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Занаетчии и вршители на занаетчиска дејност (ТП и ДОО,ДООЕЛ) 
 

Известување 
 

Отпочнува примена на Законот за занаетчиство 
 (сл.в.на РМ бр.215/2015 год.) 

 
Согласно член 91 од Законот за занаетчиство кој гласи: 
 
,,Занаетчиите кои се регистрирани во регистарот на занаетчии и сите 
вршители на занаетчиска дејност кои се евидентирани во евиденција на 
вршители на занаетчиска дејност кои до денот на влегување во сила на 
овој закон вршат занаетчиска дејност , се должни во рок од 24 месеци 
од денот на започнување на примената на вршењето на јавните 
овластувања од член 89 став 1 од овој закон да го усогласат своето 
работење со одредбите од овој закон и да го усогласат своето работење 
со одредбите од овој закон и да поднесат барање да занаетчиската 
комора за издавање на решение за вршење на занаетчиска дејност и 
занаетчиска дозвола. 
Доколку занаетчиите кои се регистрирани во регистарот на занаетчии и 
сите вршители на занаетчиска дејност кои се евидентирани во 
евиденција на вршители на занаетчиска дејност не го усогласат своето 
работење во рокот утврден во ставот 1 ( 24 месеци) на овој член  
ќе се бришат од регистарот и од евиденцијата на вршители на 
занаетчиска дејност.,,   

 
 
Сите вршители на занаетчиска дејност ТП и ДОО или ДООЕЛ кои 
никогаш не се регистрирани во Регистарот на занаетчии имаат обврска 
да се запишат во Регистарот на занаетчии и да добијат занаетчиска 
дозвола, во спротивно Државниот пазарен инспекторат согласно член 80 
од Законот за занаетчиство ќе им изрече глоба  . 
 
Членот  80 од Законот за занаетчиство гласи: 
 
,, Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на вршителот на занаетчиска дејност, ако: 
 
1) врши занаетчиска дејност без да биде запишан во соодветниот 
регистар и без занаетчиска дозвола 



2) врши занаетчиска дејност и покрај отсуството на носителот на 
занаетчиската дејност; 

................ 
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба ќе му се изрече и  
на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во 
трговец поединец за дејствјата од ставот 1 на овој член. 
За прекршоците од ставот 1 на овој член се изрекува и посебна 
прекршочна мерка одземање нма предмети согласно со Законот за 
прекршоците. 
За прекршокот утврден во овој член Државниот пазарен инспектор е 
должен да му предложи на сторителот на прекршокот постапка за 
порамнување со издавање на прекршочен платен налог.,, 
 
За усогласување со Законот за занаетчиство и добивање на занаетчиска 
дозвола во комората е потребно : 
 

- Последното решение или потврда за вршење занаетчиска дејност 
( во оригинал) издадени од комората  

- Печат од фирмата 
- Тековна состојба за регистрација на ТП или ДОО или ДООЕЛ од 

ЦРМ 
- М1М2 образец за управителот и  
- М1М2 од вработениот ако на него ке гласи занаетчиската дозвола 
- Доказ за соодветна стручна оспособенот (диплома, државно 

признат сертификат) 
 
 
Трошоци на постапката: 

- 3.000, 00 денари надоместок за занаетчиска дозвола 
- 1.357, 00 денари такса за решение од ЦРМ  
- 250,00 денари  +50,00 денари административна такса за решение 

и барање  
- Коморски придонес 
 
 
 
 
За сите прашања обратете се во Занаетчиска комора Скопје на 
следниве лица за контакт: 
 
Елена Љамова , 
моб.тел.078 31 21 41, е-маил:contact@zkomora.com.mk; 
 
Анета Атанасовска,  

моб.тел.078 31 21 34, е-маил:info@zkomora.com.mk; 
 
Снежана Денковска, 
моб.тел.071 991 981, е-маил:snezana.denkovska@zkomora.com.mk; 
 
 



Во прилог Ви доставуваме извадоци од Законот за занаетчиство кои 
се однесуваат за занаетчиска дозвола. 
 


