајот или други прописи што 
се однесуваат на моторното возило не се воопшто 
применети или не се правилно применети, тој е 
должен веднаш со решение да го извести органот 
на управата во чија надлежност спаѓа вршењето иа 
надзорот над извршувањето на тие прописи. 

Против решението на инспекторот на патниот 
сообраќај може во рок од 8 дена од денот на доста-
вувањето на решението, да се изјави жалба до 
повисокиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на инспекцијата во патниот сообраќај. 

Жалбата од претходниот став не го одлага из-
вршувањето на решението ако тоа го бара итноста 
на мерките определени во решението, како и во 
случаите од став 3 на овој член. 

Член 76 
Сите иматели на моторни возила и организа-

циите на здружениот труд што се носители на пра-
во за користење на станици се должни на инспек-
торите на патниот сообраќај да им го овозможат 
вршењето на инспекцијата, да им даваат потребни 
известувања и да им ја стават на увид потребната 
техничка и друга документација. 

Член 77 
Инспекторите за патен сообраќај имаат посебна 

легитимација со која се утврдува нивното својство. 
Легитимацијата ја издава органот на управата 

надлежен за работите на инспекцијата на патниот 
сообраќај. 

Се овластува републичкиот секретар за индус-
трија и трговија да го пропише образецот на леги-
тимацијата. 

Член 78 
На постапката на инспекторот на патниот соо-

браќај и на органот на управата надлежен за ра-
ботите на инспекцијата на патниот сообраќај, се 
применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка, ако со овој закон не е определе-
но поинаку. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Со парична казна од 3.000 до 7.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организација на здру-
жениот труд или друго правно лице ако: 

1. врши јавен превоз спротивно на одредбите 
од член 3, став 1 и 2 на овој закон, 

2. не донесе тарифа за јавен превоз во линис-
киот патен сообраќај (член 9), или ако тој превоз 
не го врши по однапред утврдената тарифа (член 
8), 
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3. изврши јавен превоз на патници во линис-
киот патен сообраќај пред да го регистрира воз-
ниот ред (член 22), или ако по извршената регис-
трација не отпочне со превоз на определена ли-
нија според регистрираниот возен ред (член 10, 
став 2), 

4. го укине или промени возниот ред спротивно 
на одредбите од член 26 на овој закон, и 

5. своите услуги во станицата не им ги дава 
под еднакви услови на сите превозници (член 35). 

Со парична казна од 500 до 5.000 динари за сто-
пански престап од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд или друго правно лице. 

Член 80 
Со парична казна од 500 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго правно лице ако: 

1. за превоз во патниот сообраќај користи мо-
торни возила што не ги исполнуваат пропишаните 
техничко-експлоатациони услови (член 4 и член 
46, став 2), 

2. во својство на превозник: 
а) при утврдувањето на возниот ред не го обез-

беди минималното време на возење да одговара на 
дозволените брзини и на густината на сообраќајот 
на патот, односно на состојбата и сообраќајно-тех-
ничките карактеристики на односниот пат (член 10, 
став 1), 

б) не го публикува возниот ред и тарифата пре-
ку единствен званичен возен ред (член 10, став 7), и 

в) не го регистрира возниот ред за превоз на 
патници во линискиот патен сообраќај (член 22). 

Со парична казна од 100 до 1.000 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот труд 
или друго правно лице. 

Член 81 
Со парична казна од ЗОО до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго правно лице, ако во својство на 
превозник: 

1. изврши јавен превоз со моторно возило што 
нема пропишана превозна исправа или ако таа 
исправа е неправилно или непотполно пополнета 
(член 5), 

2. не се придржува за утврдениот возен ред 
(член 9), 

3. не се придржува за општиот акт за утврду-
вање бројот на членовите на посадата на мотор-
ните возила и за начинот и условите за вршење 
работите на нивните работни места при вршењето 
на превозот (член 32), 

4. не прими на превоз лице или предмет во 
границите на расположливите места (седишта) во 
возилото, односно корисната носивост на возилото, 
иако лицето или предметот ги исполнува условите 
предвидени со тарифата, а според важечките про-
писи не се исклучени од превоз (член 29), и 

5. дозволува качување или слегување на пат-
ници надвор од станиците или постој ките во линис-
киот патен сообраќај (член 34 став 1). 

Со парична казна од 80 до 800 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице. 
I 

Член 82 
Со парична казна од ЗОО до 6.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго правно лице ако: 

1. не постапи по решението на инспекторот 
издадено врз основа на член 74, точка 1 од овој 
закон, и 

2. оневозможи или го попречува вршењето на 
работите од делокругот на испекцијата на патниот 
сообраќај (член 76). 

Со парична казна од 80 до 800 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице. 

Член 83 
Со парична казна од ЗОО до 6,000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружени-
от труд ако: 

1. во линискиот превоз на патници не чека на 
приклучна врска со други возила утврдени со воз-
ниот ред (член 10, став 4), 

2. не истакне возен ред во автобуските станици, 
автобуските постојки и автобусите, односно не и 
го достави изводот од возниот ред на автобуската 
станица (член 24), 

3. не го извести органот надлежен за регистра-
ција за извршените измени и дополнувања на утвр-
дената тарифа (член 25), 

4. автобуските билети не ги издава по редот 
на доаѓањето, односно ставеното барање од лицата 
(член 28), 

5. це обезбеди службена облека за членовите на 
посадата (член 30), 

6. не ги исполнува условите предвидени во став 
2 на член 34, 

7. не изврши обележување на автобуската ста-
ница, односно постојка (член 36), 

8. не изврши опремување и одржување на ав-
тобуската станица и постојка на начинот пред-
виден во член 37, и 

9. врши јавен превоз со запрежни возила спро-
тивно на член 58. 

Со парична казна од 80 до 800 динари ќе се 
к&чни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот труд 
или друго правно лице. 

Член 84 
Со парична казна од 100 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин кој: 
1. врши јавен превоз на патници со моторно во-

зило со повеќе од 9 седишта, сметајќи го и седиш-
тето на возачот, а превоз на стока со моторно вози-
ло со повеќе од 7 тони носивост (член 48 точка 5), 

2. врши јавен превоз на патници и стока без 
одобрение (член 50), 

3. цената на превозот на патници не ја опреде-
лува според должината на патот и бројот на иско-
ристените седишта во возилото, а цената за пре-
воз на стока според нивната тежина и должината 
на патот (член 52 став 2), 

4. не истакне ценовник на видно место во во-
зилото (член 52 став 3), 

5. не издаде, по барање од корисникот, потвр-
да за наплатената цена (член 52 став 4), 

6. наплати повисока цена од определената во 
ценовникот, 

7. без одобрение го запре вршењето на јавниот 
превоз во случаите определени во член 53, и 

8. врши автотакси превоз со моторно возило 
што нема таксиметар (член 64). 

Член 85 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин ако: 
1. врши јавен превоз во слободниот патен соо-

браќај и ако вршењето на таквиот превоз не му е 
основно занимање (член 48 точка 1), 

2. изврши јавен превоз во линискиот патен соо-
браќај (член 47), 

3. своето моторно возило го довери на друго 
лице за вршење на јавен превоз во слободниот па-
тен сообраќај (член 48), 

4. постапи спротивно на одредбите од член 45, 
став 4, и 

5. го оневозможи или спречува вршењето на 
работите од делокругот на инспекцијата на патниот 
сообраќај (член 76). 
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Член 86 
Со парична казна од 50 до 1.000 динари ќе се 

казни за прекршок граѓанин кој без одобрение вр-
~ши јавен превоз со запрежни возила (член 59 и 60). 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 87 
Организациите на здружениот труд, што вр-

шат јавен превоз во патниот сообраќај, се должни 
својата работа да ја усогласат со одредбите на 
овој закон во рок од 6 месеци од влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 88 
Организациите на здружениот труд, што вршат 

превоз на патници и стока во патниот сообраќај, 
се должни да се усогласат со пропишаните услови 
од член 7 на овој закон во рок од 6 месеци од вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Доколку организациите на здружениот труд не 
се усогласат во рокот утврден во претходниот став, 
инспекторот на патниот сообраќај ќе донесе реше-
ние за забрана на вршењето на дејноста. 

Член 89 
До донесување на прописите врз основа на 

овластувањата од овој закон, ќе се применуваат по-
блиските прописи што важеле до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 90 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за организација на прево-
зот во патниот сообраќај („Службен весник на 
СРМ", број 13/66 и 32/68). 

Член 91 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

51. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД 
И СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за вршење на занает-
чиска дејност со личен труд и средства во сопстве-
ност на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
25 февруари 1974 година. 

Број 03-535 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ СО 
ЛИЧЕН ТРУД И СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ 

НА ГРАЃАНИТЕ 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува вршењето на занает-

чиска дејност со личен труд и средства во сопстве-
ност на граѓаните (занаетчиска дејност). 

Член 2 
Работните луѓе кои самостојно вршат занает-

чиска дејност со личен труд и со средства во соп-
ственост на граѓаните (самостојни занаетчии), имаат 
во начело иста општествено-економска положба и 
во основа исти права и обврски како и работните 
луѓе во организациите на здружениот труд. 

Член 3 
Занаетчиска дејност, во смисла на овој закон, се 

смета вршењето на занаетчиски услуги, вршењето 
на занаетчиско производство и уметничко занает-
чиство кога вршењето на овие дејности одговара 
на начинот, материјалната основа и можностите на 
личниот труд. 

Како занаетчиски услуги се сметаат поправките 
и одржувањето на производите и уредите, изработ-
ката по мерка и индивидуалната порачка од ма-
теријал на порачателот, како и вршењето на лични 
услуги. 

Како занаетчиско производство се смета изра-
ботката на предмети за пазар и изведувањето на 
градежни или градежно-занаетчиски работи на об-
јектите. 

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 ковано железо, бакар и други ме-
тали; сликање на текстил и текстилни влакна; 
уметнички вез; изработка на уметнички мозаици 
во дрво, интерзин и длаборез, како и изработка на 
стилски мебел; изработка на уметнички фотогра-
фии; сликање на стакло, керамика, дрво и други 
предмети односно материјали како и друго умет-
ничко обликување на предмети во чија изработка 
доаѓа до израз индивидуалниот вкус и вештина на 
производителот, без оглед на тоа дали таквото обли-
кување на, предметот, се врши според замислата и 
нацртот на самиот производител или на други лица. 

Се овластува републичкиот секретар за индус-
трија и трговија да определи кои стопански деј-
ности се сметаат за занаетчиски дејности што мо-
жат да ги вршат самостојните занаетчии. 

Член 4 
За вршење на занаетчиска дејност самостојниот 

занаетчија основа занаетчиски дуќан. 
Предмет на работа на занаетчискиот дуќан мо-

же да биде вршење на една или повеќе сродни 
занаетчиски дејности. 

По исклучок од став 1 на овој член, одделни 
занаетчиски услуги, за кои е вообичаено да се 
вршат од место во место или како споредно зани-
мање, можат да се вршат и без да се основе зана-
етчиски дуќан. 

Член 5 
Самостојните занаетчии имаат право на сопстве-

ност над средствата на трудот и на деловните про-
стории кои одговараат на економската и технич-
ката природа за вршење на нивните дејности со 
личен труд, во границите и под условите опреде-
лени со закон. 

Самостојните занаетчии од претходниот став 
кои основаат договорна организација на здружен 
труд или се здружуваат на некој друг, со овој 
закон определен начин, имаат право на сопстве-
ност над средствата и деловните простории што ги 
вложиле во таа организација како и на други пра-
ва во границите и под условите определени со за-
кон. 

Член 6 
Самостојните занаетчии можат својот труд и 

своите""средства' да ги здружуваат во задруги на 
начин и под услови определени со ово, закон. 

Самостојните занаетчии можат, на начин и под 
условите определени со овој закон, да го здружу-
ваат својот трУД И средствата на трудот со орга-

низациите на здружениот труд во разни облици на 
кооперација и да склучуваат договори за меѓусебна 
соработка. 
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Самостојните занаетчии можат да го здружу-
ваат својот труд и средствата на трудот со трудот 
на други лица во договорна организација на здру-
жен труд на начин и под услови определени со 
овој закон. 

Член 7 
По исклучок, самостојните занаетчии можат да 

користат дополнителен труд од ограничен број на 
други лица кога е тоа оправдано поради природата 
на дејноста што ја вршат, ако за тоа постојат 
општествени потреби и ако се исполнети и другите 
услови пропишани со овој закон. 

Член 8 
Во сите облици на здружување на трудот и 

средствата предвидени со овој закон сходно ќе се 
применуваат начелата на управување и работење 
на организациите на здружениот труд, ако со овој 
закон не е поинаку определено. 

II. ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАН 

X) Основање на занаетчиски дуќан 

Член 9 
Занаетчиски дуќан може да основе лице што 

ги исполнува следните услови: 
1. да е деловно способно; 
2. да има пропишана стручна спрема односно 

стручна оспособеност за вршење на определена за-
наетчиска деј ност; 

3. да не му е забрането самостојно вршење на 
занаетчиска дејност со правосилна судска пресуда 
или со решение за прекршок; 

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 
тоа да ги исполнува условите пропишани со оп-
штите прописи за хигиено-техничката заштита на 
трудот и прописите за санитарните мерки, како и 
прописите за користење на деловните простории; и 

6. да не е во работен однос и да не врши 
друга самостојна дејност. 

Член 10 
Одобрение за основање на занаетчиски дуќан 

издава општинскиот орган на управата, надлежен 
за работите на занаетчиството. 

Одобрението особено содржи: 
а) име и презиме на самостојниот занаетчија; 
б) назив на занаетчиските дејности што ќе би-

дат предмет на работење на занаетчискиот дуќан; 
в) деловно седиште на занаетчискиот дуќан; и 
г) обврска занаетчискиот дуќан да почне со 

работа во рок од 6 месеци од издавањето на одо-
брението. 

Член И 
Издавањето на одобрение за основање на зана-

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

Член 12 
Секој занаетчиски дуќан мора да биде запи-

шан во регистарот на занаетчиските дуќани. 
Регистарот на занаетчиските дуќани го води оп-

штинскиот орган на управата, надлежен за работите 
на занаетчиството. 

Уписот на занаетчискиот дуќан во регистарот 
се врши по службена должност, во рок од десет 
дена од денот на издавањето на одобрението за ос-
новање на занаетчиски дуќан. 

Со запишување во регистарот занаетчискиот 
дуќан се смета за основан. 

Се овластува републичкиот секретар за индус-
трија и трговија да го пропише начинот на воде-
њето и образецот на регистарот. 

2) Стручна спрема 

Член 13 
Стручна спрема за основање на занаетчиски 

дуќан, во смисла на овој закон, имаат лицата што 
се здобиле со стручно образование на степен ЕШ 
квалификуван работник односно што завршиле 
училиште за средно образование за соодветно 
занимање, вишо или високо образование, ако тоа 
образование одговара на занаетчиската дејност што 
е предмет на работа на занаетчискиот дуќан. 

Стручната спрема од претходниот став се до-
кажува со свидетелство за завршено соодветно 
училиште за одделни занимања и струки во сто-
панството, односно со свидетелство за положен 
стручен испит за степен на квалификуван работник 
во занимањето, или со диплома за завршено висо-
ко, вишо или средно образование. 

Член 14 
По исклучок, занаетчиски дуќан може да ос-

нове и лице што нема стручно образование во смис-
ла на член 13 од овој закон, ако докаже дека е 
стручно оспособено за вршење на определена за-
наетчиска дејност. 

Како стручно оспособено лице, во смисла на 
претходниот став, се смета лице кое најмалку 
пет години работело на работи од определена за-
наетчиска дејност, кое има завршено најмалку 
осумгодишно училиште и за кое надлежниот ор-
ган ќе утврди дека е стручно оспособено за врше-
ње на определени занаетчиски дејности. 

Начинот и поблиските услови за утврдување на 
стручната оспособеност ги пропишува општината. 

Стручната оспособеност, стекната на начинот 
и под условите утврдени со прописот на општина-
та, важи само за подрачјето на општината што ја 
утврдила стручната оспособеност за вршење на 
определена занаетчиска дејност. 

3) Деловно седиште и деловна просторија 

Член 15 
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 16 
Занаетчискиот дуќан, ако тоа го бара приро-

дата на занаетчиската дејност, задолжително има 
деловна просторија. 

Се, овластува републичкиот секретар за индус-
трија и трговија да ги определи занаетчиските деј-
ности што задолжително се вршат во деловна про-
сторија. 

Член 17 
Самостојниот занаетчија може дејноста да ја вр-

ши и во дел од својот стан, ако за тоа има одобре-
ние согласно со Законот за станбени односи. 

Деловната просторија мора да биде во делов-
ното седиште на занаетчискиот дуќан. 

Член 18 
Занаетчискиот дуќан може да има и помошни 

про е тории (за прием и испорака на порачки и слич-
но), ако тоа го бара природата на занаетчиската деј-
ност. 

Помошните простории се сметаат како составен 
дел на деловната просторија, а доколку се градеж-
но издвоени од деловната просторија, задолжително 
треба да се наоѓаат во непосредна близина на де-
ловната просторија. 

Член 19 
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 дол-
жен да ја пријави на органот што го издал одобре-
нието за основање на занаетчискиот дуќан. Врз 
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основа на пријавата, настанатите промени се вне-
суваат во регистарот на занаетчиските дуќани. 

Во случај на промена на деловното седиште на 
занаетчискиот дуќан од подрачјето на една во 
подрачјето на друга општина, одобрението за ос-
новање на занаетчискиот дуќан престанува да за-
жи со поднесувањето на одјавата. 

4) Предмет и начин на работење на занаетчискиот 
дуќан 

Член 20 
Занаетчискиот дуќан може да ги врши само 

занаетчиските дејности што се означени во одобре-
нието за неговото основање. 

Член 21 
Занаетчискиот дуќан работи под назив (фирма) 

кој го содржи личното име на самостојниот за-
наетчија и видот на дејноста што ја врши. Во нази-
вот можат да се внесуваат и други ознаки. 

Називот под кој занаетчискиот дуќан работи 
мора да биде истакнат над или покрај влезот на 
деловната просторија. 

Член 22 
Занаетчискиот дуќан кој 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 ги врши и надвор од деловната 
просторија, како и надвор од деловното седиште, 
ако тоа го налага природата на работата или ако 
е така договорено со порачателот. 

Самостојниот занаетчија кој работи надвор од 
деловното седиште на дуќанот е должен да ја при-
јави работата на општинскиот орган на управата, 
надлежен за работите на занаетчиството на чие 
подрачје ја врши дејноста. 

Член 23 
Занаетчискиот дуќан ги продава своите произ-

води, по правило, во деловната просторија. 
Општината ќе ги пропише условите под кои за-

наетчискиот дуќан може своите производи да ги 
продава и надвор од деловната просторија (на 
пазар, панаѓур и на други места). 

Опаковката во која се ставаат во прометот 
производите на занаетчискиот дуќан, задолжително 
треба да го содржи називот и деловното седиште 
на дуќанот. 

Како производи на занаетчискиот дуќан не се 
сметаат производите што се добиваат по пат на 
составување на туѓи производи без никаква прера-
ботка, обработка, односно доработка, или посебно 
комбинирање. 

Член 24 
Занаетчискиот дуќан може да продава и туѓи 

производи без кои не можат да се користат про-
изводите на дуќанот. 

Член 25 
Занаетчискиот дуќан е должен во деловната 

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

По барање на потрошувачот, занаетчискиот ду-
ќан е должен да издаде сметка за извршената ус-
луга односно продадениот производ. 

Член 26 
Занаетчискиот дуќан, кој задолжително мора 

да има деловна просторија, должен е да биде отво-
рен во определено работно време, што ќе го про-
пише општината. 

5) Дополнителен труд на други лица 

Член 27 
За вршење на занаетчиска дејност самостојниот 

занаетчија може, во исклучителни случаи да ко-
ристи во ограничен број и дополнителен труд на 
други лица. 

Дополнителниот труд на други лица може да 
се користи само во случаите и под условите опре-
делени со овој закон. 

Член 28 
Самостојниот занаетчија, кој користи дополни-

телен труд на други лица, задолжително треба со 
нив да склучи договор за вработување. 

Договорот од претходниот став мора да биде 
во согласност со колективниот договор што го склу-
чува соодветната синдикална организација и де-
легатите на самостојните занаетчии, здружени во 
стопанска комора, односно во некоја друга општа 
асоцијација. 

Член 29 
^ На работникот, кој врши дополнителен труд во 

дуќанот на самостојниот занаетчија, му следуваат 
средства за задоволување на личните и заеднички-
те потреби и други права што ја обезбедуваат нив-
ната материјална и социјална сигурност, утврдени 
во договорот за вработување врз основа на колек-
тивниот договор. 

Средствата од претходниот став се утврдуваат 
сразмерно на учеството во постигнатиот доход на 
занаетчискиот дуќан, а кој е соодветен* на неговото 
индивидуално учество во извршената работа и не-
говиот личен придонес за постигнатите резултати во 
вкупната работа на занаетчискиот дуќан. 

Член 30 
На самостојниот занаетчија, кој при вршењето 

па занаетчиската дејност користи дополнителен 
труд на други лица, му припаѓа личен доход со-
гласно со начелото на распределбата на трудот спо-
ред мерилата одредени во општествениот договор. 

Член 31 
Кога од вкупниот приход на дуќанот ќе се од-

бијат материјалните трошоци на работењето, амор-
тизацијата, доходот на работниците и личниот до-
ход на самостојниот занаетчија (член 29 и 30), како 
и другите, со закон утврдени обврски, остатокот на 
доходот му припаѓа на самостојниот занаетчија ка-
ко негова добивка. 

Член 32 
Доколку вкупниот приход, остварен врз основа 

на работењето на занаетчискиот дуќан, не е до-
волен за со него во целост да се намират приходите 
одредени врз основа на член 29 и 30 од овој за-
кон, тогаш приоритет за исплата на личните до-
ходи имаат вработените во занаетчискиот дуќан, а 
потоа самостојниот занаетчија во износи утврдени 
врз основа на колективниот договор. 

Член 33 
Самостојниот занаетчија кој врши занаетчиска 

дејност може врз основа на договорот за вработу-
вање да вработи најмногу до 5 работника. 

Член 34 
Како дополнителен труд на други лица, во 

смисла на овој закон, се смета и трудот на чле-
новите на потесното семејство на самостојниот за-
наетчија, ако тие таа работа ја вршат како свое 
главно и редовно занимање. 

Како членови на потесното семејство, во смисла 
на претходниот став, се сметаат: брачниот другар, 
децата и родителите што живеат во заедничко до-
маќинство со самостојниот занаетчија. 

Член 35 
Доколку годишната добивка на самостојниот 

занаетчија (член 31) намалена за износот на вкуп-
ниот приход на граѓаните, е поголема за трипати 
од просечниот годишен нето личен доход по врабо-
тен во стопанството на Социјалистичка Република 
Македонија, делот на вишокот според посебна про-
гресивна скала се издвојува и како средства на 
општествената акумулација наменски се користи за 
кредитирање развојот на занаетчиството. 
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Стапките за издвојување на зголемениот дел 
на вишокот од претходниот став и начинот на уп-
равување со така формираните средства се одре-
дува со посебен закон. 

Член 36 
Самостојниот занаетчија не мора да го издвои 

делот на вишокот од став 1 на член 35 од овој за-
кон, доколку се вклучи во договорна организација 
на здружениот труд според одредбите на овој за-
кон, а делот од зголемената добивка го вложи во 
таа организација. 

Доколку самостојниот занаетчија се вклучи во 
договорна организација на здружениот труд, а де-
лот од зголемената добивка од член 35 на овој за-
кон веќе го уплатил, има право да му се врати уп-
латениот износ доколку тој вишокот го уплатил во 
рок од 12 месеци и доколку вратениот износ ќе го 
употреби како свој влог во договорената организа-
ција на здружениот труд. 

6) Водење, привремено запирање и престанок 
на занаетчискиот дуќан 

Член 37 
Занаетчискиот дуќан лично го води и работите 

во него ги врши самостојниот занаетчија на кого 
му е издадено одобрението за основање на занает-
чискиот дуќан. 

Член 38 
По исклучок, самостојниот занаетчија може, врз 

основа на одобрение, преку работоводител, да го 
води односно привремено да го запре водењето на 
занаетчискиот дуќан: 

1. за време на болест; 
2. за време на користење одмор или отсуство, 

по кој и да било друг основ; 
3. за време на отслужување на воениот рок, 

воена вежба или вршење на друга јавна служба; 
4. во случај на губење на деловната просторија 

без негова вина, како и при вршењето на поголеми 
поправки на деловната просторија или опремата; 

5. во случај на притвор; и 
6. во случај на издржување казна затвор до 

шест месеци. 
Водење преку работоводител односно привре-

мено запирање во случаите од претходниот став, 
може да се одобри само додека постојат тие при-
чини, а најдолго до една година. По исклучок, во 
случаите од точка 1 и 3 на претходниот став, оп-
штинскиот орган на управата, надлежен за рабо-
тите на занаетчиството, може да го продолжи овој 
рок, додека постојат тие причини. 

Работоводителот мора да ги исполнува условите 
од точките 1, 2, 3, 4 и 6 на член 9 од овој закон. 

Одобрение од став 1 на овој член не е потребно 
ако привременото запирање на водењето на само-
стојниот дуќан трае помалку од 30 дена. 

Член 39 
Одобрението за привремено запирање односно 

за привремено водење на дуќанот го издава, по ба-
рање од самостојниот занаетчија, општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работите на занает-
чиството. 

Привременото запирање односно привременото 
водење на дуќанот мора да се објави на влезната 
врата или на излогот на деловната просторија. 

Член 40 
Самостојниот занаетчија е должен да го при-

јави продолжувањето на водењето на дуќанот на 
општинскиот орган на управата, надлежен за ра-
ботите на занаетчиството, во рок од осум дена од 
престанокот на причината поради која настанало 
привременото запирање. 

Член 41 
Занаетчискиот дуќан престанува: 

, 1. со одјавување; 
- 2. со огласување престанок на занаетчискиот 

дуќан; и 

3. по силата на законот. 
Престанокот на занаетчискиот дуќан се утвр-

дува со посебно решение, врз основа на кое занает-
чискиот дуќан се брише од регистарот на занает-
чиските дуќани. 

Решението од претходниот став се донесува во 
рок од 10 дена од настанувањето на основот за пре-
станок. 

Занаетчискиот дуќан се брише од регистарот на 
занаетчиските дуќани откако ќе стане конечно ре-
шението за неговиот престанок, доколку со овој за-
кон не е поинаку определено. 

Занаетчискиот дуќан престанува со работа со 
денот на бришењето од регистарот. 

Член 42 
Одјавувањето на занаетчискиот дуќан се врши 

писмено или со изјава на записник пред 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 
одобрение за основање на занаетчиски дуќан. 

Член 43 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

работите на занаетчиството, ќе огласи престанок 
на занаетчискиот дуќан ако: 

1. дополнително утврди дека самостојниот за-
наетчија одобрението за основање на занаетчискиот 
дуќан го добил врз основа на лажни документи; и 

2. судот на честа на стопанската комора утврди 
потешки повреди на деловните обичаи на занает-
чискиот дуќан. 

Член 44 
Занаетчискиот дуќан престанува по силата на 

законот ако самостојниот занаетчија; 
1. ја изгуби деловната способност или умре, ос-

вен во случаите предвидени со член 45 на овој 
закон; 

2. биде осуден на издржување казна затвор во 
траење подолго од шест месеци или на казна строг 
затвор; 

3. не почне со работа за време од шест месеци 
од денот на издавањето на одобрението за вршење 
на занаетчиска дејност; 

4. засновал работен однос или врши друга са-
мостојна стопанска дејност; 

5. ако стапи во заеднички занаетчиски дуќан, 
или ако основа договорна организација на здруже-
ниот труд; и 

6. ако со правосилна пресуда му биде забрането 
вршење на занаетчиска дејност. 

Член 45 
Во случај на смрт или губење на деловна спо-

собност на самостојниот занаетчија неговиот брачен 
другар или неговите малолетни деца можат да про-
должат со водењето на занаетчискиот дуќан преку 
стручен работоводител доколку немаат други при-
ходи за издржување. 

Член 46 
Продолжувањето на водењето на занаетчискиот 

дуќан од член 45 на овој закон задолжително се 
пријавува на општинскиот орган на управата, над-
лежен за работите на занаетчиството на чие под-
рачје се наоѓа деловното седиште на дуќанот, во 
рок од 3 месеци од смртта на самостојниот занает-
чија. 

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 9 на овој закон; 
4. уверение за имотната состојба; и 
5. извод од матичната книга на родените 

Малолетните деца< 
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Ако брачниот другар односно старателот на ма-
лолетните деца во рокот од став 1 на овој член не 
го пријават продолжувањето на водењето на за-
наетчискиот дуќан на умрениот самостоен занает-
чија, занаетчискиот дуќан престанува во смисла на 
член 44, точка 1 од овој закон. 

Член 47 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на занаетчиството ќе му достави на оп-
штинскиот орган за приходи препис од издаденото 
одобрение за основање на занаетчискиот дуќан, ка-
ко и од решенијата за сите промени во врска со 
престанокот на занаетчискиот дуќан или промената 
на деловните простории односно деловното седи-
ште. 

7. Заеднички занаетчиски дуќан 

Член 48 
Заеднички занаетчиски дуќан можат да осно-

ваат најмногу тројца самостојни занаетчии. 
Лицата што основаат заеднички занаетчиски 

дуќан мораат да ги исполнуваат условите пропи-
шани за основање и работење на занаетчиски ду-
ќан, доколку со овој закон не е поинаку опреде-
лено. 

Член 49 
Лицата што основаат заеднички занаетчиски 

дуќан со договор ги регулираат работните и други 
меѓусебни односи. 

. Договорот за основање на заеднички занаетчи-
ски дуќан мора да ги содржи: 

1. имињата на основачите — самостојните за-
наетчии; 

2. предметот на работењето на дуќанот; 
3. деловното седиште на занаетчискиот дуќан; 
4. начинот на водење на заедничкиот занаетчи-

ски дуќан; 
5. одредби за материјалната одговорност спрема 

трети лица; 
6. начинот на утврдување и распределба на до-

ходот; 
7. начинот и условите за истапување на оддел-

ни основачи од заедничкиот занаетчиски дуќан; и 
8. одредби за начинот на престанување на ра-

ботата на заедничкиот занаетчиски дуќан. 

Член 50 
Во заедничкиот занаетчиски дуќан основачите 

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

требува дополнителен труд на други лица најмногу 
до бројот дозволен за потребите на еден занаетчи-
ски дуќан (член 33). 

III. ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ 
ОД МЕСТО ВО МЕСТО 

Член 51 
За занаетчиските услуги за кои е вообичаено 

да се вршат од место во место, не е задолжително 
основање на занаетчиски дуќан. Овие услуги мо-
жат да се вршат на дел или на целата територија 
на Републиката. 

Се овластува републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија да ги определи занаетчиските ус-
луги што можат да се вршат од место во место. 

Лицата што вршат услуги од став 1 на овој 
член не можат да користат дополнителен труд на 
други лица. 

Член 52 
Занаетчиските услуги од член 51 на овој закон 

се вршат врз основа на одобрение што го издава 
општинскиот орган на управата, надлежен за ра-
ботите на занаетчиството на чие подрачје лицето 
што бара одобрение има постојано живеалиште. 

Одобрение може да се издаде на лице што е 
деловно способно. Одобрението содржи лично име 
на самостојниот занаетчија, вид на занаетчиските 
услуги и подрачјето на кое тие ќе се вршат. 

Одобрението се впишува во посебен регистар 
што се води ка ј општинскиот орган на управата, 
надлежен за работите на занаетчиството. 

Се овластува републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија да го пропише начинот на воде-
ње и образецот на регистарот од претходниот став. 

Член 53 
Одобрението за вршење на занаетчиски услуги 

од место во место се издава на неопределено време. 
Важноста на одобрението престанува со губење 

на деловната способност, со смрт на самостојниот 
занаетчија и со одјавување. 

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

Престанокот на важноста на одобрението се 
впишува во регистарот од член 52 на овој закон. 

IV. ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ 
КАКО СПОРЕДНО ЗАНИМАЊЕ 

Член 54 
Занаетчиски услуги како споредно занимање 

можат да вршат лични пензионери, воени инвали-
ди, инвалиди на трудот, домаќинки и други лица 
што не се во работен однос и тоа само доколку 
постои недостиг на такви услуги односно дефицит 
на работни луѓе за вршење на овие услуги на под-
рачјето на општината. 

Занаетчиските услуги од претходниот став мо-
жат да се вршат само со претходно издадена по-
тврда од општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на занаетчиството. 

Лицата што вршат занаетчиски услуги како 
споредно занимање мораат да имаат стручна спрема 
односно стручна оспособеност, што според овој закон 
се бара за таа дејност. 

Овие лица не можат да користат дополнителен 
труд на други лица. 

Лицата од став 1 на овој член можат да вршат 
занаетчиски услуги само на граѓаните и во местото 
на своето живеалиште. 

Член 55 
Вршењето на занаетчиските услуги како спо-

редно занимање задолжително се пријавува на оп-
штинскиот орган на управата, надлежен за рабо-
тите на занаетчиството на чие подрачје се наоѓа 
живеалиштето на лицето што сака да врши за-
наетчиски услуги како споредно занимање. 

Кон пријавата лицето поднесува доказ за струч-
ната спрема односно стручната оспособеност и за 
тоа дека со судска одлука не му е забрането вр-
шењето на тој вид занаетчиски услуги, како и доказ 
за обезбедена деловна просторија, доколку делов-
ната просторија е предвидена како услов за врше-
ње на занаетчиски услуги. 

Пријавата се евидентира и на подносителот му 
се издава потврда, која служи како овластување 
за вршење на занаетчиските услуги наведени во 
неа. 

V. ЗДРУЖУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ 
ЗАНАЕТЧИИ 

1. Здружување на самостојните занаетчии 
во задруги 

Член 56 
Занаетчиска задруга можат да основаат најмал-

ку десет самостојни занаетчии што ги исполнуваат 
условите определени со овој закон (основачи на за-
другата). 

Член 57 
Здружените занаетчии занаетчиските дејности 

ги вршат во заедничка деловна просторија. 
Член 58 

Средствата за основање и почеток на работата 
на задругата ги обезбедуваат основачите на задру-
гата. 
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Член 59 
За основање на задругата одлучуваат самостој-

ните занаетчии на основачко собрание. 
Основачкото собрание го усвојува договорот за 

основање на задругата, ја утврдува висината на 
здружениот влог и гаранцијата, донесува акт за 
основање на задругата, привремен статут на задру-
гата, избира привремен орган на управување на 
задругата, утврдува рок за избор на орган на уп-
равувањето и го утврдува рокот за донесување на 
статутот на задругата. 

Одредбите на статутот на задругата не можат 
да бидат во спротивност со договорот за основање 
на задругата. 

Член 60 
Задругата се смета за основана и се здобива со 

својство на правно лице со денот на запишувањето 
во регистарот на организациите на здружениот труд. 

Член 61 
Занаетчиската задруга може да ги врши само 

занаетчиските дејности што ги вршат самостојните 
занаетчии здружени во задругата. 

Член 62 
Прописите што се однесуваат на организациите 

на здружениот труд ќе се применуваат и на занает-
чиските задруги, доколку со овој закон не е поина-
ку определено. 

Член 63 
Со договорот за основање и статутот на задру-

гата се одредува задолжително внесување на за-
дружни влогови, нивниот износ и условите за вне-
сување. 

Член 64 
Со договорот за основање и статутот на задру-

гата се одредуваат обврските на членовите на за-
другата и другите материјални обврски кон задру-
гата. 

Член 65 
Членството на задругата престанува со истапу-

вање, исклучување и со смрт на задругарот. 

Член бб 
По престанокот на членството, задружниот влог 

му се враќа на вложителот. 

Член 67 
Со задругата управуваат членовите на задру-

гата и работната заедница на задругата. 
Членовите на задругата и вработените лица се 

застапени во органите на управувањето на задру-
гата, сразмерно на својот труд и придонесот во ус-
пехот и развојот на задругата. 

Член 68 
Самостојните занаетчии кои својот труд и свои-

те средства на трудот ги здружуваат во задруга 
заеднички располагаат со доходот од заедничкиот 
труд. 

Со статутот на задругата се утврдуваат побли-
ски критериуми за распределба на остварениот до-
ход. 

Член 69 
Членовите на работната заедница на задругата 

имаат определени права во управувањето и распо-
лагањето со доходот во задругата. 

Членовите на задругата и вработените во неа 
рамноправно одлучуваат за распределбата на заед-
нички остварениот доход, за своите лични и заед-
нички потреби, како и за проширување на матери-
јалната основа на здружениот труд, односно за про-
ширена репродукција. 

За задоволување на личните и заедничките по-
треби, на членовите на задругата им припаѓа дел 
на остварениот доход сразмерно на нивното уче-
ство во деловниот резултат на задругата и тоа спо-
ред вложениот труд и вложените средства, општиот 
успех на задругата и успехот на нивната стопанска 
соработка со задругата, 

На вработените во задругата им припаѓа дел од 
остварениот доход за лични и заеднички потреби 
сразмерен со нивното учество на деловниот успех 
на задругата, според начелата што важат за орга-
низациите на здружениот труд. 

Со статутот поблиску се утврдуваат правата и 
обврските на вработените во задругата. 

Член 70 
Органи на занаетчиската задруга се: задружен 

совет, деловен одбор и индивидуален работодавец 
орган (директор-управник). 

Со статутот на задругата се утврдуваат мери-
лата за одредување односот на бројот на членовите 
на задружниот совет и деловниот одбор на задру-
гата, кој се избира од редот на членовите на задру-
гата и работниците на задругата, водејќи сметка за 
нивното учество во остварувањето на вкупниот до-
ход на задругата. 

2) Договорни организации на здружениот труд 
на самостојните занаетчии 

Член 71 
Самостојниот занаетчија може својот труд и 

своите средства да ги здружува со трудот на дру-
ги лица во договорна организација на здружениот 
труд. 

Самостојниот занаетчија може да го здружи 
својот труд и своите средства со трудот на други 
лица само во една договорна организација на здру-
жен труд. 

Во договорните организации на здружениот 
труд важат, во согласност со општите принципи за 
здружување на трудот и на општествените сред-
ства, во принцип еднакви самоуправни општестве-
но-економски односи и општи услови на стопани-
сување како и во организациите на здружениот 
труд. 

Член 72 
Договорните организации на здружениот труд 

се основаат со посебен договор што го склучуваат 
самостојниот занаетчија и работниците што го 
здружуваат трудот во таа организација. 

Член 73 
Во договорната организација на здружениот 

труд самостојниот занаетчија и лицата што го здру-
жуваат својот труд ги регулираат меѓусебните од-
носи со договорот за основање, со статутот и со 
други општи акти. 

Член 74 
Договорот за основање особено ги содржи: 
1. фирмата и називот на договорната организа-

ција на здружениот труд; 
2. седиштето на договорната организација на 

здружениот труд; 
3. дејноста што е предмет на работење на до-

говорната организација на здружениот труд; 
4. вредноста на средствата што самостојниот 

занаетчија ги здружува во договорната организа-
ција на здружениот труд; 

5. правата и должностите на самостојниот за-
наетчија врз основа на здружениот труд и на сред-
ствата за работа во договорната организација на 
здружениот труд; 

6. правата и должностите на лицата, здружени 
врз основа на здружувањето на трудот во договор-
ната организација на здружениот труд; 

7. начинот и роковите на отплатата на сред-
ствата што самостојниот занаетчија ги здружил во 
договорната организација на здружениот труд; и 

8. основите и мерилата за исплатување како и 
начинот на исплатување на делот на самостојниот 
занаетчија од доходот на договорната организација 
на здружениот труд што му припаѓа врз основа на 
здружените средства. 

Фирмата на договорната организација на здру-
жениот труд мора да де означува со кратенката 
„ДОЗТ", 
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Член 75. 
Договорот за основање на договорната органи-

зација на здружениот труд подлежи на одобрување 
од општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на занаетчиството, на чие подрачје е седи-
штето на организацијата, а по добиеното мислење 
од општинскиот синдикален совет. 

При одобрувањето на договорот за основање, ор-
ганот на управата надлежен за работите на занает-
чиството, покрај неговата усогласеност од овој за-
кон, цени дали самостојниот занаетчија ги испол-
нува условите за раководење со договорната орга-
низација на здружениот труд и дали средствата 
што самостојниот занаетчија ги здружува во дого-
ворната организација на здружениот труд како и 
тој самиот и лицата со оглед на својата стручност 
и бројот, гарантираат дека оваа организација ќе 
биде способна за вршење на својата дејност. 

Против решението на органот од претходниот 
став договорните странки можат да изјават жалба. 

По жалбата решава надлежниот орган на уп-
равата. 

До одобрувањето на договорот за основање, до-
говорната организација на здружениот труд не мо-
же да започне со работење. 

Член 76 
Договорната организација на здружениот труд 

треба да се запише во регистарот кај окружниот 
стопански суд најдоцна во рок од 30 дена од одо-
брувањето ва договорот за основање. 

Со запишувањето во регистарот договорната ор-
ганизација на здружениот труд се здобива со свој-
ство на правно лице. 

Член 77 
Врз основа на договорот за основање самостој-

ниот занаетчија и лицата донесуваат статут на до-
говорната организација на здружениот труд. 

Статутот на договорната организација на здру-
жениот труд подлежи на одобрување од страна на 
општинското собрание. 

Член 78 
Средствата за основање и за започнување ра-

ботата на договорната организација на здружениот 
труд, во согласност со договорот за основање, са-
мостојниот занаетчија ги обезбедува на тој начин 
што ги здружува во договорната организација на 
здружениот труд или исклучиво ги дава само во 
закуп. 

Пазарната вредност на средствата што само-
стојниот занаетчија ги здружува во договорната ор-
ганизација на здружениот труд мора да биде служ-
бено проценета. 

Член 79 
Правата и должностите на самостојниот занает-

чија се утврдуваат, во согласност со законот, во до-
говорот за основање, статутот и во другите општи 
акти на договорната организација на здружениот 
труд. Правата и должностите на самостојниот за-
наетчија, кои во согласност со законот или со дого-
ворот за основање се утврдени во статутот на дого-
ворната организација на здружениот труд, можат 
да се изменат само со негова согласност. 

Ако самостојниот занаетчија поради болест, по-
долго отсуство или од други причини одредено вре-
ме не може да ги врши своите задачи, може да од-
реди заменик кој за тоа време ќе раководи со до-
говорната организација на здружениот труд во со-
гласност со законот, договорот за основање и ста-
тутот. Заменикот мора де. ги исполнува условите за 
раководење со договорната организација на здру-
жениот труд. За одредување на заменик треба во 
рок од 8 дена да се извести надлежниот општински 
орган на управата. 

Ако самостојниот занаетчија ги отуѓи своите 
средства што ги здружил во договорната органи-
зација на здружениот труд, правата и должностите 
од претходниот став може да ги преземе новиот 
сопственик, доколку ги исполнува условите за ра-
ководење со организацијата. 

Член 80 
Над средствата што ги здружил во договорната 

организација на здружениот труд, на самостојниот 
занаетчија му се обезбедува правото на сопственост 
на начин што е утврден со овој закон и со догово-
рот за основање. 

Здружените средства му се отплатуваат на са-
мостојниот занаетчија на начин и во рокови кои, 
во согласност со овој закон се пропишани во до-
говорот за основање. Со ова отплатување сразмерно 
му се намалуваат правата на самостојниот занает-
чија што тој ги има врз основа на сопственоста. 
Овие права се гаснат кога во целост ќе се отплатат 
здружените средства. 

Отплатата на здружените средства за работа му 
се пресметува на самостојниот занаетчија од вкуп-
ниот приход на договорната организација на здру-
жениот труд и тоа најмалку во износ кој одговара 
на амортизацијата, пресметана врз основа на про-
писите за стапките на амортизацијата, што се про-
пишани за основните организации на здружениот 
труд. Меѓутоа, стапките утврдени во договорот за 
основање, не можат да бидат повисоки од макси-
мално дозволената амортизација, која важи за ос-
новните организации на здружениот труд за пре-
сметување на републичкиот данок на доходот. 

Отплатата на здружените средства од ставовите 
2 и 3 на овој член може да се изврши откако на 
работниците и на самостојниот занаетчија ќе им 
се исплатат личните доходи, утврдени со самоупг 
равна спогодба односно со општествен договор. 

За валоризација на здружените средства за ра-
бота согласно се применуваат прописите за утврду-
вање и пресметување на вкупниот приход и до-
ход на организацијата на здружениот труд. 

Начинот и условите на отплатување на други-
те средства, што ги здружил самостојниот занает-
чија и кои немаат карактер на средства за работа, 
се утврдуваат со договорот за основање. 

За средствата, здружени во договорната орга-
низација на здружениот труд, самостојниот занает-
чија не плаќа данок од имотот. 

Член 81 
Надвор од одредбите на член 80, став 3 од овој 

закон договорната организација на здружениот труд 
пресметува амортизација во согласност со општи-
те важечки прописи. 

Член 82 
Ако така е утврдено во договорот за основање, 

самостојниот занаетчија може да си ги земе здру-
жените средства од договорната организација на 
здружениот труд, меѓутоа, притоа тој има право са-
мо да го повлече паричниот дел на неотплатениот 
дел на основните средства и другата опрема што 
ги здружил во договорната организација. 

Се додека самостојниот занаетчија раководи со 
договорната организација на здружениот труд, тој 
не смее од организацијата да земе средства и не 
може да го откаже закупот на средствата од член 
78 на овој закон. По овој период тој може да ги по-
влече средствата, односно да го откаже закупот, са-
мо во рамките на отказниот рок утврден со догово-
рот за основање и кој не може да биде пократок од 
една година. 

Член 83 
Средствата што самостојниот занаетчија и ги 

издава на договорната организација на здружениот 
труд исклучиво само во закуп (член 78) можат да 
претставуваат само земјишта и згради и тоа во 
целост или само нивни одделен дел. Овие средства 
не се отплатуваат. 

Средствата од претходниот став на самостојниот 
занаетчија не му даваат право на учество во рас-
пределбата на доходот на договорната организација 
на здружениот труд. 

За средствата од став 1 на овој член во дого-
ворот за основање треба, покрај другите услови на 
користење, да се утврди и рокот на закупот, виси-
ната, времето и начинот на плаќање на закупни-
ната. 
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Ако во времето на закупот на средствата од 
став 1 на овој член вредноста на овие средства се 
зголеми заради адаптација, доградба или други ин-
вестициони зафати, што се финансираат од опште-
ствени средства, зголемената вредност на овие не-
движности претставува општествена сопственост. 

Со договорот се утврдува начинот на пресмету-
вање на деловите на сопственоста на средствата од 
претходниот став, како и условите под кои овие 
средства можат, по престанувањето на закупот, во 
целост да преминат во сопственост на самостојниот 
занаетчија или на договорната организација на 
здружениот труд. 

Член 84 
За своите обврски договорната организација 

на здружениот труд одговара со сите свои средства 
во согласност со прописите што важат за органи-
зациите на здружениот труд. 

Самостојниот занаетчија гарантира за обврските 
на договорната организација на здружениот труд 
до вредноста на средствата што тој ги има здру-
жено во таа организација. 

Член 85 
Самостојниот занаетчија и работните луѓе од 

договорната организација на здружениот труд имаат 
право на дел од доходот на оваа организација, што 
им припаѓа во согласност со општите начела за 
распределба на доходот за личните и заедничките 
потреби, и тоа во висина која одговара на нивното 
индивидуално учество на трудот како и на нивниот 
вистински придонес во зголемувањето на доходот 
на организацијата. 

Личните доходи од претходниот став се утврду-
ваат врз основа на начелата и мерилата на само-
управната спогодба, што ја склучиле организациите 
на здружениот труд од соодветната дејност. 

Со договорот за основање на самостојниот за-
наетчија можат да му се утврдат посебни дополни-
телни мерила за утврдување на делот од доходот 
што му припаѓа како негов личен доход (работа по-
долга од редовното работно време, подготовка на 
работниот процес, негово задолжително присуство 
на работното место, како и негови посебни придо-
неси во резултатот на заедничката работа). 

Член 86 
Кога од вкупниот приход на договорната орга-

низација на здружениот труд ќе се одбијат матери-
јалните трошоци на работењето, амортизацијата, 
отплатата од член 80 на овој закон, личните доходи 
од член 85 на овој закон како и другите обврски и 
трошоци што организацијата ги покрива и ги на-
доместува од доходот, остатокот од вкупниот при-
ход (приход) се распределува на дел кој му припа-
ѓа на самостојниот занаетчија врз основа на здру-
жените средства и на дел со кој управуваат ра-
ботниците заедно со самостојниот занаетчија врз 
основа на заедничкиот труд. 

Дел од доходот кој му припаѓа на самостојниот 
занаетчија, врз основа на здружените средства, се 
пресметува во проценти од вредноста на неотплате-
ниот дел на здружените средства. Процентот, начи-
нот, како и роковите на исплатување се утврдуваат 
во договорот за основање. 

Делот од доходот што му припаѓа на самостој-
ниот занаетчија врз основа на претходниот став, 
треба да биде утврден во договорот за основање на 
тој начин, што неговата годишна висина не ќе 
преминува 50% од доходот на организацијата. 

По исклучок, може да се утврди повисок про-
цент, ако процентот на остварениот доход од прет-
ходниот став не ја достига двојната висина на ка-
матите, што би ги признале банките на овие сред-
ства за долгорочно орочени штедни влогови. Во тој 
случај отплатата не може да ја премине двојната 
висина на каматата пресметана на тој начин. 

Член 87 
Во поглед на стопанисувањето со делот од до-

ходот со кој управуваат работниците заедно со са-
мостојниот занаетчија врз основа на заедничка ра-
бота, важат истите начела како и за организациите 
на здружениот труд. 

Средствата, кои во смисла на претходниот став 
или од други извори се вложуваат во проширување 
на материјалната основа на договорната организа-
ција на здружениот труд, во подигањето на работ-
ната способност на работниците како и за нужните 
резерви претставуваат општествена сопственост. 
Приходот, остварен врз основа на такви вложува-
ња, претставува составен дел на приходот за кој 
одлучуваат работниците во согласност со одредбите 
на законот и тој претставува основа за нивните 
права по основ на минатиот труд. 

Член 88 
Општествените средства што се создаваат во 

договорната организација на здружениот труд од 
остатокот на приходот како и од други извори во 
книговодството на организацијата се искажуваат 
одделно. 

Член 89 
Средствата од отплатата по член 80 од овој за-

кон како и средствата што му припаѓаат од делот 
на доходот на договорната организација на здру-
жениот труд, како и другите свои средства што му 
припаѓаат од работењето на оваа организација, са-
мостојниот занаетчија може повторно да ги здружи 
во договорната организација на здружениот труд. 

Самостојниот занаетчија може да здружи во 
договорната организација на здружениот труд по 
нејзиното основање и други свои средства, ако так-
вото здружување е предвидено во договорот за ос-
новање. 

Средствата што самостојниот занаетчија според 
став 1 од овој член ги здружува во договорната ор-
ганизација на здружениот труд, се ослободуваат од 
плаќање на данок. 

За здружувањето на средствата на самостојниот 
занаетчија во договорната организација на здру-
жениот труд по нејзиното основање самостојниот 
занаетчија и работниците склучуваат посебен дого-
вор како додаток на договорот за основање. Овој 
договор подлежи на одобрување од општинскиот ор-
ган на управата, надлежен за рабтите на занает-
чиството. 

Член 90 
Ако делот на вредноста на средствата на са-

мостојниот занаетчија во договорната организација 
на здружениот труд се намали заради исплата на 
здружените средства или поради тоа што занает-
чијата повторно не здружил или недоволно здру-
жил во организацијата, така што неговото учество 
биде под 10°/о од вредноста на вкупниот деловен 
фонд на организацијата, договорната организација 
на здружениот труд го губи својот дотогашен ста-
тус и станува организација на здружениот труд. 

Се додека средствата што самостојниот занает-
чија ги здружил во договорната организација на 
здружениот труд при нејзиното основање, во целост 
не се исплатени, измена на статусот според прет-
ходниот став е можна само со негова согласност. 

Одлуката за измена на статусот на договорната 
организација на здружениот труд ја донесува ра-
ботната заедница при потврдувањето на завршната 
сметка, со која се утврдува состојбата од став 1 на 
овој член, а е должна да ја поднесе во рок од 30 
дена до окружниот стопански суд за запишување 
во регистарот. Доколку работната заедница ваква 
одлука не донесе во рок од 60 дена по потврдува-
њето на завршната сметка, општинскиот орган на 
управата, надлежен за работите на занаетчиството, 
донесува решение за измена на статусот, кое ја за-
менува одлуката на работната заедница. 

Со запишувањето на одлуката односно реше-
нието од претходниот став во регистарот престану-
ваат правата на самостојниот занаетчија што му 
припаѓаат врз основа на здружените средства спо-



Стр. 218 — Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 1 март 1974 

ред овој закон, освен правото и натаму да е дело-
вен работоводител на организацијата на здружениот 
труд, но најмногу за период од една година. По ис-
текот на овој период за него важат прописите за 
реизбор на лицата на раководни работни места во 
организациите на здружениот труд. 

Преостанатите средства на самостојниот занает-
чија се отплатуваат врз основа на одредбите на 
член 80 на овој закон. 

Член 91 
Деловните одлуки што се однесуваат на теков-

ното работење на договорната организација на 
здружениот труд, ги донесува самостојниот занает-
чија во согласност со договорот за основање. 

За позначајните работи што се однесуваат на 
статусот и работењето на договорната организација 
на здружениот труд, самостојниот занаетчија и 
работните луѓе во организацијата одлучуваат рам-
ноправно. 

Како позначајни работи, во смисла на овој за-
кон, особено се сметаат: 

— разрешувањето на работниците како и при-
мањето и разрешувањето на работниците на рако-
водни работни места; 

— утврдувањето на основните начела на делов-
ната политика и внатрешната организација; 

— економските програми и планови како и мер-
ките за нивно спроведување; 

— земањето на кредити; 
— здружувањето на средствата односно заед-

ничко здружување со средствата на други опште-
ствено-правни лица; 

— инвестиционите програми и програмите на 
инвестиционото одржување. 

Доколку при донесувањето на одлуката од став 
2 на овој член не се постигне согласност меѓу са-
мостојниот занаетчија и работниците, спорното пра-
шање му се поднесува на решавање на судот за са-
моуправни спорови. 

Работите од став 2 на овој член се утврдуваат 
со договорот за основање на договорната органи-
зација. 

Член 92 
За работите на стопанисувањето и управување-

то со општествените средства како и за други ра-
боти, за кои во овој закон или во договорот за ос-
новање не е определено поинаку, решава работната 
заедница како целина во согласност со начелата 
што важат за самоуправување во организациите на 
здружениот труд. 

Ако самостојниот занаетчија смета дека заклу-
чокот, кој е донесен, во смисла на претходниот 
став, е во спротивност со договорот за основање од-
носно со деловниот интерес на договорната о р г а н и -
зација на здружениот труд, може привремено да 
го запре неговото извршување. Ваквиот заклучок 
самостојниот занаетчија е должен веднаш да му го 
поднесе на решавање на судот за самоуправни спо-
рови. 

Член 93 
Во случај на трајна работна неспособност или 

смрт на самостојниот занаетчија, правата и долж-
ностите што му припаѓаат врз основа на овој закон 
и договорот за основање по основ на здружените 
средства ,може да ги преземе еден од членовите на 
неговото потесно семејство односно наследниците, 
што ги исполнуваат условите за деловно раководе-
ње со договорната организација на здружениот 
труд. 

Доколку ниту едно од лицата од претходниот 
став не ги исполнува условите за деловно раково-
дење, односно ниту еден не ги преземе правата и 
должностите на самостојниот занаетчија, работна-
та заедница може да именува работоводител кој ке 
раководи со работењето на договорната организа-
ција на здружениот труд, додека не се исплатат 
здружените средства на самостојниот занаетчија 
односно додека не настапи случајот од член 90 на 
овој закон. За времето додека со работењето на до-
говорната организација на здружениот труд рако-

води работоводител, на лицата од претходниот став 
им припаѓаат сите материјални права што би ги 
имал самостојниот занаетчија врз основа на здру-
жените средства. 

Ако работната заедница не именува работово-
дител од претходниот став во рок од 60 дена, рабо-
товодителот го именува носителот на правото од 
став 1 на овој член. 

Во случај работоводителот да не е именуван 
во рок од 90 дена од денот кога настапила трајната 
работна неспособност или смртта на самостојниот 
занаетчија, работната заедница на договорната ор-
ганизација на здружениот труд донесува одлука 
во согласност со собранието на општината, за тран-
сформирање во организација на здружениот труд 
или за покренување на постапка за редовна лик-
видација. Ако договорната организација на здру-
жениот труд се трансформира во организација на 
здружениот труд, неотплатените средства на само-
стојниот занаетчија на наследниците им се испла-
туваат врз основа на одредбите од член 80 на овој 
закон. 

Член 94 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии во согласност со републичкиот секретар за ин-
дустрија и трговија да донесе прописи за водење 
на деловни книги, благајна, малцинска евиденција 
како и за други услови на работењето на договор-
ната организација на здружениот труд. 

3) Деловна соработка на самостојните занаетчии 
со организациите на здружениот труд 

Член 95 
Занаетчискиот дуќан може да заснова долго-

рочна или привремена деловна соработка со оддел-
ни организации на здружениот труд што вршат сто-
панска дејност. 

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 определе-
ни занаетчиски производи исклучиво или првен-
ствено за потребите на определена организација на 
здружен труд, или за потребите на определени по-
трошувачи; производството на занаетчиски произ-
води во определено количество и асортиман; про-
дажбата на занаетчиски производи односно врше-
њето на занаетчиски услуги по определени цени; 
обезбедувањето на пласман на занаетчиските про-
изводи односно услугите; обезбедувањето на суро-
вини и репродукциони материјали за производство 
на занаетчиски производи или за вршење на за-
наетчиски услуги односно давањето аванс за набав-
ка на суровини односно репродукциони материја-
ли, и обезбедувањето или давањето на гаранции за 
кредити што му се одобруваат на занаетчискиот 
дуќан и давањето на определени средства за работа 
на занаетчискиот дуќан на користење. 

Предмет на деловна соработка односно вршење 
на занаетчиски дејности за определени потреби 
може да бидат една или повеќе видови од став 1 
на овој член, како и другите видови на трајна де-
ловна соработка односно вршење на занаетчиски 
дејности за определени потреби. 

Член 96 
Деловната соработка односно вршењето на за-

наетчиската дејност за определени потреби се за-
сновува со писмен договор што го склучува занает-
чискиот дуќан и организацијата на здружениот 
труд. 

Со договорот за деловна соработка односно за 
вршење на занаетчиската дејност за определени по-
треби може да се предвиди организацијата на здру-
жениот труд да вложува средства во занаетчискиот 
дуќан за неговиот развој, под услов самостојниот 
занаетчија да преземе соодветни обврски во врска 
со тоа вложување, 
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VI. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 97 
Надзор над спроведувањето на одредбите на 

овој закон врши општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на занаетчиството. 

Член 98 
Ако занаетчиските дејности се вршат без одо-

брение од надлежниот орган односно без пријаву^ 
вање на тој орган или се вршат такви дејности 
што се во спротивност со одредбите на овој закон 
и прописите донесени врз основа на него (неовла-
стено вршење на. определени дејности), органот на 
пазаришната инспекција ќе донесе решение со кое 
на занаетчискиот дуќан односно на соодветното ли-
це ќе му забрани да ја врши таа дејност. 

Член 99 
Привремена забрана на работата на занаетчи-

скиот дуќан може да се изрече ако занаетчискиот 
дуќан не се придржува за општите прописи за хи-
гиено-техничката заштита во работењето и пропи-
сите за санитарните мерки, како и за прописите за 
користење на деловните простории. 

Член 100 
Примената на управните мерки од овој закон 

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

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 101 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок самостоен занаетчија кој: 
1. има повеќе од еден занаетчиски дуќан (член 

9 точка 4); 
2. врши занаетчиска дејност без одобрение за 

основање на занаетчиски дуќан (член 10, став 1); 
3. врши занаетчиски дејности во деловна про-

сторија што се наоѓа надвор од местото на работе-
њето на занаетчискиот дуќан (член 17, став 2); 

4. користи помошни простории што не се нао-
ѓаат во непосредна близина на деловната просто-
рија (член 18, став 2); 

5. не ги пријави промените на деловните про-
стории односно деловното седиште на занаетчискиот 
дуќан (член 19, став 2 и 3); 

6. врши занаетчиски дејности што не се означени 
во одобрението за основање на занаетчиски дуќан 
(член 20); 

7. не ги пријави работите од својата занаетчи-
ска дејност што ги врши надвор од деловните про-
стории односно деловното седиште (член 22, став 3); 

8. надвор од деловните простории продава свои 
производи спротивно на член 23, став 2, или става 
во промет производи спротивно на член 23, став 3; 

9. продава туѓи производи спротивно на член 24; 
10. користи дополнителен труд на други лица 

спротивно на член 33 и член 50, став 2. 
Со казната од став 1 на овој член ќе се изрече 

и заштитна мерка одземање на имотната корист 
остварена со извршувањето на прекршокот. 

Член 102 
Со парична казна од 800 до 8.000 динари ќе се 

казни за прекршок: 
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 52); 

2. лице кое врши занаетчиски услуги како спо-
редно занимање без пријава (член 55); 

3. лице кое при вршењето на занаетчиски услу-
ги од место во место или како споредно занимање 
користи дополнителен труд на други лица (член 51, 
став 3 и член 54, став 4); 

4. брачен другар односно старател на малолет-
ните деца на умрен самостоен занаетчија кој ќе 
продолжи со водење на занаетчискиот дуќан спро-
тивно на член 46. 

Член 103 
Со парична казна од 600 до 6.000 динари ќе се 

казни за прекршок самостоен занаетчија ако: 
1. називот под кој дуќанот работи не е истакнат 

над или покрај влезот на деловната просторија 
(член 21, став 2); 

2. во деловните простории на видно место не ги 
истакне цените на своите производи односно ценов-
никот на услугите или ако по барање од потрошу-
вачите одбие да издаде сметка за извршените ус-
луги односно продадените производи (член 25); 

3. на надлежниот орган во пропишаниот рок не 
го пријави продолжувањето на водењето на занает-
чискиот дуќан (член 40); 

4. не го објави на влезната врата или на изле-
тот на деловната просторија привременото запира-
ње односно привременото водење на занаетчискиот 
дуќан (член 39 став 2). 

Член 104 
При изрекување на казните за прекршоците од 

член 101, член 102 и член 103 од овој закон суди-
јата за прекршоци може да изрече и заштитна мер-
ка забрана на вршење на дејноста во траење од 
шест месеци до една година. 

Член 105 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго општествено-правно лице ако за-
снова долгорочна или привремена деловна соработ-
ка со занаетчиски дуќан без писмен договор (член 
96 став 1). 

Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот труд 
или друго општествено-правно лице. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 106 
Самостојните занаетчии на постојните занает-

чиски дуќани и постојните занаетчиски задруги се 
должни својата работа да ја усогласат со одредбите 
на овој закон во рок од шест месеци од влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 107 
Органите што се овластени да донесат побли-

ски прописи за спроведувањето на одредбите на 
ОБОЈ закон се должни тие прописи да ги донесат 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 108 
До донесување на прописите од претходниот 

член ќе се применуваат поблиските прописи што 
важеле до денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 109 
На лицата во работен однос што се стекнале со 

право да вршат занаетчиски услуги како споредно 
занимање според досегашните прописи им преста-
нува тоа право по истекот на три месеци од влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член НО 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за самостојните занаетчии 
(„Службен весник на СРМ" број 18/64) и Законот за 
оџачарската дејност („Службен весник на НРМ" 
број 37/61 и „Службен весник на СРМ" број 4/65). 

Член 111 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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52. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИН-

ВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за изградба на инвестициони објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
25 февруари 1974 година. 

Број 03-532 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за изградба на инвестициони објек-

ти („Службен весник на СРМ", бр. 35/73 и 46/73), во 
член 93, став 1, по зборовите „член 55" се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „освен обврските по 
средствата од член 91, став 1, точка 4". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во член 2 од Законот за републичките даноци 

на граѓаните („Службен весник на СРМ" број 45/72 
и 45/73), во ред втори по зборот „плаќа" се ставаат 
две точки и се бришат зборовите: „по стапка од 
1,9%". Ставот два на истиот член се заменува со 
две алинеи кои гласат* 

„— на примањата од работен однос на ужива-
телите на пензија, кои врз основа на таквата ра-
бота немаат својство на осигуреник по стапка од 
19,4%; и 

— на примањата за работа подолга од полното 
работно време по стапка од 50°/о". 

Член 2 
Член 2а се брише. 

Член 3 
Во член 3 .став 1, ред 2, стапката „7,3°/о" се за-

менува со „3%", а во став два, ред трети стапката 
,-25" се заменува со „16%". 

Член 4 
Во член 4 во втората колона на табелата бројот 

„2.500" се заменува со „2.300". 

Член 5 
Член 5 се брише. 

53. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕ-

ПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републичките даноци на гра-
ѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 
февруари 1974 година. 

Број 03-533 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

Член 6 
Член 6 се менува и гласи: 
„Од приходите на републичкиот данок од ли-

чен доход од земтоделска дешост од член 3, став 2, 
на овој закон 30% се отстапуваат на општината на 
чие подрачје се остваруваат". 

Член 7 
Досегашните членови 6, 7, 8 и 9 стануваат 5, 6, 

7 и 8. 
Член 8 

Утврдената стапка од 1,9% во член 2, став 1 и 
одредбите на членовите 2а и 5 од Законот за репуб-
личките даноци на граѓаните ќе се применуваат до 
31 март 1974 година. 

Член 9 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на СРМ да издаде пречистен текст на 
Законот. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1974 година. 

54. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за Републичкиот фонд за заед-
нички резерви на здравствените работни органи-
зации, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 25 февруари 1974 година. 

Број 03-540 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ 

РЕЗЕРВИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за републичкиот фонд за заеднички 

резерви на здравствените работни организации 
(„Службен весник на СРМ", бр. 35/71) член 1 се 
менува и гласи: 

„Заради обезбедување на социјална сигурност 
на работниците и за санација на основните органи-
зации на здружениот труд од областа на здрав-
ството, постојниот Републички фонд за заеднички 
резерви на здравствените работни организации про-
должува со работа под назив „Републички фонд за 
заеднички резерви на основните организации на 
здружен труд од областа на здравството (фонд)". 

Член 2 
Во член 2, став 2, по зборовите „деловниот 

фонд" се става точка, а зборовите „издвоени за по-
себни општествени намени и за времето додека се 
издвоени се изземаат од основицата за плаќање на 
обврски на средствата на деловниот фонд", се бри-
шат. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Како основни организации на здружен труд 

во смисла на овој закон се сметаат и организациите 
на здружениот труд кои во својот состав немаат 
основни организации". 

Член 3 
Член 5 се менува и гласи: 
„Основица за пресметување и уплатување на 

средствата од член 4, точка 1 на овој закон што ги 
издвојуваат вложувачите, претставува остаток на 
доходот по намалувањето на законските и договор-
ни обврски и личните доходи. 

Средствата на фондот од претходниот став се 
пресметуваат по стапка што ја определува Собра-
нието на фондот и се уплатуваат во рок од 30 дена 
по усвојувањето на завршната сметка". 

Член 4 
Член 6 се менува и гласи: 
„Средствата на фондот се користат за: 
— санација на организациите на здружен труд 

од областа на здравството што ќе се најдат во ис-
клучителни економски тешкотии, кога е тоа во оп-
штествен интерес, 

— за давање на краткорочни позајмици за ис-
плата на лични доходи, ако жиро-сметката на ор-
ганизацијата на здружен труд од областа на здрав-
ството е блокирана поради ненамирени обврски, 

— за намирување на минималните лични до-
ходи, 

— за исплата на личните доходи над минимал-
ните лични доходи ако организација на здружен 
труд од областа на здравството работи со загуби, и 

— за преквалификација и за други неопходни 
вложувања за вработување на вишокот на работ-
ниците што се утврдени со санационата програма". 

Член 5 
Во член 13, ставот 2 се брише, а ставот 3 ста-

нува став 2. 

Член 6 
По исклучок од член 3 став 2 на овој закон, 

стапката за пресметување и уплатување на сред-
ствата по завршната сметка за 1973 година, изнесу-
ва 3€/о на основицата од член 3, став 1 на овој 
ѓакон. 

Член 7 
Називот на здравствените работни организации 

во одредбите на Законот за републичкиот фонд за 
заеднички резерви на здравствените работни орга-
низации се заменуваат со називот определен со овој 
закон и тоа: основни организации на здружен труд 
од областа на здравството. 

Член 8 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ да утврди пречистен текст 
на Законот на републичкиот фонд за заеднички ре-
зерви на здравствените работни организации. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1974 година. 

55. 

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 
1 и точка 4 на Уставот на СРМ, Собранието на 
СРЖ, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 26 февруари 1974 година, и на седницата на 
'Стопанскиот собор, одржана на 25 февруари 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА 
ЗА РАБОТА НА ЕКИПАЖИТЕ НА ВОЗИЛАТА 
ШТО ВРШАТ МЕЃУНАРОДНИ ДРУМСКИ ПРЕ-
ВОЗИ (АЕТР), СО ПРОТОКОЛОТ ЗА ПОТПИШУ-

ВАЊЕТО 

I 

Собранието на СРМ дава согласност на Законот 
за ратификација на Европската спогодба за работа 
на екипажите на возилата што вршат меѓународни 
друмски превози (АЕТР), со Протоколот за потпи-
шувањето. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-493 
27 февруари 1974 година 

Скопј е 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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56. 
Врз основа на член 123 и 135 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 26 февру-
ари 1974 година, и на седницата на Стопанскиот со-
бор, одржана на 25 февруари 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ОДЛАГАЊЕ 
НА АНУИТЕТ!! ПО КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА 
РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ" ОД 
СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

1. Заради санирање на положбата на Рудници 
и железарница „Скопје" — Скопје и се пренесуваат 
средства во износ од 315 милиони динари од сред-
ствата на Социјалистичка Република Македонија 
за инвестиции во стопанството што и се дадени ка-
ко кредити. 

2. Се одлага плаќањето на ануитетите што по 
кредитите одобрени од средствата на Републиката 
за инвестиции во стопанството на Рудници и желе-
зарница „Скопје", стасале во 1972 и 1973 и што ќе 
стасаат во 1974 година во износ од 223 милион:! ди-
нари. 

3. Плаќањето на одложените ануитети од прет-
ходната точка ќе се изврши по 31. ХН. 1976 година, 
на тој начин што годишните износи на одложените 
ануитети ќе се распределат и ќе се платат до кра-
јот на отплатниот рок на кредитите од точка 2 на 
оваа одлука. 

4. Стопанската банка Скопје, во смисла на прет-
ходната точка, ќе го измени амортизациониот план 
за отплата на кредитите. 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за одлагање плаќа-
њето на ануитетите по кредитите одобрени на Руд-
ници и железарница „Скопје" — Скопје („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 3/73). 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-497 Претседател 
27 февруари 1974 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

57. 
Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, стив 

1 и точка 4 на Уставот на СРМ, Собранието на 
СРМ на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 26 февруари 1974 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 25 февруари 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА 
ЗА ГАРАНЦИЈА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕ-
ЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИОТ ПРО-
ЕКТ ЛИВНИЦА ЖЕЛЕЗА И ТЕМПЕРА (ЈУ 947) 

СО ПРИЛОЗИ 

I 
Собранието на СРМ дава согласност на Пред-

логот на закон за ратификација на Спогодбата за 
гаранција меѓу Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и Меѓународната банка за об-
нова и развој за финансирање на индустрискиот 
проект Ливница железа и темпера (ЈУ 947) со при-
лози. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-496 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

58. 

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, 
став 1 и точка 4 на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 го-
дина, и на седницата на Просветно-културниот со-
бор, одржана на 25 февруари 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА 
РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА КУЛ-
ТУРНА, НАУЧНА И ПРОСВЕТНА СОРАБОТКА 
МЕЃУ СФРЈ И ФИНСКА, ПОТПИШАНА НА 7 

ЈУНИ 1973 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

I 

Се дава согласност на Предлогот за ратифи-
кација на Програмата за културна, научна и про-
светна соработка меѓу СФРЈ и Финска, потпишана 
на 7 јуни 1973 година во Белград. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-495 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

59. 
Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, 

став 1 и точка 4 на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
25 февруари 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА 
НА ПРОТОКОЛОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА СФРЈ И 
ВЛАДАТА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИ-
ЈА ЗА ПОМОШ ВО КАПИТАЛ, ПОТПИШАН НА 

20 ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА ВО БОН 

I 

Се дава согласност за ратификација на прото-
колот меѓу Владата на СФРЈ и Владата на Со-
јузна Република Германија за помош во капитал, 
потпишан на 20 декември 1972 година во Бон. 
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II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 0 3 - 4 9 4 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

60. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 4 2 / 6 5 ) , Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 26 февруари 1974 година, и на седни-
цата на Соборот на општините, одржана на 26 фе-
вруари 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ 
СУД ВО СКОПЈЕ И ОКРУЖНИОТ СУД 

ВО БИТОЛА 

1. Се разрешува Богосав Никодиениќ, од судија 
на Окружниот суд во Скопје, поради заминување 
на нова должност, и 

2. Се разрешува Васко Журовски, судија на Ок-
ружниот суд во Битола, по негово барање, поради 
исполнување услови за пензија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 0 3 - 4 9 8 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

60. 

Врз основа на член 10, став 1 од Законот за 
здравство („Службен весник на СРМ" бр. 2 0 / 7 0 и 
2 9 / 7 3 ) , Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 26 февруари 1974 година, и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 
25 февруари 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГРАМА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1974 ГОДИНА 

I 

За унапредување на здравствената состојба на 
граѓаните, со цел за определување на приоритет-
ните проблеми и спроведување на мерките за ус-
пешна здравствена заштита на населението, со оваа 
одлука се утврдува Програма за здравствена за-
штита на населението на Социјалистичка Република 
Македонија за 1974 година. 

II 

Основни демографски карактеристики 

Појдовна основа за програмирање на здрав-
ствената заштита на населението претставуваат де-
мографските карактеристики, како и другите пока-
затели и тоа: распространетост на населението на 
км2, бројот на (населените места, бројот на семеј-
ствата и членовите во нив, односот на градското и 
селското население, националниот состав, вероиспо-
веста, обичаите, нивото на општата, а посебно на 
здравствената култура, вработеноста, комуникации-
те, миграционите движења, санитетско-хигиенска 
состојба, исхраната, развиеноста на мрежата, кад-
ровската можност, економските фактори и друго. 

Во 1 9 6 8 година стапката на наталитетот е 2 5 , 4 % о , 
а во 1 9 7 2 година е 2 2 , 8 % о или има намалување од 
2,6°/оо во осој петгодишен интервал. Во истиот пе-
риод стапката на морталитетот е 7 , 9 % о ( 1 9 6 8 ) , а во 
1972 година 7,8%о или има незначително намалува-
ње (0,1 %о) во споменатиот интервал. Стапката на 
природниот прираст на населението во СР Маке-
донија во 1 9 6 8 година е 1 7 , 5 % о , додека во 1 9 7 2 го-
дина е 1 5 , 0 % о или има намалување за 2 , 5 % о т. е. има 
тенденција на опаѓање. Во последниот петгодишен 
период населението во СР Македонија средно се 
зголемувало за околу 2 6 . 0 0 0 жители. Стапката на 
природното движење на населението во СР Маке-
донија за периодот од 1 9 6 8 — 1 9 7 2 година е како 
што следува: 

Година Натали- Морта- Морталитет Природен 
тет литет на доенчињата прираст 

Основна карактеристика на овој демографски 
податок за периодот од 1 9 6 8 — 1 9 7 2 година е мошне 
високата стапка на смртноста на доенчињата, која 
во 1 9 6 8 година изнесува 8 8 , 7 % о , додека во 1 9 7 2 го-
дина изнесува 7 5 , 5 % о , или има намалување за 1 3 , 2 % о . 
Врз вака високата стапка на смртноста на доенчи-
н.ата, влијание имаат некои од општините опфате-
ни со Акционата програма (Гостивар, Дебар, Ки-
чево, Куманово, Струга и Тетово). Додека во Ма-
кедонски Брод во 1972 година стапката на смртно-
ста на доенчињата изнесува 7 3 , 6 % о , што значи, се 
движи под републичкиот просек од 75 ,5 ° /оо (Табе-
ла 2). 

Промените во возрасната структура на населе-
нието во СР Македонија ја задржуваат тенденци-
јата како и во претходните години. Така, групаци-
јата од детската возраст покажува бавно опаѓање, 
а групацијата од работно способното население ре-
лативно зголемување, исто така и возрасната гру-
пација над 65 годишна возраст покажува зголему-
вање. 

Здравствената состојба на населението 
Во последните 4 години (1969 до 1972 година) 

заболувањата и состојбите утврдени во општите и 
социјалистичките ординации, во својата структура 
покажуваат незнатни промени. 

Заболувањата на респираторниот систем низа 
години го заземаат првото место. Така во 1969 го-
дина, во структурата на најчестите заболувања уче-
ствуваат со 2 5 , 3 % ; во 1 9 7 1 година со 2 6 , 7 % и во 
1 9 7 2 година со 2 6 , 2 % . Нервните и душевните забо-
лувања во 1969 година во структурата на заболу-
вањата учествуваат со 10,0% и го заземаа четвр-
тото место, додека во 1971 година со 11 ,4% и во 
1972 година со 10,8% го заземаа второто место. За-
болувањата на дегистивниот систем за периодот од 
1 9 6 9 — 1 9 7 2 година во структурата на заболувањата 
го задржуваат третото место. Во овој период, меѓу 
првите 11 групи на заболувања се наоѓаат уште: 
грипот, болестите на мускуло-коскениот систем и 
врзувачкото ткиво, хипертензиите и други заболу-

1 9 6 8 2 5 , 4 7 , 9 8 8 , 7 1 7 , 5 
1 9 7 2 2 2 , 8 7 , 8 7 5 , 5 1 5 , 0 
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вања на срцето, заболувања на сетилата, заболу-
вања на кожата и поткожното ткиво, заболувања 
на урогениот тракт, симптоми недоволно дефини-
рани, инфективни и паразитарни заболувања, по-
вреди и други заболувања. 

Во последниве години за одбележување е тоа 
што кардиоваскуларните заболувања го задржуваат 
четвртото или петтото место во структурата на за-
болувањата. Поради тоа, пред здравството ургентно 
се наметнува решавањето на некои случаи како 
што се: инфарктом миокардитот, исхемијата на 
срцето и други. 

Повредите на работа и вон работа, особено соо-
браќајните незгоди во последниве две години по-
кажуваат зголемување, поради што се наоѓаат меѓу 
првите 11 групи во структурата на заболувањата и 
состојбите утврдени во општите и специјалистич-
ките ординации, додека повредите кај школските 
деца во структурата на заболувањата и утврдените 
состојби го заземаат седмото место за 1969—1972 го-
дина, односно 8 и 9 место кај претшколските деца 
за истиот период. 

Инфективните и паразитарните заболувања во 
последните 4 години во структурата на заболува-
њата го заземаат 10-то и 11-то место, а споре-
дувајќи ги податоците од 1971—1972 година има из-
весно намалување за околу 2000 случаи во група-
цијата. Меѓутоа, во оваа групација кај одделни за-
болувања, кои се резултат на неповолната хигиен-
ско-епидемиолошка средина и за кои не постојат 
ефикасни специфични заштитни мерки, се уште 
постои извесно зголемување (паратифус, токсоин-
фекции алиментарни и др.). 

Дегенеративните хронични заболувања, како и 
дијабетисот во структурата на заболувањата и со-
стојбите, покажуваат перманентен пораст за апсо-
лутни бројки и тие се во врска со зголеменото уче-
ство на возрасната групација над 60 години. 

Малигните неоплазми, и покрај тоа што не се 
наоѓаат меѓу првите 11 групи на заболувања, нив-
ниот број е во постојано зголемување, што пока-
жуваат регистрираните случаи во амбулантно-поли-
клиничките здравствени работни организации и 
единици или како лекувани во болничките одделе-
нија. Податокот, дека ма лигните неоплазми ло 
структурата на умрените во Републиката во 1972 
година учествуваат со 8,9% го заземаат четвртото 
место, укажува на неговата посебна важност. 

Во преваленцијата на туберкулоза болните по-
стои бавно, но постојано опаѓање, што се забеле-
жува и во инциденцијата т. е. во ново регистрира-
ните болни, споредено во 1972 со 1971 година. 

Во последните години, како најчести гинеколо-
шки заболувања кај жените регистрирани во ор-
д и н а ц и ј е за жени се среќаваат: 

1971 1972 

— нарушување на менструацијата 28886 30274 
— воспаление на гениталните ор-

гани 24492 26895 
— стерилитет на жените 5514 5927 
— заболувања на мочниот меур 4372 5478 

Од прикажаните податоци се гледа дека постои 
зголемување на овие заболувања, што се должи на 
зголемениот број на абортуси како и се уште голе-
миот број на раѓања без стручна помош (34,8%) и 
неадекватното користење на советувалиштата за 
жени. 

Бројот на регистрираните заболувања и состој-
би кај претшколските деца е во непосредна врска 
со развиеноста на мрежата и кадарот што овозмо-
жува поголема опфатеност на оваа групација од 
населението. Како и во претходните години, изра-
зито место во структурата на заболувањата зазе-
маат заболувањата на респираторниот систем со 
бавно покачување ,така што тие во 1969 година 
учествуваат со 56,9%, во 1970 со 61,4%, а во 1972 
со 61,8%. 

На второ место се заболувањата на дигестив-
ниот систем со 8,4%, потоа следуваат заболувањата 
на сетилата со 6,8%, додека инфективните и пара-
зитарните заболувања покажуваат опаѓање, кое во 
1969 година е 8,0%, во 1971 — 7,6% и во 1972 — 
6,1%. 

Заболувањата на респираторниот систем исто 
така заземаат прво место во структурата на забо-
лувањата и ка ј школските деца со 50,2%. Уче-
ството на другите заболувања во последниве годи-
ни не покажува некои знатни промени, освен опа-
ѓање на инфективните и паразитарните заболува-
ња, во 1971 година 7,8%, а во 1972 — 5,9%, што е ре-
зултат на цикличките појави на епидемии и соод-
ветно преземените мерки за здравствена заштита. 

Во структурата на заболувањата кај работни-
ците, како специфична групација изложена на раз-
ни агенси и ноќен, поради што настануваат про-
фесионални заболувања и оштетувања и повреди, 
не се забележуваат знатни промени. Додека вкуп-
ниот број на заболувањата и повредите е во пораст, 
во 1971 година 148.487, а го 1972 — 180.298 или за 
2_1,Г% зголемени. 

Во структурата на заболувањата во забоздрав-
ствената заштита забниот кариес и натаму го за-
зема првото место, а од другите заболувања кои 
најчесто се јавуваат, болестите на устата и забите, 
забновиличните аномалии, пародентопатиите и др., 
кои имаат големо социјално-медицинско значење, 
ја намалуваат работоспособноста кај населението, 
при што бараат големи материјални издатоци и 
лошо влијаат врз општата здравствена состојба. 

Со спроведување на Акционата програма за 
подобрување на санлтарно-хигиечската и епиде-
миолошката состојба постигнати се извесни резул-
тати, но се уште не се решени сите проблеми во 
врска со водоснабдувањето со хигиенски исправна 
вода, а особено начинот на отстранување на от-
падните цврсти и течни материи. Исто така, како 
нерешен проблем останува неправилната исхрана 
на голем дел од населението, лошите микрокли-
матски услови во некои работни организации, ло-
шите санитарно-хигиенски услови во одделни учи-
лишта и се уште ниската општа и здравствена 
култура кај добар дел од населението. 

Организација на здравствената дејност 

Интеграционите движења во областа на здрав-
ството создаваат поповолни услови за обезбедува-
ње на здравствената заштита на населението на 
пошироки подрачја. 

Задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението, што се спроведуваат со примената 
на Законот од 1972 година, се одразија врз зголе-
мениот број на посети во ординациите за општа 
медицина, диспанзерите за жени, деца, ученици и 
медицината на трудот. Така, видно е зголемува-
њето на бројот на посетите за 6,5% во ординации-
те за општа медицина, 8,6'% во дејноста за заш-
тита на децата, 7,6% во дејноста за школски деца, 
3,7% во дејноста за заштита на жените и 8>5°/о во 
дејноста за медицината на трудот, споредени со 
1971 година. 

Покрај зголемениот обем на работа во амбу-
лантно-поликлиничката и диспанзерската дејност 
видно е намалувањето бројот на вкупно лекува-
ните лица во болничките одделенија за 6,1% спо-
редено со 1972/1971 година, што укажува на подо-
брениот квалитет и стручност во работата на овие 
дејности. 

И покрај создадените услови за обезбедување 
на здравствена заштита на населението на поши-
роки подрачја, со интегрираните здравствени ра-
ботни организации, се уште е присутен фактот на 
недоволно постоење на медицински единици на се-
ло од општа медицина и покрај донесената Ак-
циона програма за намалување смртноста на доен-
чињата и малите деца до 1975 година. Така, од 
вкупно 1597 лекари од општа медицина во 1972 го-
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дина, само 96 постојани лекари во 81 медицинска 
единица обезбедуваат здравствена заштита на сел-
ското население, поради што е и донесена посебна 
Програма за развој на медицинските единици па 
село. 

Далеку полоша е состојбата на селското насе-
ление во обезбедувањето со специј а листичка меди-
цинска помош. 

Повеќе години на ред од вкупно лекуваните 
болни во амбулантно-поликлиничките и диспан-
зерските работни единици само околу 4,0% кори-
стат високоспецијализирана и диференцирана 
здравствена заштита во болничките стационари!* 
здравствени работни организации, односно нивните 
одделенија. 

Превентивната медицинска дејност, според од-
редбите на Законот за здравство, има услови за 
развој, но таа е се уште недоволно развиена и 
необезбедена со високостручен кадар во однос со 
другите медицински дејности. Исто така, и деј-
ностите каде што првенствено се применува акти-
вен превентивен метод на работа, како што се: 
патронажната, домашното лекување, итната меди-
цинска помош и др., во голем број на здравствени 
работни организации се уште се недоволно развие-
ни и необезбедени со стручен медицински кадар 
и опрема. 

Во областа на забоздравствената заштита по-
стигнати се резултати во однос на развиеноста на 
ординациите за забоздравството и особено зголе-
мување на високостручниот кадар. Тој е зголемен 
за околу 25,0% во 1972 во однос на 1971 година. 
Меѓутоа, застапеноста на овој кадар не е насекаде 
рамномерна. 

Крводарителството како проблем во здравство-
то останува и натаму, со оглед на тоа дека постои 
намалување на бројот на дарителите од една, а 
од друга страна се зголемени побарувањата на крв 
заради се почестите сообраќајни незгоди, посло-
жените хируршки интервенции за кои е потребно 
поголемо количество на крв како и во терапеут-
ски цели. 

Посебен проблем во оваа дејност, претставува 
недостигот на високостручен кадар и специјалисти 
како и недоволна адекватна опременост за непре-
чено вршење на работите во здравствените работ-
ни организации и организациони единици што ја 
вршат дејноста на собирање на крв. 

Во последниве години присутна е изградбата 
на нови аптеки, со современи наменски простории 
и адекватна опрема, но во одделни подрачја се 
уште постојат аптеки кои се под минимумот на 
градежни и хигиенски барања. 

Во дејноста на снабдување со лекови и сани-
тетски материјал, посебен проблем претставува не-
достигот на високостручен кадар (особено остро 
изразен во некои подрачја), кој веќе неколку го-
дини на ред не се зголемур?.. 

III 

Приоритетни здравствени проблеми 
Од досегашните согледувања на демографски-

те карактеристики, здравствената состојба на на-
селението во СРМ, бројните анализи во врска со 
санитарно-хигиенските и епидемиолошките услови 
на средината каде што човекот живее и работи, 
организацијата и раширеноста на мрежата на 
здравствените работни организации и нивната ка-
дровску и друга опременост, економските можно-
сти на општествено-политичките заедници како и 
зацртаните основни поставки во Општествениот 
план за развој на Републиката, и натаму како 
приоритетни проблеми за решавање во 1974 година 
се следниве: 

1. заболувањата и високата смртност на доен-
чињата и малите деца; 

2. неповолната хигиенско-епидемиолошка со-
стојба на средината во која живее и работи насе-
лението; 

3. акутните заразни заболувања; 

4. ниско ниво на здравствената просветеност и 
култура на населението; 

5. професионални заболувања, оштетувања и 
повреди; 

6. заболувања од малигни неоплазми; 
7. кардиоваскуларни заболувања; и 
8. крводарителство. 

1. Заболувањата и високата смртност на 
долчињата и малите деца 

Смртноста на доенчињата, која во нашата Ре-
публика е висока (75,5%о во 1972 година), во по-
следниве години, иако е во постојано опаѓање, се 
уште е висока во однос со другите републики. Иста 
тенденција на опаѓање покажува односот на умре-
ните доенчиња на 100 умрени. 

1968 1969 1970 1971 1972 

Морталитет на доенчиња 88,6 91,4 87,9 82,2 75,5 
Умрени доенчиња на 100 

умрени 28,5 28,1 26,8 25,0 22,0 

За решавањето на овој приоритетен про-
блем и натаму ќе продолжи спроведувањето на 
Акционата програма за намалување високата смрт-
ност на доенчињата и малите деца во СР Македо-
нија како и другите мерки што ќе се преземат од 
здравствените работни организации и од опште-
ствено-политичките заедници. 

Предвидените мерки со Акционата програма за 
намалување на високата смртност на доенчињата 
и малите деца во СР Македонија ќе се спроведу-
ваат преку активното учество на следните здрав-
ствени работни и други организации: Здравстве-
ниот дом на Скопје — Завод за заштита на мајки 
и деца, клиниките при Медицинскиот факултет, 
Републичкиот завод за здравствена заштита, меди-
цинските центри, здравствените домови и станици 
и општествено-политичките заедници, органи и ор-
ганизации. 

2. Неповолна хигиенско-епидемиолошка состојба 
на околината во која живее и работи 

населението 

Динамиката на урбаниз аци јата во нашата Ре-
публика се карактеризира со релативно брз раз-
вој што во основа ги решава повеќето од постој-
ните санитарно-хигиенски проблеми во градовите 
од една, а од друга страна создава други, особено 
на полето на загадувањето на човековата средина 
со постоење на разновидни биолошки, хемиски, 
физички ноќен кои штетно влијаат врз здравјето 
на човекот. 

Спроведувањето на Акционата програма за по-
добрување на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во СРМ, ќе продолжи и во на-
редната година, преку мерки одредени по вид и 
обем, со што ќе се придонесе за подобрување на 
хигиенската и епидемиолошката состојба во на-
шата Република. 

Во санирањето на средината, со спроведување-
то на мерките од Акционата програма за подобру-
вање на санитарно-хигиенската и епидемиолошка-
та состојба како и на други мерки, ќе земат уче-
ство: Републичкиот завод за здравствена зашти-
та, Републичката и општинските санитарни ин-
спекции, хигиенско-епидемиолошките одделенија и 
другите дејности во медицинските центри, здрав-
ствените домови и станици, општествено-политич-
ките заедници и други заинтересирани органи и 
организации. 

3. Акутни заразни заболувања 

Од состојбата на акутните заразни заболувања, 
нивната раширеност, можноста на компликации, 
учеството во смртноста, како и не насекаде реше-
ните хигиенско-епидемиолошки проблеми, неоп-
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ходно се наметнува доследно спроведување на мер-
ките предвидени со законските прописи за спре-
чување и сузбивање на заразните заболувања, ка-
ко и мерките предвидени со Акционата програма 
за подобрување на санитарно-хигиенската и епи-
демиолошката состојба. 

Во спроведувањето на мерките за намалување 
и спречување на акутните заразни заболувања ќе 
учествуваат: општествено-политичките заедници, 
Републичкиот завод за здравствена заштита, хи-
гиенско-епидемиолошките одделенија при медицин-
ските центри, здравствените домови и станици, Ре-
публичката и општинските санитарни инспекции 
како и други заинтересирани органи и органи-
зации. 

4. Ниско ниво на здравствената просветеност 
и култура на населението 

Во редоследот на приоритетните здравствени 
проблеми, непосредно влијание имаат: ниското ни-
во на здравствената и општата просветеност на 
населението, лошите навики, обичаите и обредите 
што постојат кај дел на населението. 

За подигање на здравствената просветеност и 
култура кај населението, измена на навиките и 
обичаите, нужно се наметнува програмиран здрав-
ствено-воспитна активност кај населението од 
страна на сите здравствени работници и здравстве-
ните работни организации. 

Активноста на здравствено-воспитната дејност 
треба да биде насочена, пред се, кон изнесените 
приоритетни проблеми во општините и Република-
та и да биде реализирана преку соодветни видови 
и обем на мерки. 

Во спроведувањето на здравствено-воспитните 
мерки ќе учествуваат: Републичкиот завод за 
здравствена заштита, Здравствениот дом на Скоп1е 
— Завод за здравствена заштита на мајки и деца, 
сите здравствени работни организации, општестве-
но-политичките заедници, Црвениот крст, учили-
штата и другите органи и организации заинтере-
сирани за оваа дејност. 

5. Професионални заболувања, оштетувања и 
повреди на работа и вон работа 

Постојаното зголемување бројот на професио-
налните заболувања и оштетувања и повреди на 
работа, кои во однос на 1971 година се зголемени 
за 21,1%, укажува на важноста на проблемот и 
зазема едно од приоритетните места во здравстве-
ната заштита на оваа категорија население. 

За ваквата состојба придонесува брзото темпо 
на развојот на индустриските капацитети со своите 
сложени технички и технолошки процеси и прису-
ството на разни ноќен и материи кои штетно вли-
јаат врз здравјето и доведуваат до повреди и ош-
тетувања особено таму каде што хигиено-технич-
ките мерки не се спроведуваат во целина. 

За успешно спроведување на здравствената за-
штита на работниците потребно е натамошно со-
гледување на морбогените, трауматогените факто-
ри, како и преземање на мерки за рано откривање, 
спречување, отстранување, лекување и рехабили-
тација. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: 
Републичкиот завод за здравствена заштита, здрав-
ствените станици во работните организации, дејно-
стите за медицина на трудот во медицинските цен-
три и здравствените домови, и други работни ор-
ганизации заинтересирани за здравствената заш-
тита на работниците, како и општествено-политнч-
ките заедници. 

6. Заболувања од малигни неоплазми 

Брзиот развој на урбанизацијата, индустрија-
лизацијата и сообраќајот влијаат врз зголемува-
њето бројот на канцерогените фактори на надво-
решната средина од една, продолжувањето на про-
сечниот век на живеење на постарите возрасни 
групи на населението ,од друга страна, влијаат врз 
појавата со тенденција на зголемување на заболе-
ните и умрените од малигните неоплазми. 

Од показателите во последниве две години, са-
мо во амбулантно-поликлиничките и с о ц и ј а л и -
стичките ординации се забележува зголемување за 
околу 30,0% во 1972 во однос на 1971 година. Ма-
лигните неоплазми имаат тенденција на зголему-
вање и во болничко-стационарната дејност. 

Како мерка за решавање на овој проблем нуж-
но се наметнува итно донесување на законски про-
писи за задолжително пријавување на заболените 
од малигни неоплазми од страна на здравствените 
работни организации, што ќе овозможи да се има 
целосен увид во ОБОЈ проблем преку устроениот 
Регистар за рак при Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита •— Скопје. 

Нужно е во поголемите медицински центри да 
се отворат онколошки диспанзер^ врз регионална 
основа, усовршување на соодветен стручен кадар, 
и набавување на соодветна опрема, со цел за рано 
откривање и навремено лекување. 

Во спроведувањето на мерките ќе земат уче-
ство: Институтот за радиологија и онкологија, кли-
никите при Медицинскиот факултет, Републичкиот 
завод за здравствена заштита ,сите здравствени ра-
ботни организации, општествено-политичките за-
едници и други заинтересирани органи и органи-
зации. 

7. Кардиоваскуларните заболувања 

Високото место во структурата на морбидитетот 
во последниве години, што кардиоваскуларните за-
болувања го заземаат (четвртото и петтото место) 
со тенденција на пораст од едва, а првото место 
(24,0% во 1972 година), како причина за смрт, од 
друга страна, доведуваат до тоа овие заболувања 
да избијат како проблем и да заземаат едно од 
приоритетните места. 

Фактот, што овие заболувања се претежно меѓу 
групите од продуктивното население, ја наметнува 
потребата овој проблем да се проучува и следи од 
сите заинтересирани фактори. 

Како мерка за решавање на овој проблем, нуж-
но се наметнува посебна организациона поставе-
ност на здравствените работни организации ,отво-
рање на диспанзери за хронични и дегенеративни 
заболувања и посебно насочување кон решавање 
на проблемот на кардиоваскуларните заболувања, 
што ќе обезбеди нивно спречување, рано открива-
ње и преземање на адекватни мерки. Поради тоа, 
потребно е организирање на единици за ургентна 
медицина и интензивна нега на срцевите болни со 
адекватно стручно оспособување на здравствениот 
кадар, како и соодветна и современа опрема. 

Во извршувањето на мерките ќе учествуваат: 
Републичкиот завод за здравствена заштита, кли-
никите на Медицинскиот факултет, медицинските 
центри, општествено-политичките заедници, орга-
ните и организациите заинтересирани за оваа деј-
ност. 

8. Крводарителство 

Недостигот на крв и крвни продукти и во 1974 
година претставува еден од приоритетните пробле-
ми, поради што се наложува спроведување на след-
ниве мерки: 

— донесување на програма за потребните ко-
личества на крв и крвни деривати и обезбедување 
на доволен број дарители на крв за околу 3,0% од 

населението; 



1 март 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 9 -- Стр. 227 

— оспособување и специјализирање на здрав-
ствен кадар за работа во оваа дејност; 

— современо доопремување и опремување на 
организационите единици за трансфузиологија; 

— постојано следење развојот на медицинските 
гранки особено хируршките, кои имаат потреба од 
крв во примената на терапијата; и 

— програмиран и организирана пропагандна 
дејност со цел за активирање на населението во 
учеството на крводарителството. 

IV 

Цели што треба да се постигнат 

Со извршувањето на програмата за здравстве-
на заштита на населението треба да се постигнат 
следниве цели: 

— зачувување и унапредување на здравјето со 
што ќе се подобри здравствената состојба на на-
селението; 

— намалување на заболувањата и умирањата 
на доенчињата и другото население; 

— спречување и сузбивање на акутните зараз-
ни заболувања; 

— подобрување на хигиенско-епидемиолошката 
состојба на средината во која живее и работи на-
селението; 

— подигање нивото на здравствената просвете-
ност и култура на населението; 

— подобрување на здравствената состојба на 
работниците и обезбедување на општа и специфич-
на здравствена заштита, на оние работни места 
каде што постојат можности за професионални за-
болувања и оштетувања; 

— доближување на здравствената дејност до 
селското население; 

— рано откривање и лекување на малигните, 
кардиоваскуларните, ревматичните ,душевните за-
болувања, шеќерната болест и спречување и суз-
бивање на туберкулозата; 

— обезбедување на поефикасна и специфична 
здравствена заштита на населението над 60 годиш-
на возраст; и 

— подобрување и унапредување на организа-
цијата на здравствените работни организации и 
нивната дејност. 

V 

Финансирање на здравствената заштита 
во 1974 година 

Програмата за здравствена заштита на населе-
нието во 1974 година со програмите на самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување, програмите на општествено-
политичките заедници (општински програми) и 
Програмата на задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението, обезбедуваат из-
вршување на задачите од областа на здравствената 
заштита, при што со нив е утврден обемот на 
здравствената заштита, како и потребните сред-
ства за нивното реализирање. 

Извори од кои ќе се финасира здравствената 
заштита на населението во 1974 година се: 

— средствата на самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигуру-
вање; 

— средствата на буџетите на Републиката и 
општините; 

— средствата на организациите на здружениот 
труд; 

— средствата на граѓанско-правни лица; и 
— приходи од други извори (други корисници 

на услуги, од научно-истражувачки работи и дру-
ги приходи). 

Финансирањето на Програмата за здравствена 
заштита на населението за 1974 година ќе се врши 
ро рамките на номиналниот пораст на буџетите. 

Исто така, покрај горните средства, Републи-
ката, преку своите буџети, ќе обезбеди потребни 
средства за спроведување на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на земјоделските 
осигуреници и учесниците од НОВ, кои по друг 
основ не се здравствено осигурени. 

VI 

Ова одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-523 
27 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

Огласен дел 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО • — 
Скопје на име Драгица Дуковска, Скопје. (573) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Осмолетката во е. Кучково на име Амет Мемишов-
ски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трипун Тодоровски, Скопје. (580) 

Воена книшка издадена од Карловац на име 
Симеон Величковски, Скопје. (581) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „В. Кидрич" — е. Сарај на име Лепа 
Белкова, Скопје. (582) 

Индекс бр. 12189, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Драгиша Петковиќ, Скопје 

(583) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Основното училиште при населбата Бу-
тел — Скопје на име Трајанка Јованчева, Скопје. 

(584) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зимрије Идризи, Скопје. (585) 
Свидетелство за висококвалификуван работник 

— трговец, издадено од Трговско училишниот цен-
тар — Скопје на име Ванчо Ефтимов, Скопје. (586) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Боро Ѓорѓиевски, Скопје. (587) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Менди Гавази, Скопје. (588) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Гоце Делчев" — е. Белим-
бегово — Скопје на име Агуш Реџеповски, Скопје. 

(589) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Божана Ристевска, ул. „Преспа" бр. 
55, Битола. (590) 

Свидетелство за IV одделение на име Трајче 
Јанковски, е. Теово, Титов Велес. (591) 

Свидетелство за VIII одделение на име Миле 
Горевски, ул. „М. Горки" бр. 184, Титов Велес. (592) 

Свидетелство за VII одделение на име Стево 
Гичев, ул. „В. Главинов" бр. 5, Титов Велес. (593) 

Работна книшка на име Рафи Омери, е. Бро-
дец, Тетово. (594) 

Здравствена легитимација на име Зилбије Па-
јазит^ е. Стримница, Тетово. (595) 

Уверение за полуквалификуван работник — 
внатрешно, издадено од Ф-ката „Партизан" — При-
леп на име Ристо Секулоски, е. Бешиште, Прилеп. 
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Свидетелство за VI одделение на име Томислав 
Н. Василески, ул. „Круме Јоскоски" бр. 8, Прилеп. 

(600) 
Здравствена легитимација на име Ферик Изаи-

ри, е. Дол. Палчиште, Тетово. (602) 
Работна книшка бр. 1796, издадена од Берово 

на име Рајна Бугариновска, ул. „Н. Карев" бр. 6, Бе-
рово. (603) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Страшо Пинџур" — е. М. Коњари на 
име Иванка Ѓорческа, ул. „М. Козар" бр. 91, При-
леп. (605) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Бр. Миладинови" 
— Прилеп на име Вера Василева, ул. „Кр. Волна-
роски" бр. 21, Прилеп. (606) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Вечерното училиште во Прилеп на име Јана Ка-
рамфиловска, ул. „Драган Димески" бр. 10, При-
леп. (607) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „К. Рацин" — Прилеп на име Виолета 
Лозаноска, ул. „Б. Корчагин" бр. 64, Прилеп. (608) 

Свидетелство за висококвалификуван работник, 
издадено од Работничкиот универзитет — Прилеп 
на име Јован Крстески, ул. „Егејска" бр. 62, При-
леп. (612) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Јоаким Крчовски" — Крива Паланка 
на име Лозена Стојчевска, е. Градец, Крива Па-
ланка. (613) 

Свидетелство за IV одделение на име Милан 
Стоилковски, с. Дубровница, Крива Паланка. (614) 

Свидетелство за IV одделение на име Или] а 
Илиовски, е. Теово, Титов Велес. (615) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Благој Кирков" — Титов Велес на 
име Костадин Кочов, ул. „Боге Николов" бр. 14, 
Титов Велес. (616) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Пашо Алгиќ, ул „Светозар Спироски" бр. 2, Го-
стивар. (617) 

Свидетелство од VIII одделение на име Реџије 
Асани, Гостивар. (619) 

Свидетелство за И година индустриско учили-
ште на име Драгица Милковић ул. „Јордан Јорда-
новски" бр. 2, Гостивар. (620) 

Здравствена легитимација на име Дине Васи-
лев, е. Гермијан, Битола. (621) 

Свидетелство за VIII одделение на име Васка 
Димеска, ул. „Бл. Николоски" бр. 18, Прилеп. (622) 

Свидетелство од VIII одделение на име Драге 
Мицески, е. Десово, Прилеп. (623) 

Здравствена легитимација на име ѓорѓија Ко-
лески, ул. „Пере Тошев" бр. 10, Прилеп. (624) 

Диплома издадена од УЗУС — Титов Велес на 
име Трајче Ѓурчиновски, ул. „Којнички пат" бр. 
11, Титов Велес. (625) 

Здравствена легитимација на име Феим Ба ј -
рами, е. Пирок, Тетово. (626) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јорде 
Дамј ановски, е. Вруток, Гостивар. (627) 

Свидетелство од VIII одделение на име Саре 
Крајчески, ул. „Живко Бра јковци" бр. 99, Гости-
вар. (628) 

Здравствена легитимација издадена од Прилеп 
на име Љубен Спиркоски, ул. „Б. Јовчески" бр. 5, 
Варош, Прилеп. (631) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Бр. Миладинови" 
— Прилеп на име Вера Руј ацоска, ул. „М. Козар" 
бр. 62, Прилеп. (632) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „К. Рацин" — Прилеп на име Вера 
Граштеска, ул. „Ил. Игески" бр. 31, Прилеп. (633) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љуби-
ца Мицеска, ул. „Цена Џинорозо" бр. 6, Прилеп. 

(634) 
Свидетелство од VIII одделение, издадено од 

Училиштето „Добре Јованоски" — Прилеп на име 
Олга Василеска, ул. „Пиринска" бр. 21, Прилеп, 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Климент Охридски" — Прилеп на 
име Јово Бојоски, ул. „К. Јосифоски" бр. 209, При-
леп. (636) 

Свидетелство од VIII одделение бр. 140/45, из-
дадено од Училиштето „М. Ацев" — е. Локвица на 
име Владо Петрески, е. Зрзе, Прилеп. (637) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „К. Рацин" — Прилеп на име Цветан-
ка Атанасоска, ул. „М. Пијаде" бр. 24, Прилеп. (638) 

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од 
Училиштето „Д. Јованоски" — Прилеп на име Олга 
Ропешоска, ул. „Пиринска" бр. 57, Прилеп. (639) 

Свидетелство за VIII одделение на име Васе 
Наумоски, ул. „М. Пијаде" бр. 8, Прилеп. (640) 

Свидетелство бр. 399/5 од IV одделение на име 
Нада Белическа, ул. „А. Слабејко" бр. 46, Прилеп. 

(641) 
Работна книшка бр. 6837, издадена од Прилеп 

на име Нада Тасеска, ул. „11 Октомври" бр. 65, 
Прилеп. (642) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Селајдин Кадрији, ул. „К. Маркс" бр. 44, Кума-
ново. (643) 

Диплома на име Тодор Павлов, ул. „В. Глави-
нов" бр. 59, Титов Велес. (644) 

Работна книшка издадена од Виница на име 
Ружа Ристова, ул. „Енгелсова" бр. 5, Виница. (646) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето 
„Гоце Делчев" — е. Могила на име Разија Секир-
ска, е. Могила, Битола. (647) 

Индекс бр. 5653 на име Диме Борчакоски, ул. 
„Бл. Шукароски" бр. 4, Прилеп. (648) 

Возачка дозвола бр. 2085, издадена од ОВР — 
Тетово на име Нејази Кучи, ул. „И. Л. Рибар" бр. 
403, Тетово. (650) 

Свидетелство од пола матура на име Драган 
Георгиевски, ул. „Тр. Тарцан" бр. 27, Прилеп. (651) 

Здравствена легитимација издадена од Прилеп 
на име Томислав Ристески, ул. „Крушевска" бр. 32, 
Прилеп. (652) 

Ученичка книшка од III одделение на име Сне-
жана Крстевска, ул. „Пенка Котеска" бр. 48, При-
леп. (653) 

Свидетелство од основно образование на име 
Маре Чогароска, ул. „Б. Кидрич" згр. 1/12, Прилеп. 

(654) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Училиштето „П. Даскало" — е. Долнени на име 
Борис Стојкоски, е. Вранче, Прилеп. (655) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нада 
Мицеска, ул. „11 Октомври" бр. 180, Прилеп. (657) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Стив Наумов" — е. Бешиште на име 
Петко Илоски, е. Бешиште, Прилеп. (658) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Петко Илоски, е. Бешиште, Прилеп. (659) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сло-
боданка Павлеска, ул. „Мукос" бр. 40, Прилеп. (660) 

Свидетелство издадено од УЗУС — Прилеп на 
име Радован Димитриоски, е. Славеј, Прилеп. (661) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Трајко Андреев" — Титов Велес на 
име Трајко Костовски, ул. „Кр. Мисирков" бр. 26, 
Титов Велес. (663) 

Здравствена легитимација издадено од ЗСО — 
Скопје на име Кочо Китановски, Скопје. (665) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томе Бандулиев, Скопје. (663) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гоце Ќурчиновски, Скопје. (667) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Сла-
ве Ангеловски, Скопје. (668) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хаџер Халили, Скопје. (669) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хајрија Кочан, Скопје. (670) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Јовица Белковски, Скопје, (671) 
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Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Средно музичкото училиште во Скопје на име 
Василка Анчева, Скопје. (672) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Франо Ведрач, Скопје. (673) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Александар и Јаворка Петковски, 
Скопје. (67-1) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Силвија Станковић, Скопје. (675) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садије Проваљија, Скопје. (676) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - — 
Скопје на име Гега Крстиќ, Скопје. (677) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Магбер Мемедова, Скопје. (679) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Зејна Шабанова, Скопје. (680) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ванчо Костадинов, Скопје. (681) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана Николовска, Скопје. (682) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Борис Кидрич" — Скопје на име Ве-
ра Саздова, Скопје. (683) 

Свидетелство за И година, издадено од Учи-
телската школа „Зеф Љуш Марку" — Скопје на 
име Емин Имери, Скопје. (684) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Душан Шамаковски, Скопје. (685) 

Студентска легитимација бр. 3055, издадена од 
Природно-математичкиот факултет — Скопје на 
име Павлина Панова, Скопје. (686) 

Работна книшка бр. 1341, издадена од Скопје 
на име Славе Костовски, Скопје. (687) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јанко Несторовски, Скопје. (688) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Љубица Блажевска, Скопје. (689) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојна Трајановска, Скопје. (690) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Благоја Ивковски, Скопје. (691) 

Работна книшка рег. бр. 965, сер. бр. 96716, из-
дадена од Скопје на име Лефтер Калков, Скопје. 

(692) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Основното училиште „Тефејус" — Скопје на име 
Улвија Ахметагиќ, Скопје. (693) 

Индекс бр. 5587, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Олгица Џидровска, Скопје. 

(694) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Станка Трпчевска, Скопје. (695) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Основното училиште „Петре Глигуровски" — е. Ко-
стинци — Прилепско на име Ненад Булаиќ, Скопје. 

(696) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО — Скопје на име Стојко Малиновски, 
Скопје. (697) 

Индекс бр. 3889, издаден од Градежно-тех-
ничкиот факултет — Скопје на име Никола Гошев, 
Скопје. (693) 

Индекс бр. 4709, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Димче Чипуровски, Скопје. 

(699) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Драго Грубач, Скопје. (700) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Раде Георгиевски, Скопје. (701) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Љубица Димишковска, Скопје. (702) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Осмолетката „М. Тито" — е. Нова Брезница на име 
Васил Трпески, Скопје. (704) 

Индекс бр. 17364, издаден од Економскиот, фа-
култет — Скопје на име Петкана Јовановска, Скоп-
је. (705) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рада Шарановиќ, Скопје. (706) 

Потврда за вршење на забарски работи на име 
Рада Шарановиќ, Скопје. (707) 

Свидетелство за завршено II година среден тр-
говски курс во Скопје на име Велика Димитровска, 
Скопје, (708) 

Индекс бр. 2159, издаден од Електро-машин-
скиот факултет — Скопје на име Ратомир Живко-
виќ, Скопје. (709) 

Ученичка книшка издадена од Осмолетката 
„Карпош" — Скопје на име Силвана Шакир, 
Скопје. (710) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Васил Главинов" — Скопје на 
име Фатима Муетафова, Скопје. (711) 

Диплома бр. 36/105, издадена од ЕМУЦ — Скоп-
је на име Хасим Р О Ж О Ј О Ч , Скопје. (712) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јованка Стефановска, Скопје. (713) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Лејковски, Скопје. (714) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Драган Николов, Скопје. (715) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубомир Атанасовски, Скопје. (716) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Нове Трајковски, Скопје. (717) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Емилија Кушевска, Скопје. (718) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Хај рише Шабани, Скопје. (719) 

Диплома за технички цртач, издадена од Ра-
ботничкиот универзитет — Скопје на име Иван 
Стоименов, Скопје. (720) 

Работна книшка издадена од Тетово на име 
Петре Спасеновски, Скопје. (721) 

Диплома за квалификуван работник — автоме-
ханичар на име Драган Блажевски, Скопје. (722) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ванчо Колевски, Скопје. (723) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Миле Јакимовски, Скопје. (724) 

Индекс бр. 5562, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Благојка Радулова, Скоп-
је. (725) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дијана Бојаџиева, Скопје. (726) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бојан Попов, Скопје. (727) 

Работна книшка издадена од Св. Николе на име 
Станко Ристов, Скопје. (728) 

Индекс бр. 6166, издаден од Земјоделско-шу-
марскиот факултет — Скопје на име Вангел Штер-
јов, Скопје. (729) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорка Путиќ, Скопје. (730) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Тодорче Колевски, Скопје. (731) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Бранко Арсов, Скопје. (732) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мико Илиевски, Скопје. (733) 

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС 
„Кочо Рацин" на име Зака Русевска, е. Вевчани, 
Струга. (731) 

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС 
„Кочо Рацин" на име Винограда Дулевска, е. В ев-
чани, Струга. (735) 

Свидетелство бр. 229 за завршено индустриско 
училиште на име Димко Амбароски, ул. „Ленин" 
бр. 183, Прилеп. (736) 

Свидетелство бр. 53, издадено од Осумгодиш-
ното училиште во Крива Паланка на име Милан 
Димитровски, е. Узем, Крива Паланка. (737) 

Здравствена легитимација на име Мите Трај-
ковски, ул. „Славе Петков" бр. 7а, Титов Велес. 

(738) 
Возачка дозвола бр. 3302 на име Алинсан Али-

ји, е. Гор. Бањица, Гостивар. (739) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Бекир Мисљими, е. Седларце, Тетово. (740) 
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Земјоделска здравствена легитимација на име 
Аљивеби Мисљими, е. Г. Седларце, Тетово. (741) 

Свидетелство бр. 108/61, од VIII одделение на 
име Доста Кусибарска, с. Витолиште, Прилеп. (741) 

Уверение за зидаротесар на име Ристе Петре-
ски, ул. „Беласица" бр. 5, Прилеп. (745) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Мара Божиноска, е. Бело Поле, Прилеп. (747) 

Свидетелство бр. 532, издадено од Основното 
училиште — Ново Село — Бујановац на име Ќа-
зим С. Халити, е. Режановце, Куманово. (748) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Мара Тодоровска, ул. „Бајрам Шабани" бр. 24, Ку-
маново. (749) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Бранко Јосковски, ул. „Ристовац" бр. 6, Кума-
ново. (750) 

Свидетелство од I година, издадено од Средно 
медицинското училиште на име Грозданка Фили-
повски, ул. „ЈНА" бр. 47, Тетово. (752) 

Свидетелство од II година, издадено од Средно 
медицинското училиште на име Роска Стефанов-
ска, ул. „103" бр. 3, Тетово. (753) 

Свидетелство од I и II година, издадено од 
Средното медицинско училиште — Тетово на име 
Зорица Цекова, Тетово. (754) 

Свидетелство на име Сали Бафќари, е. Вруток, 
Гостивар. (755) 

Свидетелство бр. 216, за VIII одделение, изда-
дено од Основното училиште „Стив Наумов" — е. 
Бешиште на име Доста Косевска, е. Бешиште, При-
леп. (757) 

Ученичка книшка за VII одделение на име 
Лилјана Кордиоска, ул. „Ленин" бр. 205, Прилеп. 

(758) 
Свидетелство бр. 116 за VIII одделение на име 

Стојадин Д. Величковски, е. Осиче, Крива Па-
ланка. (759) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Г. Делчев" — е. Сујаклари на име 
Пенчо Димов, ул. „Велин Шојлев" бр. 28, Титов 
Велес. (760) 

Свидетелство на име Мефаил Исмаили, е. Ла-
кавица, Гостивар. (761) 

Свидетелство од I клас на име Иван Трпчев-
ски, Гостивар. (762) 

Свидетелство за И клас гимназија на име Ми-
слим Д. Ферати, е. Речане, Гостивар. (763) 

Работна книшка на име Џезви Салмани, е. До-
бридол, Гостивар. (764) 

Работна книшка рег. бр. 3136, серија бр. 34797 
на име Снежана Т. Ефтимова, ул. „Ванчо Прке" 
б. б., Виница. (765) 

Работна книшка на име Смилка Петковиќ, ул. 
„Г. Делчев" бр. 197, Гостивар. (767) 

Работна книшка на име Нада Додевска, ул. „Б. 
Бастеро" бр. 5, Битола. (768) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Звонимир Димитријевиќ, Скопје. 

(769) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Коста Јор дановски, Скопје. (770) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Осмолетката „Коле Неделковски" — Скопје на име 
Драгица Илчева, Скопје. (771) 

Работна книшка издадена од Гевгелија на име 
Донка Кадијева, Скопје. (772) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мерџанка Симоновска, Скопје. (773) 

Индекс и студентска легитимација бр. 6579, из-
дадени од Земјоделско-шумарскиот факултет — 
Скопје на име Киро Сандев, Скопје. (774) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анте Антевски, Скопје. (776) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Лојза Митевска, Скопје. (777) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО • -
Скопје на име Милица Крстиќ, Скопје. (778) 

Работна книшка издадена од Титов Велес на 
лме Љубе Ј. Димов, Скопје. (779) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО • — 
Скопје на име Сречко Деловски, Скопје. (780) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ана Андоновска, Скопје. (781) 

Ученичка книшка од I до V одделение, изда-
дена од Основното училиште „Кирил Пејчиновић 
— Скопје на име Симеончо Арсов, Скопје. (782) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јасминка Димитровска, Скопје. (783) 

Свидетелство за положена квалификација — 
квалификуван хемиски работник, издадено од Хе-
миското училиште „Марија Кири" — Скопје на 
име Трајче Доневски, Скопје. (784) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Весна Р. Станковић Скопје. (785) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Марија Трај кова, Скопје. (786) 

Зравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Меќабил Рустемов, Скопје. (787) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордана Ончевска, Скопје. (788) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Драган А. Ивановски. Скопје. (789) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордица Петковиќ, Скопје. (790) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоја Петриду, Скопје. (791) 

Свидетелство за I година ЕМУЦ — Скопје за 
радио тв механичар на име Јурдасеф Хоти, Скоп-
је. (792) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Никола Јакимоски, ул. „Ленин" бр. 74, При-
леп. (795) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Благој Кирков" — Титов Ве-
лес на име Македонка Бошкова, ул. „Титоградска" 
бр. 12, Титов Велес. (796) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Фикри Конановски, ул. „Љубојно" 
бр. 23. Битола. (797) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Вечерното училиште во Прилеп на име Борис Пе-
трески, ул. „Пиринска" бр. 53, Прилеп. (798) 

Диплома издадена од Трговското училиште — 
Прилеп на име Ристо Клинкароски, ул. „Марксова" 
бр. 8, Прилеп. (799) 

Диплома за IV клас гимназија на име Бранко 
Врукоски, ул. „Димо Наредниот" бр. 30, Прилеп. 

(800) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Коце Стоичев, ул. „Страшо Пинџур" бр. 3, Ти-
тов Велес. (801) 

Здравствена легитимација на име Илија Та-
левски, ул. „Киро Ругужаров" бр. 27, Титов Велес. 

Диплома за машин-бравар на име Зоран Андо-
н о в и , е. Зубовце, Гостивар. (805) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Халмије Адиловска, ул. „Јордан 
Пиперка" бр. 5а, Битола. (806) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Петре Поп Арсов" — е. Богомила 
на име Ангелина Таневска, Скопје. (807) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ѓумшит Салихи, Скопје. (808) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
молетката „Гоце Делчев" — е. Љубанци на име 
Киро Бибановски, Скопје. (809) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангел Јованов, Скопје. (810) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крсте Митевски, Скопје. (811) 

Свидетелство за I година, издадено од Учител-
ската школа „Никола Карев" — Скопје на име 
Спасија Тешевска, Скопје. (812) 

Воена книшка издадена од Ниш на име Рефет 
Џ. Имер, Скопје. (813) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Назмија Едип, Скопје. (814) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џул сума Кочан, Скопје. (815) 
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Свидетелство за IV одделение ,издадено од Ос-
молетката во е. Вучидол на име Верка Ѓорѓиевска, 
Скопје. (816) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Сло-
бодан Белински, е. Кучевиште, Скопје. (817) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Благоја Пирковиќ, е. Кучевиште, Скопје. (818) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Киро Белински, е. Кучевиште, Скопје. (819) 

Свидетелство за завршено Индустриско учи-
лиште со практична обука ЕМУЦ — Скопје на име 
Крсто Крстевски, Скопје. (820) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „Ј. Б. Тито" — е. Жидилово — Крива 
Паланка на име Јордан Пејчиновски, Скопје. (821) 

Свидетелство за II година, издадено од Управ-
на школа во Скопје на име Кире Неделковски, 
Скопје. (822) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
молетката „Братство" — е. Нерези — Скопје на име 
Расим Мифтаров, Скопје. (823) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранка Алексиевска, Скопје. (824) 

Воена книшка издадена од Загреб на име Љу-
бе ѓорѓиевски, Скопје. (825) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Владимир Аврамовски, Скопје. (828) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Мирче Ацев" — е. Волково — 
Скопје на име Александар Николовски, Скопје. 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
ЦОУ „Кочо Рацин" — е. Блатец на име Павле Или-
ев, е. Драгобраште, Виница. (832) 

Свидетелство за дактилограф на име Јованка 
Стојановска, ул. „22" бр. 30, нас. Драчево, Скопје. 

Свидетелство за VIII одделение на име Димче 
Божиновски, е. Г. Којнари, Прилеп. (835) 

Ученичка книшка од VI одделение на име Ре-
џо Хасановић е. Г. Оризари, Титов Велес. (836) 

Ученичка книшка од IV одделение на име Ху-
зеир Хасановић е. Г. Оризари, Титов Велес. (837) 

Свидетелство за V одделение на име Лазо Ан-
дов, е. Рибарци, Кавадарци. (838) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Јован Наумоски, е. Саракино, Тетово. (839) 

Работна книшка на име Боге Давидоски, Нова 
нас. Циглана, Гостивар. (840) 

Работна книшка на име Мухамет Баирами, ул. 
„Полог" бр. 30, Тетово. (841) 

Работна книшка на име Харун Аруни, е. Шип-
ковица, Тетово. (842) 

Работна книшка на име Вите Гиноски, е. Де-
бреше, Гостивар. (843) 

Уверение за ѕидар 'на име Живко Пуоски, ГП 
„Црвена звезда" — Гостивар. (844) 

Свидетелство бр. 03-104/1 за квалификуван ме-
талостругар, издадено од ОС — Берово на име 
Миле Павловски, е. Панчарево, Берово. (845) 

Свидетелство од VIII одделение на име Славе 
Петроски, е. Кривогаштани, Прилеп.. (846) 

Свидетелство за VIII одделение на име Радо-
ван Аврамови, ул. „М. Ацев" бр. 16, Прилеп. (847) 

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од 
Училиштето „11 Октомври" — Прилеп на име Ми-
ле Спасески, ул. „Киро Фетак" бр. 38, Прилеп. (848) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Борка Талески" — е. Витолиште на 
име Јова Цулеска : е. Витолиште, Прилеп. (850) 

Уверение бр. 77/71 за квалификуван работник 
— ѕидаро-тесар, издадено од Заводот за заложу-
вање — Крива Паланка на име Бошко Т. Гогиев-
ски, е. Петралица, Крива Паланка. (851) 

Ученичка книшка од III одделение на име Ке-
мал Еминовић е. Г. Оризари, Титов Велес. (852) 

Свидетелство за IV одделение на име Киро Да-
новски, е. Сопот, Титов Велес. (853) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Атиџе Д. Османи, е. Камењане, Те-
тово. (854) 

Уверение за положен шивачки испит, издадено 
од СО — Прилеп на име Јана Ѓорѓиоска, ул. „С. 
Ковачевиќ" бр. 27, Прилеп. (2499) 

Свидетелство од VIII одделение на име Стојан 
РИСТОСКИ, е. Челопек, Гостивар. (856) 

Свидетелство за VIII одделение на име Белул 
А. Асеини, е. Чегране, Гостивар. (857) 

Работна книшка издадена од Битола на име 
Ваница Милановска, ул. „Св. Марковиќ" бр. 2а, 
Битола. (859) 

Уверение за квалификуван ѕидар на име Љу-
бен Митрески, е. Рогоец, Крушево. (862) 

Индекс бр. 5010, издаден од , Земјоделско-шу-
марскиот факултет — Скопје на име Методија Ан-
гелески, ул. „Н. Тесла" бр. 19, Прилеп. (864) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Перо Ј. Јовановски, е. Степанце, Куманово. (865) 

Работна книшка издадена од Белград на име 
Кемал Азизи, ул. „Ленин" бр. 13, Тетово. (866) 

Диплома за висококвалификуван работник — 
бравар, издадена од Градско собрание Скопје на 
име Санде Јовановски, Скопје. (868) 

Месечна возна карта за релација Куманово— 
Скопје и обратно, издадена од ЖТП — Скопје на 
име Симо Спасевски, е. Агино Село, Куманово. (869) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Павлина Гајдова, Скопје. (870) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кенан Амет, Скопје. (871) 

Воена книшка издадена од Нови Сад на име 
Бајрам Идризи, Скопје. (872) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Љубомир Митревски, Скопје. (873) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелена Анастасова, Скопје. (874) 

Свидетелство за IV година и завршен испит, 
издадено од Стопанското училиште во Скопје на 
име Муртезан Ариф, Скопје. (875) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Јованка и Марјанка Момировски, 
Скопје. (876) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Радмила Каменковић Скопје. . (877) 

Свидетелство за квалификуван метало-стругар, 
издадено од ЕМУЦ — Скопје на име Влајко Сто-
јановски, Скопје. (878) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „13 ноември" — Скопје на име Нада 
Пеј ниновска, Скопје. (879) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „А. Урдаревски" — Скопје на име 
Ќамил Дрпљанин, Скопје. (880) 

Свидетелство за висококвалификуван работник 
— хемиски, издадено од Хемиското училиште „Ма-
рија Кири" — Скопје на име Камил Дрпљанин, 
Скопје. (881) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Охрид на име Неда Шулеска, е. Издеглавје, Охрид. 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
ѓорѓи Вељановски, Скопје. (883) 

Здравствена легитимација бр. 475489, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Милорад Спасевски, 
Скопје. (881) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мери Шекерова, Скопје. (885) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Миливоје Доцевски, Скопје. (886) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Ристевски Ристе" — е. Дол-
но Мелничани — Дебарско на име Миле Андевски, 
Скопје. (887) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Славица Симоновска, Скопје. (888) 

Работна книшка издадена од Ѓ. Петров на име 
Ратка Тотевска, Скопје. (889) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Средно (^некултурното училиште во Скопје на игле 
Спасо Митровски, Скопје. (890) 

Индекс бр. 19108, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Љубе Кутретински, Скоп-
је. (891) 
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Работна книшка издадена од Скопје на име 
Живко Василевски, Скопје. (892) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Невена Миновска, Скопје. (893) 

Индекс бр. 17956, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Живка Паунковска, Скоп-
је. (894) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борка Поповска, Скопје. (895) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Боро Михов, Скопје. (896) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Достана Петрушевска-Џонова, Скоп-
је. (897) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Охрид на име Душанка Белковска, Скопје. (898) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сунчица Атанасовска, Скопје. (899) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Аким Бекиров, Скопје. (900) 

Индекс бр. 5986, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Христо Марков, Скопје. 

Индекс бр. 6037, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Драги Јанакиевски, Скоп-
је. (902) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Абедин Нуредини, Скопје. (903) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Дејан Јаневски, Скопје. (904) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Крстевска, Скопје. (905) 

Дозвола-оружек лист рег. бр. 6455, издаден од 
УВР — Скопје на име Нејази Јусуфи, Скопје. (907) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фатима Рамадан, с. Рачиново, Скоп-
је. (908) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Блаже Шушлевски, Скопје. (909) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Борче Шегмановиќ, Скопје. (910) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љуба Лебамова, Скопје. (911) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јосиф Т. Петковски, Скопје. (912) 

Индекс бр. 394, издаден од Архитектонско-гра-
дежниот факултет — Скопје на име Станислав 
Чурилов, Скопје. (913) 

Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ 
— Скопје на име Чедомир Стојковски, Скопје. (914) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александра Пејовска, Скопје. (915) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Муртезан и Рамиза Демирови, Скоп-
је. (916) 

Воена книшка издадена од Београд на име 
Фаре дин Љатифи, Скопје. (917) 

Диплома за положен квалификуван ауто-лимар, 
издадена од Стопанското училиште „Коце Металец" 
— Скопје на име Ристо Мишов ски, Скопје. (918) 

Свдетелство за I клас, издадено од Учителска-
та школа „Никола Карев" — Скопје на име Гроз-
дана М. Павлова, Скопје. (919) 

Воена книшка издадена од Тузла на име Сали 
Демиров, Скопје. (920) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Калина Богданова, Скопје. (921) 

Воена книшка издадена од Винковац на име 
Амит Рамадани, Скопје. (922) 

Диплома за завршен испит, издадена од Тр-
говската школа во Скопје на име Панаја Р. Косто-
ва, Скопје. (924) 

Воена книшка издадена од Петровец на име 
Петар Ристовски, е. Раотинце, Тетово. (925) 

Работна книшка рег. бр. 15/441, издадена од 
Скопје на име Васе Аврамовски, Скопје. (926) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ки-
ро Ивановски, Скопје. (927) 

СОДРЖИНА 
Страна 

48. Закон за стапките на данокот на доход на 
организациите на здружениот труд и за да-
ночните олеснувања и ослободувања — — 201 

49. Закон за пренесување на средствата на Со-
цијалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството врз организации-
те на здружениот труд — — — — — 201 

50. Закон за организација на превозот во пат-
ниот сообраќај — — — — — — — 202 

51. Закон за вршење на занаетчиска дејност со 
личен труд и средства во сопственост на, 
граѓаните — — — — — — — — — 210 

52. Закон за дополнување на Законот за из-
градба на инвестициони објекти — — — 220 

53. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за републичките даноци на граѓаните 220 

54. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Републичкиот фонд за заеднич-
ки резерви на здравствените работни орга-
низации — — — — — — — — — 220 

55. Одлука за давање согласност на Законот 
за ратификација на Европската спогодба 
за работа на екипажите на возилата што 
вршат меѓународни друмски превози 
(АЕТР), со протоколот за потпишувањето 221 

56. Одлука за пренесување на средства и од-
лагање на ануитети по кредити одобрени 
на Рудници и железарница „Скопје" од 
средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството 222 

57. Одлука за давање согласност на Предлогот 
на закон за ратификација на Спогодбата 
за гаранција меѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Меѓуна-
родната банка за обнова и развој за фи-
нансирање на индустрискиот проект Лив-
ница железа и темпера (ЈУ 947) со прилози 222 

58. Одлука за давање согласност на Предло-
гот за ратификација на Програмата за 
културна, научна и просветна соработка 
меѓу СФРЈ и Финска, потпишана на 7 јуни 
1973 година во Белград — — — — — 222 

59. Одлука за давање согласност за ратифика-
ција на Протоколот меѓу Владата на СФРЈ 
и Владата на СоЈузна Република Германија 
за помош во капитал, потпишан на 20 де-
кември 1972 година во Бон — — — — 222 

60. Одлука за разрешување на судии на Ок-
ружниот суд во Скопје и Окружниот суд во 
Битола — — — — _ — — — _ — 223 

60а. Одлука за Програма на здравствената за-
штита на населението на Социјалистичка 
Република Македонија за 1974 година — 223 
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Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


