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ЗАКОН ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ 
Сл. Весник на Р.Македонија бр.23/95 од 27.04.1995 година 

 
 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на вршење на 
угостителската и туристичката дејност. 
 

Член 2 
Под угостителска дејност, во смисла на овој закон, се смета: приготвување 
и послужување на храна, алкохолни и безалкохолни пијалаци, топли и 
ладни напивки и вршење на услуги за сместување. 
 

Член 3 
Под туристичка дејност, во смисла на овој закон, се смета: организирање и 
спроведување на туристички патувања, излети, екскурзии и други 
туристички аранжмани во земјата и странство; давање на туристички 
информации; продавање и посредување при продажбата на угостителски и 
други туристички услуги; работите околу издавање на куќи, станови и 
соби на туристи и вршење на услуги со туристички водичи. 
Покрај услугите од став 1 на овој член, вршителите на туристичката 
дејност можат да даваат и други услуги, како што се: продавање на возни 
билети и осигурување на патници и туристи; туристичка пропаганда; 
промовирање и презентирање на туристичката понуда; организирање на 
културни и спортски манифестации; менувачки работи; давање под наем 
на возила и пловни објекти; продавање на сувенири, туристичка 
литература и друга стока што вообичаено се продава во туристичкиот 
промет, како и продавање на влезници за културни, спортски и други 
приредби, среќки на лотарија и уплатување на лото и спортска прогноза. 
 

Член 4 
Угостителска и туристичка дејност можат да вршат претпријатија и други 
правни лица, дуќани без својство на правно лице и здруженија на граѓани 
(во натамошниот текст: вршители на угостителска, односно туристичка 
дејност). 
Граѓаните можат да ги издаваат своите, станови и соби за сместување, 
односно сместување и исхрана. 
 

Член 5 
За вршење на угостителска и туристичка дејност мораат да бидат 
исполнети пропишаните минимално- технички услови и условите за 
категоризација на објектите на туристичката понуда. 
Условите од став 1 на овој член ги пропишува министерот за стопанство. 
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Покрај условите од став 1 на овој член вршителот на угостителската и 
туристичката дејност, мора да обезбеди доказ за технички преглед и 
добиена употребна дозвола за објектот, односно да ги исполнува 
хигиенско- санитарните услови и условите пропишани со Законот за 
инвестициона изградба, за заштита при работа, заштита и унапредување 
на човековата средина, противпожарна заштита и заштита од бучава. 
 

Член 6 
Вршителите на угостителската и туристичката дејност не можат да 
започнат со вршење на дејноста доколку не ги исполнуваат условите од 
член 5 на овој закон. 
Ако во текот на вршењето на дејноста одредена надлежна инспекција 
констатира определени недостатоци, вршителот на угостителската и 
туристичката дејност не може да ја врши дејноста до отстранување на 
утврдените недостатоци. 
 

Член 7 
Категоризација на угостителските објекти врши комисија од тројца 
членови, кои имаат заменици. Комисијата ја формира министерот за 
стопанство од претставници на министерствата надлежни за работите на 
угостителството и туризмот, здравство, труд и социјална политика. 
Членот на Комисијата од став 1 на овој член од Министерството за 
стопанство е и претседател на Комисијата. 
За извршената категоризација, Комисијата донесува решение. 
 

Член 8 
Против решението од став 3 на член 7 на овој закон може да се изјави 
жалба до министерот за стопанство во рок од 15 дена од денот на приемот 
на решението. 

 
Член 9 

Секоја промена на категоризацијата на угостителскиот објект, вршителот 
на угостителската дејност е должен во рок од 30 дена од денот на 
настанатите промени да ја пријави на Комисијата за категоризација на 
угостителските објекти.  
 

Член 10 
Угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана, 
туристичките информативни бироа и служби можат да работат секој 
работен, неделен и празничен ден. 
Распоредот, почетокот и завршувањето на работното време во 
угостителството и туризмот се уредува според видот на објектите и 
карактерот на работата на следниот начин: 
1. Угостителските објекти за сместување (хотели, мотели, пансиони, 
туристички населби, ноќевалишта, одморалишта и кампови) и 
информативните бироа и служби можат да работат од 00,00 до 24,00 часот. 
2.  Угостителските објекти за исхрана, без оглед на видот на објектот, 
можат да работат од 07,00 до 23,00 часот, освен: 
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2.1.  Просториите за исхрана и забава, кои претставуваат една градежна 
целина со угостителските објекти за сместување, можат да работат од 
00,00 до 24,00 часот; 
2.2.  Угостителските објекти за исхрана, без оглед на видот на објектот, во 
езерските и планинските места во време на туристичката сезона (летна од 
15 мај до 15 септември) и (зимска од 15 декември до 15 март), можат да 
работат од 07,00 до 02,00 часот; 
2.3.  Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на објектот, во 
деновите петок, сабота, деновите спроти празничните денови и 
празничните денови можат да работат од 07,00 до 24,00 часот; 
2.4.  Угостителските објекти - ноќен бар, кабаре и Диско- клуб, кои не се 
во состав на угостителските објекти за сместување, можат да работат и 
тоа: ноќен бар и кабаре од 20,00 до 03,00 часот, а Диско- клуб од 18,00 до 
01,00 часот и 
2.5.  Угостителските објекти, без оглед на видот, кои се лоцирани на 
граничните премини, аеродроми, железнички станици и меѓуградски 
автобуски станици, можат да работат од 00,00 до 24,00 часот. 
Вршителот на угостителската и туристичката дејност, самостојно го 
определува работното време на својот објект во согласност со своите 
деловни интереси, карактеристиките на подрачјето и потребите на 
корисниците на услугите. 
Работното време од претходниот став мора да биде истакнато на видно 
место при влезот во објектот, и не може да биде надвор од времето 
предвидено со точките 1 и 2 на овој член. 

 
Член 11 

Одредбите од овој закон не се однесуваат на давањето услуги за исхрана и 
сместување во претпријатија кои организираат исхрана и сместување за 
своите вработени, воспитно- образовни, воспитно- поправни, социјални, 
здравствени и друга установи, како и во објектите за исхрана и 
сместување на Армијата на Република Македонија и објектите на 
Министерството за одбрана и други единици на одбраната. 
 

Член 12 
Работите од областа на угостителството и туризмот, нивниот развој и 
унапредување, туристичката понуда, општата туристичка пропаганда и 
информативна дејност, ги врши Дирекцијата за туризам како орган во 
состав на Министерството за стопанство. 
Дирекцијата за туризам има својство на правно лице. 
 
 
II. УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ  
 

Член 13 
Вршителите на угостителската дејност се должни:  
1) Угостителската дејност, покрај условите и начинот утврдени со овој 
закон, да ја вршат и согласно со деловните обичаи во угостителството; 
2)  да ги истакнат цените на услугите на начин достапен на гостите; 
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3)  за секоја извршена услуга да издадат блок- регистар од касата, или 
сметка со евидентен број; 
4)  да донесат нормативи за трошење на одделни видови на јадења, 
пијалаци и напивки и тие да ги даваат во количество и квалитет кој 
одговара на тие нормативи и 
5)  да го истакнат видот, називот и категоријата на угостителскиот објект. 
Одредбите од овој член не се однесуваат за давање на угостителски услуги 
во објектите наменети за одмор и рекреација на деца и младинци. 
 

Член 14 
Угостителска дејност се врши во текот на целата година или само во 
определен временски период (сезонски). 
Угостителската дејност се врши сезонски, доколку угостителските објекти 
работат непрекинато најмногу пет месеци во текот на годината. 
 

Член 15 
Угостителската дејност се врши во деловни простории и деловни простори, 
кои се наменети и опремени за давање на угостителски услуги 
(угостителски објекти). 
Угостителската дејност може да се врши и во простории и места надвор од 
угостителските објекти во кои се врши друга дејност, доколку за вршење 
на угостителската дејност се исполнети пропишаните услови според 
одредбите на овој закон. 
 

Член 16 
Називот на угостителскиот објект се определува според видот на 
угостителските услуги што претежно се даваат во тој објект. 
Угостителските објекти, според видот на угостителските услуги, имаат 
назив: хотел, мотел, пансион, туристичка населба, ноќевалиште, 
одморалиште, камп, ресторан, ресторан за самопослужување, експрес 
ресторан, млечен ресторан, ресторан бавча, летна бавча, народна кујна, 
ќебапчилница, кафеана, гостилница, ноќен бар, кабаре, снекбар, кафе-
бар, пивница, пицерија, слаткарница, бифе, чајџилница, киоск, Диско- 
клуб и подвижен угостителски објект. 
Угостителскиот објект од став 2 на овој член може да има само еден назив. 
Според видовите на угостителските услуги, угостителските објекти можат 
да имаат и друг назив од називите утврдени во став 2 на овој член. 
 

Член 17 
Угостителските објекти се делат на: 
1)  угостителски објекти за сместување и 
2)  угостителски објекти за исхрана. 
 

Член 18 
Угостителските објекти за сместување се делат на:  
1)  основни угостителски објекти, во кои спаѓаат хотели, туристички 
апартмани и резиденции, пансиони и други објекти и 
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2)  комплементарни објекти, во кои спаѓаат одморалишта, одморалишта за 
деца и младинци, куќи, станови соби и други комплементарни објекти. 
 

Член 19 
Угостителски објекти за исхрана се делат на:  
1)  ресторани и други објекти за послужување и 
2)  други угостителски објекти. Рестораните и други објекти за 
послужување, без оглед на називот, се оние угостителски објекти во кои 
персоналот ги послужува гостите на маса. 
Други угостителски објекти, без оглед на називот, се оние угостителски 
објекти во кои гостите се послужуваат сами. 
 

Член 20 
Во угостителските објекти е забрането послужување на алкохолни 
пијалаци во времето од 06,00 до 10,00 часот.  
 

Член 21 
Во угостителските објекти е забрането послужување на алкохолни 
пијалаци на лица со возраст под 18 години. 
 

Член 22 
Во угостителските и туристичките објекти е забранета продажба и нудење 
на продажба, како и уживање на супстанци или препарати што се 
прогласени за опојни дроги или психотропни супстанци. 
 

Член 23 
Вршителите на угостителската дејност можат да вршат и други дејности, со 
кои непосредно се надополнува вршењето на угостителската дејност и 
придонесуваат за подобро користење на угостителските капацитети и 
остварување на поголем промет, доколку ги исполнуваат пропишаните 
услови за вршење на тие дејности. 
 

ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА ВО КУЌИ, 
СТАНОВИ И СОБИ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

 
Член 24 

Граѓаните ги издаваат своите куќи, станови и соби за вршење услуги за 
сместување, односно сместување и исхрана на патници и туристи, како и 
на други лица, под условите определени со овој закон. 
Услугите за сместување и исхрана во објектите од став 1 на овој член се 
вршат врз основа на одобрение. 
 

Член 25 
Граѓаните се должни, во просторијата во која се вршат услугите, на видно 
место да ја истакнат категоријата и цените на услугите за сместување и 
исхрана. 
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Член 26 
Барање на одобрение за вршење на услуги за сместување, односно за 
сместување и исхрана, во куќите, становите и собите се поднесува до 
Министерството за стопанство. 
Во барањето за издавање на одобрение од став 1 на овој член, граѓаните 
се должни да ја означат категоријата на куќите, становите и собите и 
доказ дека не боледуваат од заразни болести. 
Министерството за стопанство е должно да се произнесе во рок од осум 
дена од приемот на барањето од став 1 на овој член. 
Доколку Министерството за стопанство не се произнесе во рокот од став 3 
на овој член, ќе се смета дека граѓанинот стекнал право на вршење на 
услугите од став 1 на овој член. 
 

КАМПИРАЊЕ 
 

Член 27 
Под кампирање, во смисла на овој закон, се смета престој на лица за 
одмор и разонода во шатори, камп- куќички, приколки и други слични 
објекти. 
 

Член 28 
Кампот мора да има утврден куќен ред.  
На влезот во кампот или на друго за тоа соодветно место, мора да биде 
поставен план (шема) на кампот, истакнат ценовник за користење на 
просторот за кампирање, категорија на кампот, како и другите услуги што 
ги дава кампот. 
 

ДАВАЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ НА НУДИСТИ 
 

Член 29 
Угостителските услуги на нудисти можат да се даваат во угостителските 
објекти и кампови. 
На влезот на угостителскиот објект, односно кампот во кој се даваат услуги 
на нудисти, покрај називот на објектот се става и ознака дека во тој објект 
се даваат угостителски услуги на нудисти. 
 
 
III. ТУРИСГИЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Член 30 
Вршителите на туристичката дејност можат да вршат посредување во 
туристичкиот промет, во свое име и за своја сметка, во свое име и за туѓа 
сметка и да застапуваат други фирми во вршењето на посредување во 
туристичкиот промет. 
 

Член 31 
Вршителите на туристички услуги, при посредувањето во туристичкиот 
промет, се должни да: 
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1)  го објавуваат видот и цената на секоја одделна услуга на начин 
достапен на туристите, патниците и другите лица; 
2)  ги даваат услугите според договорените услови и цени и 
3)  издадат сметка на корисникот за секоја извршена туристичка услуга. 
 

Член 32 
Организирањето и давањето на туристичките услуги - патувања и излети 
се врши според програма. 
Програмата особено содржи: релација и термини на движењето и 
престојот, начин на превозот; вид и категорија на превозните средства; 
услуги при престојот; категорија на објектите за сместување; погранични 
формалности; размена на валути; услуги на туристички водичи; минимален 
број на патници; цена на услугите и другите услуги од значење за 
бараното патување. 
Програмата од став 2 на овој член мора да биде потпишана и заверена од 
овластеното лице на давателот на туристичката услуга. 
 

Член 33 
За давањето на туристичките услуги според програмата, помеѓу 
вршителите и корисниците на туристичките услуги, се склучува договор. 
 

ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ 
 

Член 34 
Туристички водич, според овој закон, е лице кое на домашните и 
странските туристи стручно им ги објаснува природните убавини, реткости, 
културно- историските споменици, уметничките дела, етнографските и 
другите знаменитости, како и општественото уредување и економските 
достигнувања на земјата. 
 

Член 35 
Не се смета за туристички водич стручно лице кое врши музејска, 
архивска, библиотекарска дејност и дејност на заштита на спомениците на 
културата и заштита на природните реткости, кога работата ја врши во 
рамките на своите работни задачи, како и лицето кое придружува група на 
туристи. 
 

Член 36 
Туристичкиот водич мора да ги исполнува следниве услови: 
1)  да е државјанин на Република Македонија; 
2)  да има живеалиште на територијата на Република Македонија; 
3)  да не му е забрането вршење на дејноста на туристички водич со 
правосилна судска пресуда или со решение за прекршок и 
4)  да не е осудуван за кривично дело неовластено производство и 
пуштање во промет опојни дроги, посредување во вршење на проституција 
и производство и растурање на порнографски списи. 
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Член 37 
Туристичкиот водич мора да има најмалку средна стручна подготовка и 
положен стручен испит за туристички водич. 
 

Член 38 
Стручен испит за туристички водич се полага пред испитна комисија. 
Испитната комисија за полагање на стручниот испит за туристички водич 
може да ја формира високообразовната установа за туризам и 
угостителство или други асоцијации од областа на угостителството и 
туризмот. 
Стручниот испит за туристички водич се полага според утврдената 
програма. 
Програмата за полагање на стручниот испит за туристички водич ја 
донесува високообразовната установа за туризам и угостителство по 
претходно мислење на Министерството за образование и физичка култура. 
Програмата од став 3 на овој член се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија”. 
 

Член 39 
Трошоците за полагање на стручниот испит за туристички водич паѓаат на 
товар на кандидатот. 
Трошоците од став 1 на овој член можат да ги надоместат туристичките и 
угостителските претпријатија, како и други установи и организации, 
заинтересирани за услугите на туристичките водичи. 
 

Член 40 
На кандидатот кој го положил стручниот испит за туристички водич му се 
издава уверение. 
Образецот на уверението од став 1 на овој член го пропишува 
високообразовната установа за туризам и угостителство. 
 

Член 41 
Својството на туристички водич се докажува со посебна легитимација. 
Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член го пропишува 
министерот за стопанство. 
Легитимацијата од став 1 на овој член ја издава високообразовната 
установа за туризам и угостителство или асоцијациите од областа на 
туризмот и угостителството кај кои кандидатот го положил испитот за 
туристички водич. 
 
 
IV. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ 
 

Член 42 
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон вршат: органите 
на пазарната; санитарната и здравствена; трудовата инспекција, органите 
надлежни за контрола на бучавата и органите на Министерството за 
внатрешни работи. 
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Член 43 
Ако просториите, просторите, земјиштето и опремата кои служат за 
вршење на угостителска и туристичка дејност, не ги исполнуваат 
пропишаните минимално- технички услови и условите за категоризација на 
туристичката понуда, републичкиот пазарен инспектор ќе донесе решение 
со кое ќе нареди отстранување на утврдените недостатоци, определувајќи 
го и рокот во кој истите треба да се отстранат. 
Ако во определениот рок не бидат отстранети недостатоците од став 1 на 
овој член, републичкиот пазарен инспектор ќе забрани вршење на таа 
дејност, додека не се отстранат недостатоците. 
Ако недостатоците во однос на здравствено - хигиенските услови се такви 
што можат да предизвикаат тешки последици по здравјето или животот на 
корисникот на услугите, санитарната и здравствената инспекција веднаш 
ќе донесе решение за забрана на користење на просториите и опремата за 
вршење на таа дејност, односно вршење на услуги се додека тие 
недостатоци не бидат отстранети. 
 
 
V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 44 
За дејствијата од член 22 на овој закон, покрај казната предвидена со 
Кривичниот закон на Република Македонија, ќе се изрече и заштитна 
мерка забрана на вршење на угостителската и туристичката дејност во 
траење од три до десет години. 
 

Член 45 
Со парична казна од шест до 18 плати ќе се казнат за прекршок 
претпријатието или друго правно лице, ако: 
1)  во вршењето на угостителската и туристичката дејност не се исполнети 
пропишаните минимално- технички услови и условите за категоризација на 
објектите на туристичката понуда (член 5 ставови 1 и 3 ); 
2)  не ја пријави промената на категоријата на угостителскиот објект (член 
9); 
3)  врши угостителска дејност спротивно на одредбите од овој закон и 
деловните обичаи во угостителството (член 13 став 1 точка 1); 
4)  во угостителските објекти се послужуваат алкохолни пијалаци во време 
од 06,00 до 10,00 часот (член 20) и 
5)  во угостителските објекти се послужуваат алкохолни пијалаци на лица 
со возраст под 18 години (член 21). 
За дејствијата од став 1 точки 4 и 5 на овој член покрај паричната казна, 
ќе се изрече заштитна мерка забрана на вршење на дејноста во траење од 
шест месеци до една година. 
За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во 
претпријатието со парична казна од една третина до три плати. 
За дејствијата од став 1 точки 4 и 5 на овој член покрај паричната казна 
на одговорното лице ќе се изрече и заштита мерка забрана на вршење на 
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одговорни работи и работни задачи во траење од шест месеци до една 
година. 
 

Член 46 
Со парична казна од четири до 12 плати ќе се казни за прекршок 
претпријатието или друго правно лице, ако: 
1)  не ги истакне цените на услугите на начин достапен на гостите  
( член 13 став 1 точка 2); 
2)  за секоја извршена услуга не издава блок - регистар од касата или 
сметка со евидентен број (член 13 став 1 точка 3); 
3)  не донесе нормативи за трошење на одделни видови јадења, пијалаци и 
напивки и тие не ги дава во количество и квалитет кој одговара на 
нормативите (член 13 став 1 точка 4); 
4)  не го истакне видот, називот и категоријата на угостителскиот објект 
(член 13 став 1 точка 5); 
5)  не се придржува на распоредот, почетокот и завршувањето на 
работното време определено со член 10 од овој закон; 
6)  не утврди куќен ред во кампот (член 28 став 1); 
7)  на влезот на кампот или на друго за тоа соодветно место не постави 
план (шема) на кампот, не истакне ценовник за користење на просторот за 
кампирање, категорија на кампот, како и други услуги што ги дава кампот  
( член 28 став 2);  
8)  на влезот на угостителскиот објект, односно кампот во кој се даваат 
услуги на нудисти, покрај називот на објектот не стави и ознака дека во 
тој објект се даваат угостителски услуги на нудисти ( член 29 став 2); 
9)  не го објави видот и цената на секоја одделна услуга, на начин 
достапен на туристите, патниците и другите лица (член 31 став 1 точка 1); 
10)  не издаде сметка на корисникот за секоја извршена туристичка услуга 
(член 31 точка 3); 
11)  програмата не ги содржи податоците од член 32 став 2 на овој закон и 
12)  програмата не биде заверена и потпишана од овластено лице на 
давателот на туристичката услуга (член 32 став 3). 
За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во 
претпријатието со парична казна од една петтина до две и пол плати. 
За дејствијата од став 1 точките 3, 9, 11 и 12 на овој член покрај 
паричната казна од став 2 ќе се изрече и заштитна мерка забрана на 
вршење на одговорни работи и работни задачи во траење од три месеци до 
една година. 
За дејствијата од точките 1, 2, 4, 6, 7, 8 и 10 пазарниот инспектор може на 
самото место да наплати парична казна и тоа: 
1)  за правното лице две плати; 
2)  за одговорното лице една половина од плата и 
3)  за граѓанинот до една петтина од плата. 
 

Член 47 
Со парична казна од една петтина до три плати ќе се казни вршителот на 
угостителската и туристичката дејност без својство на правно лице за 
дејствијата од членовите 45 и 46 на овој закон. 
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За дејствијата од точките 1, 2, 4, 6, 7, 8 и 10 на член 46 од овој закон 
пазарниот инспектор може на самото место да му наплати парична казна 
на вршителот на угостителската и туристичката дејност без својство на 
правно лице во износ од една половина од плата. 
 

Член 48 
Со парична казна од една петтина до една половина од плата, ќе се казни 
за прекршок физичкото лице, ако: 
1)  куќите, становите и собите за издавање на граѓаните од член 24 на овој 
закон, не ги исполнуваат пропишаните минимално- технички услови и 
условите за категоризација на објектите на туристичката понуда (член 5 
став 1); 
2)  услуги за сместување и исхрана врши без одобрение (член 24 став 2); 
3)  во просторијата во која се вршат услугите на видно место не ја истакне 
категоријата, цените на услугите за сместување и исхрана ( член 25); 
4)  врши услуги на туристички водич спротивно на одредбите од член 35 на 
овој закон и 
5)  врши услуги на туристички водич без положен стручен испит (член 37). 
 
 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 49 
Нерешените барања, поднесени пред влегувањето во сила на овој закон, 
ќе се решаваат според одредбите на овој закон. 
 

Член 50 
Вршителите на угостителската и туристичката дејност се должни да го 
усогласат своето работење според одредбите на овој закон во рок од две 
години од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 51 
Прописите за минималните технички услови и условите за категоризација 
на објектите на туристичката понуда од член 5 на овој закон ќе се донесат 
во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 52 
Програмата за полагање на стручен испит за туристички водич од член 38 
став 4 на овој закон, образецот на уверението за положен стручен испит за 
туристички водич од член 40 став 2 и образецот за легитимацијата за 
туристички водич од член 41 став 2 ќе се донесат во рок од три месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 53 
До донесувањето на прописите, согласно со одредбите на овој закон, ќе се 
применуваат прописите што важеа до денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 
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Член 54 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за 
угостителската и туристичката дејност (“Службен весник на СРМ” број 
24/83, 21/84, 29/86, 30/87, 36/88, 29/89,46/89, 23/90 и “Службен весник 
на Република Македонија” број 12/93). 
 

Член 55 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен весник на Република Македонија” 
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