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Врз основа на чл. 73 точ. 3 од Уставот на На 
од на Република Маке дони Ја. а во врска со член 
од Законот за Президиумот на Народното собра-

ние на НР Македонија, Претседателството на Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ го из-
дава следното 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУЕЊЕ 

т член 13 став I од Законот за избор на одборници 
за народните одбори 

По став I член 13 од Законот за избор на од 
борници за народните одбори, право да бидат из-
брани во сите народни одбори имат сите жители 
на административно-територијалнага единица во 
која се врши изборот, ако имаат избирачко право 
по Сојузниот закон за избирачките списоци. 

Градовите, во кои што е седиштето на околи-
ските народни одбори, и ако административно из-
двоени од територијата на околијата, прелетуваат 
-политички, економски и културни центри на око-
лиите, а нивните жители си оотануат, во сво-јот жи-
рог, тесно поврзани со односните околии. Таа те-
она поврзаност помегју горните градови - седишта 
ега околиските народни одбори и самите околии е 
изгазена к во чл. 14 став Ш од Општиот закон за 
Сродните одбори каде што се вели. дека место-
седиште на околискиот народен одбор е ^животен 
центар на околијата". 

Со оглед на тоа, член 13 став I од Законот за 
избор на одборници за народните одбори требала 
се гсрилвжуе така, да можат да бидагг избирани 
4г. е. да бидагг кандидати и заменици при избориле 
на одборници за околиските народни одбори и жи-
галите на градовиве, во кој што е седиштето на 
околискиот народен одбор, без обзир на тоа што 
еегие градови административно издвоени од со-
ставот на своја 1а околија. 

Предлвжуачи за кандидатската листа на кан-
дидати кои што се жители на градовите админи-
стративно издвоени од составот ш околијата мо-
жат да бидат, само тие лица' кои што имаат право 
Ка гласаа^ за о д г о ш ш е Ши ди д а реки листи, сход^-; 

но чл, 28 од Законот за избор на одборници за 
народнине одбори, 

Т. Бр. 1 

СКОПЈЕ, 22 февруари 1947 година, 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Страхил Гигов, с. р. Богоја Фотев, с. р. 
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Врз основа чл. 1 од Законот за овластував 

Владата на Народна Република Македонка да мо-
иве \ е уредби по прашањата од народното стопан-
ство и обнова на земјата, Владата на Народна Ре-
публика Македонија пропншуе следната 

УРЕДБА 
За оснивање Управа на транспортни претпријатија 
при Министерството на трговијата и снабдувавте 

на Народна Република Македонија 
Член 1 

Се оснива Управа на транспортните 'претпри-
јатија на Народна Република Македонија со седи-
ште во Скопје. 

Член 2 
Управата на транспортните претпријатија на 

Народна Република Македонија во Скопје ќе би-
де административно оперативен раководител на 
транспортните претпријатија во Народна Републи-
ка Македонија. 

Член 3 
Во надлежност науправата спаѓаат и тоа: 
1) донесуење на правила на Управата и прави 

ла на претпријатијата кој ќе влагаат под цејно ад-
минадгратишо-оперативно раководство и да се 
грижи за правилната организација на Управата и 
на претпријатијата 

2) да составуе работам - план, инвестиционен 
план и финансиски план како и да одредуе задачи-
те на претпријатијата во рамките на своите планови. 

3) да дава смерници' за целокупното работење 
на претпријатијата под нејно административно — 
оперативно раководство и да врши надзор над 
нивното работење" 

4) да ги помага претпријатијата во организа-
цијата на работата и нивното снабдуење^ 

5) да води евиденција на целокупното нив-но 
работење 
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6) да врши ревизија и да донесуе решение за 
впроведуење на комплексната ревизија' 

7) да поништуе, укинуе, изменуе и да ги обуога 
вуе н-аредбите и решенијата на претпријатијата и 

8) да се грижи за спремање кадрови на прел-
дршат јата. 

Чле,н 4 
Управата на транспортните претпријатија т 

Народна Република Македонија ќе има следните 
отсеци: 

1) Технички отсек со следите реферати; 
а) планска расподела 
б) гаража 
2) Планско - организациони отсек со следни-

те реферати 
а) планска расподела 
Б) норм!И 
в) статистика и евиденција 
3) Рачунско - финансиски отсек со следните 

реферати: 
а) рачунско финансиски 
б) набавно — економски 
4) Персонален отсек со реферат за подигнуење 

и рпсподела на кадрови: 
5) Контролни отсек и 
6) Секретар ја? со следите реферат 
а) архива 
б) правна референт 

Член 5 
На чело на Управата се навогја началник кој 

раководи со работењето на Управата' Началникот 
и,ма еден или два помокјника-

к в и 6 
Началникот и неговите помошници т постав 

вуе Председателот на Владата на Народна Репуб-
лика Македонија по п р е д л о ж е н а на Министерот 
на трговијата и снабдуењето на Народна Републи-
ка Македонија. Останатиот персонал на Управата 
го поставуе Министерот на трговијата и онабдуе-
њето на Народна Република Македонија по пред 
дожение на началникот на Управата 

Член 7 
Управата стои под надзор на Министерот на 

трговијата и снабдуешето на Народна Република 
Македонија, кој ќе одлучуе и за нејннот престанок' 

Член 8 
Поблиски одреди за спроведуење на ова 

Уредба ќе пропише Министерот на трговијата и 
шабдуењето на Народна Република Македонија' 

Член 9 
Ова Уредба влегуе во сила од денот на обЈа-

вуењето во „Службениот весник на Народна Ре-
публика Македонија4', бр, 2,310 од 7 Ш 1947 год 

МИНИСТЕР 
ца трговијата и снабдуењвтс 
ј(Д- Водановски - с, р,) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Лазар Колишевски, се р . 

94 
Врз основа на чл, 1 од Законот за овластеше 

од Владата на Народна Република Македонија за 
д о н е с е ш е уредби по прашањата од народното 

стопанство^ Владата на Народна Република М а к ^ 
додова ј а донесуе Следната 

УРЕДБА 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСНИВАЊЕ НА КООПЕРАЦИИ^ 

НИВНИТЕ ПРАВИЛА И УПИСОТ ВО 
КООПЕРАТИВНИОТ РЕГИСТЕР 

Член 1 
Кооперација можат да оонуат најмалку 7 лиц^ 

кои исполнуат условиве од члв 9 на Основниот за^ 
кон за кооперации^ за членство во односноиотѕ 
ш д кооперација и кои писмено изјават дека сакаа 
ат да оснуат кооперација. 

Во ова изјава оснуачите на кооперацијата мое 
раат да наведат своето презиме и име, занимање^ 
возраст и пребивалиш^ а ако се однесуе за коо^ 
перацијата со делови и бројот на деловите кош 
што секој од нив ги заоишуе. За трудовите земјо" 
делски кооперации оснивачите требе да наведат ш 
колку земја, жив и мртов инвентар внесуат. 

При поднесуењето нацртот иа правилата од 
кооперацијата на одобруење на надлежниот др4 
жавен орган оснивачите се должни да поднесат и? 
писмена изјава составена спрема предходните ста" 
вон од овој член. 

Член 2 
Правилата на кооперацијата мораат да содрв 

жуат: 
1) име на кооперацијата, нејзиното седиште кј 

подрачие на работата; 
2) предмет на работата на кооперацијата, д 

кај трудов-ите земејоделски кооперации и начинов 
на организацијата на работата во кооперацијатаз 

3) вид и висина на одговорноста на коопера^ 
горите за задолженијата на кооперацијата; 

4) ознака да ли кооперацијата е со делови или 
без делови; каЈ кооперации со делови и височина0 

та на деловите и начинот на нивното уплатуење, Л 
ка ј трудовите земјоделски кооперации и формата, 
во која што се земјата внесуе во кооперацијата; 

5) услови за добиваше и причини за престан 
нуењето на членството и начин на добивање ш 
престануење на членството; 

6) права и должности на членовите на коопе^ 
рацијата; 

7) одредби за собранието на кооперацијата, за 
тоа КОЈ, кога и како го свикуе собранието, за не-
говата надлежност, за начинот на донесуење и об^ 
јавуеље на неговово решеше за бројот на коОј 

ператорите кои мораат д,а бидат присагаи за да 
може собранието да решава и мнозинството к^е е 
потребно за донесуење на решења; 

8) одредби за управниот и контролниот одбора 
за нивниот состав, бројот на членовите, начинот 
на изборот и сменуењето? трајањето в престанува 
њето на мандатот, надлежноста, работата, одгси 
ворноста и за ослободуешето од одговорност вж 
нивната работа; 

9) одредби за потпишуешето ћ застжуењетз 
во кооперацијата; на загубата, за установувањето и 
употребата на резервниот и другите фондови не 
кооперацијата. 

10) Одредби за употребата на чистиот приход 
и за пополнуењето на загубата, за установувавте 
и употребата на резервниот и другите фондови т 
кооперацијата, 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Стр. 111 

За одделните видови кооперации Главниот коо-
перативен сојуз на Народна Република Македони-
ја може да изработи угледни правила. 

Одредби на правилата противни на законот не 
важат. 

Член 3 
Против решението на околискиот (градскиот) 

извршен одбор, со кое се одбива потврдата на 
правилата на кооетерацијата, можат оснивачите да 
поднесат жалба на надлежното министерство на 
Народна Република Македонија во срок од 15 де-
на од враќањето на решеното. 

Против решението на Министерот за земјоде-
лие и шумарство со кое се одбива потврдуењето 
на правилата на трудовата земјоделска коопера-
ција. оснивачите можат во истиот рок д ј поднесат 
жалба до Владата на Народна Република Маке-
донија. 

Член 4 
Кога нацртот на правила,та па кооперација! а 

биде одобрен од надлежниот државен орган, пе-
шачите ќе свикаат оснуачко собрание на коопера-
цијата. 

Оснуачкото собрание се свикус го писмен ! 
покана коѕЈ што мора да содржи местото, просто 
ријата, денот и часот на одржуењец) на собрание 
то и неговиот дневен ред, 

Поканата за оснуачкот собрание Ја потиштен 
оснуачите и ја образуат на обичаениот начин во 
месното, кое што е со нацртот на правилата опре-
делено како седиште, на кооперација н а ј м а л а Н 
дена пред денот на одржуењего на собрание го. По 
истиот срок поканата мора -да се достави на Глав-
ниот кооперативен сојуз на Народна Република 
Македонија, а при оснуење на трудова земјоделска 
кооперација, покана!Та ќе се достави и на Мини 
етерогвото на земјоделие и шумарство на Народна 
Република Македонија, кои можат да испра пч 
тоа колку реши собранието да избери. 

Член 5 
На осмивачкото собрание председава претсе-

дателството кое собранието го избира од своја! а 
средина. Претседателството се состои од претсе-
дателот, секретарот и еден до три члена, спрема 
тоа колку реши собранието да избере. 

Со заседанието на собранието раководи него-
вион претседател. Тој се грижи за одржавање ре-
дот на собранието, се бара да собранието се при-
држуе необјавениот дневен ред, дава и одзема 
збор на членовите на собранието, ги изнесуе 
предлозите на гласање и го објавуе резултатот на 
гласањето, ги отвара и заклучуе заседанијата на 
собранието, 

Член 6 
Оснуачкото собрание може полноважно да ре-

шава ако на него присаствуе повекје од половина-
та од оснуачигге, до колку за одделни предмети 
по Законот, и правилата на коо-перацијата не е 
потребен поголем број. Решенијата се донесуат 
со мнозинство од гласовите на присатните оснуачи. 

Ако во определеното време на собранието не 
дојде потребниот број оснуачи, собранието ќе се 
Одложи и повторно ќе се свика со истиот дневен 
ред во срок предвиден во правилата. Во овој слу-
ча ј собранието решава полноважно без обзир на 
присатните оснуачи, до колку за поедини предме-

ти не е инаку п р о п е а н о по Законот или правила-
та, то ќе се нагласи нарочно во повторната пока-
на на собранието. 

Член 7 
На оскуачкото собрание се гласу е чај но, до 

колку собранието не реши инаку. 
За работата на основачкото собрание секрета-

рот води загтиСдак во кои Што Се внесуе денот, 
времето и местото на одржуењето на собранието, 
вкупниот број на присатните основачи, текот на 
работата на собранието и донесените решенија. 
Кон записникот се приложуе список на оонуачите 
на кооперацијата кои што п р и с а к у в а л е на со-
бранието. 

З а п и с н и к на основачкото собрание и списо, 
кот на присатните оснуачи ги потпишуе претседа-
телството на оснуачкото собрание во три пример-
ка, а примениIе правила на кооперацијата присат-
ните оснуачи исто така во три примерка. 

Избраниот управен одбор на кооперацијата е 
должен да достави во срок од 8 дена по одржуе-
њсго на оснивачкого собрание на Главниот ќоопе-
рагивеп сојуз на Народна Република Македонија 
препие на записникот на собранието со список на 
еснулчше кон присасшуале на собранието. 

Член 8 
0 ; п \ п л и к о т собрание донесуе решена за при-

миле па правилата на кооперацијата и, откако ги 
прими тие правила, ги избира нејзините органи. 

Пропи; работата и решенијата на оснуачкото 
собрание коп ило не се во согласност со Законот, 
правила! а пи кооперацијата, прописите и решена-
на шжлвни1 г органи може да се поднесе жалба на 
надлсжнпо! о к о в с к и (градски) извршен одбор во 
срок од 1") дена по одржуењеко на собранието. 
Прав.,'1 на поднесував жалба има Главниот коо-
п е р а ц и и ! сојуз на Народна Република Македонија 
и секој оснгач ш и приготвувал на основачкото 
собрание ;1 чија е забелешка против таква работа 
и ли 'решение внесена во записникот на собра-нието. 

Член 9 
О^нуенспа кооперации 'феба да се приЈави за 

регис(рација во околискиот (градскиот) извршен 
одбор во срок од еден месец по одржуењето на 
ОСИУ1К)ЧКО I (' собрпнеи. 

Пријавена за рег ис фаци ја е потпишуат сите 
членови на управниот одбор- Кон пријавата треба 
да се приложи: р е ш е њ е т на надлежниот државен 
орган за п'мкрдата на нацртот од правилата, по 
три примерка од записникот на оснувачкото со-
брание и списокот на оснуачите потписани од прет-
седателство^ на оснивачкото собрание, три при-
мерка од примените правила на кооперацијата 
п о т п а л и од о.нуачите и еден примерак оверени 
лој пиен на членовите на управниот одбор и дру-
гите лица овластени за потпишуење на коопераци-
јата 

Ако кооперацијата во пропишаниот срок на 
поднесе пријава за регистрација чт ако бараната 
регистрација правоснажно се одбие се смета де-
ка кооперацијата не била ни оснуена. 

Член 16 
Решеше за регистрацијата надлежниот држа-

вен орган донесуе откако е испита пријавата и 
прилозите од став 2 на претходниот член, најдоа 
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ода во срок од 15 дена по примањето на пријава-
та. 

Решението за регистрацијата ќе се д о с а д и на 
кооперацијата односно на 1 член од избраниот 
управен одбор заедно со два примерка од прави-
лата, записникот на ошувачкото собрание и спи-
сокот на оценуваните. 

Против решението со кое се одбива регистра-
цијата изабраниот управни одбор може да подне-
се жалба на повисокиот орган на државнава 
управа во срок од 15 дена по врачувавте на реше-
ното. 

Член И 
Во кооиерашѕвниот регистер мо,раат 'да се за-

пишаа1: 
1) денот на основачкото собрание на кое што 

се примиле правилата 
2) името на кооперацијата и скратената озна-

ка на името во колку кооперацијата ја има; 
3) седиште на кооперацијата; 
4) подрачјето на работава на кооперацијата; 
5) предметот на работата на кооперацијата; 
6) означуење да ли е кооперацијата со делови 

или без делови; 
7) висината на деловите и нач-инот на нивноно 

уплатуење, ако е кооперацијата со делови, а кај 
трудовите земјоделски кооперации и формата во 
која што се земјата внесуе во кооперациата. 

8) означуење да ли е кооперациајата со огра-
ничена или не ограничена одговорност; 

9) вид и вишна на одговорноста, ако е коо-
перацијата со ограничен одговорност; 

10) одредби за застапува? и потписуење на 
кооперацијата; 

П ) презиме, име, занимање и пребивалиште 
на членовите од управниот одбор и лицата опол-
номоштени за потпишуење на кооперацијата како 
и границите на ополномоштува^^; 

Државниот орган кој го извршил запишуење-
то во ^оперативниот регистер ќе ја објави ре-
операцијата и содршјот на описот во краток 
облик преку )) Службениот весник на Народна Ре-
публика Македонија". Разноските за ова објавув-
а в ќе паднаа на сметка на дотичната кооперација. 

Член 12 
Управниот одбор е должен да ги пријави на 

државниот орган, кај кого е регистрирана коопе-
рацијата, сите промени кои ќе настанат после ре-
гистрирањето на кооперацијата а кој се однесуат 
на правилата на кооперацијата и содржаЈот на 
уписот во кооперапгивниот регистер. Ова пријава 
мора да се поднесе во срок од 15 дена од дено? на 
промените. 

Државниот орган кај кого е регистр-ирана 
кооперацијата ќе наврши упис на настанатите про-
мени во кооперативност регистер, а така и упис 
кој го пропадне законот. 

Одае уцпзд ќе се објават на начин пропеан 
во цл, П ег. 2 од ова Уредба до колку со Законот 
ме е инаку одредено. 

Член 13 
Во случај на соединувале на две или повекје 

кооперации новооснованата кооперација ќе се ре-
гистрира а кооперантите кои се соединеле ќе се 
избришат од кооперативност регистер со забеле-

шка да е извршено бришењето зарад соединуење 
и со означував на новата кооперација во која се 
обединиле. 

Член 14 
Ако се промени седиштето на кооперацијата 

така да би за нејзината регистрација бил надоев 
жен друг орган, ова промена ќе се пријави к а! 
оној орган ка ј кого е регистрирана кооперацијата' 

ОВОЈ орган ќе донесе решение за бришење на 
кооперацијата од својот регистар и ќе го достава 

решеното со пријавата за промената на седиште^ 
то и службено оверените изводи на сите уписи? 
кон постојам во регистарот, на органот КОЈ е надле^ 
жен за регистрација према новото седиште на 
кооперацијата, а истовремено ќе го објави бришеа 
љето на кооперацијата од својот регистер. 1 

Органот надлежен за регистрација према но-
вото седиште на кооперацијата ќе донесе решеше 
за нејзината регистрација и ќе ги внесе во Св јон 
регистер сите соштествуваните уписи према изво^ 
дот кој му е доставен по предходност став. После 
тоа ќе ја објави регистрацијата и содржајот на упи^ 
сот на начин прописан во чл- 11 е/г 2 на оваа 
Уредба. 

Член 15 
Податоците кои мораат да се запишат во коо^ 

неративниот регистар и да се обЈават, а не се за-
нишани о објавени, кооперацијата може да ги ис-
такнуе према третите лица само ако докаже да им 
биле тие податоци познати. 

НИКОЈ не може да го ист акиу е незнањето на 
податоците кои се запишани ' во кооперативност 
регистер и прописно објавени. 

Член 16 
На секого му е позволен, во ирисаспвие на 

определениот службеник, да го разгледа коопера-
тивност регистер и документите врз основа на ЌОР 
е извршен уписот во регистерот. 

Органот кај кого се води ^оперативниот ре-
гистер ќе издаде написмено барање на секое лице 
оверени преписи од сите или поедини уписи во 
кооперативност регистер и од документите озна-
чени во предходниот став како и увереше за тоа да 
постои определен упис, да по него ќе биде извр-
шени други уписи, да е уписот избришан или во^ 
опште да ме постојал. 

Член 17 
Кооперативност регистер го води кај изврш-

ниот одбор на околискиот, односно градскиот на-
роден одбор со степен на околиски народен одбор 
секретаријатот на извршниот одбор на околиски 
односно градскиот народен одбор. 

Во секретаријатот на извршниот одбор на око-
лискиот односно градскиот народен одбор во ранг) 
на околиски народен одбор се определи специа^ 
лен службеник ца кого, ќе му биде поверено воде^ 
њето на ^оперативниот регистер и ракуење сФ 
збирката на документите (водител на ^оператив-
ниот регистер). ' 

Член 18 
За регистрација! на кооперантите се воведуе 

кооперативен регистер и збирка на документите. 
Член 19 

Кооперативни^ регистер мора да биде 1врдо 
укоричена книга, чиј% се листови и странтшп нуме-
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рисани, прошиени со јемсгвеник, а краевите на 
кмственикот причврстени со восок на кои се ста-
вуе печат на оној орган кај кого се вади-'региста-
рот' Регистарот се езерава пред почнувањето на 
уписот, со печатот на оној орган и7 потписот на 
претседателот и секре-таротна ' т т ж к т ж (град-
скиот) народен одборнадлежен за ШДеш ма ре-
гистерот. 

Член 20 
Секоја кооперација има, во ^оперативниот ре-

гистер свој посебен — лист, на кои се запишуат 
сите сведени ја наведени во чл. 11 ст 1 како и лока 
сно настанатите промени, а према „образецот" за 
регистрација на кооперациите, кој е составен дел 
на ова Уредба. 

Уписите во регистерот се запишујат со масти-
ло, четливо. без замачкуваа, уметнуење и бриеш-
ње Направените гершки се исправуат така да се 
прецртат погрешните зборови, а над ним или во 
нивното продолжуваа да се напише вд?о требе. 
Прецртувањето требе да се изврши така да прецр-
ганите зборови останат четливи Службеникот кој 
ги извршил исправките ќе ги означи во рубриката 
^забелешки" и ќе потврди со СВОЈОТ потпис дека 
го извршил тој-

Ако поедини уписи не можат во целост да се 
внесат на еден лист, тие уписи ќе се настанат на 
следниот нов лист Од како ќе се з-зарши уписот 
за една коопер,ација треба да се повлече една хо-
ризонтална линија преку целиот лист. 

Уписот на секоја кооперација во регистарот 
мора да биде потписа^ од водителот па коопера-
тивност регистер. 

Член 21 
Збирката на документите ги содржи докумен-

тите врз основа на кои е извршен уписот во ^ о п е -
ративниот регистер. 

За секоја кооперација се води посебна збирка 
на документите' Документите се ставуат во омот 
на кои се напишуе името на кооперацијата и бројот 
на регистарскиот лист. 

Член 22 
Пропиеше на ова Уредба сходно ќе се при-

м е н а т и на кооперативни!е пословни сојузи глав-
ните кооперации и Главниот кооепративен соЈуз 
на Народна Република Македонија, до колку со 
Законот не е инаку прописано. 

Член 21 
За оснивање ва околиски пословен Сојуз по-

требно е најмалку 7 кооперации, за оснивање на 
р е о н о н пословни сојузи најмалку 20 кооперации, 
а за оснивање на земски пословен Сојуз најмалку 
100 кооперации 

Надлежниот државен орган може по оправда-
ни причини за поедини видеви кооперации да о до-
брава оснивањето на пословни сојузи и со помал 
број кооперации од колку што е п р о п е а н о со 
п р е д х о д н а ? став. ! ' 

. Член 24 
Покрај кооперјапиите членови на кооператива 

ѕшот сојуз можат да бидат и физички лица, до 
колку е това потребно за составувањето ча управ-
ниот и контролниот одбор на сојузот. Физичките 
лица може д.а ѓп прима во членството само собраа 
ни^тб аа сојузов 

Во управниот и контролниот одбор на сојузот 
не можат да бираат од редовите на физичките ли-

-зда-ловенје о д една, четвртина на вкупниот број 
^членвШ: на управниот односно кнтролниот одбере 

Член 25 
Оснивачкото собрание на половните сојузи и 

главните кооперации го- сочинуа1 д е л е н и т е 
(претставници) на кооперациите кои ги одредуат 
кооперациите према одредбите на нивните правца 
л а и правилата на половните сојузи, односно гла-
вните кооперации. Делегатите присаствуат на со-
бранијата на основа писмени полномоштша изда-
дени од ^операциите кои ги преставуат. 

Со правилата на половниот сојуз односно на 
глави л а кооперација може да се пропише да коо= 
перацииге пракјаат делегати на собранието сраз-
мерно на нивниот броЈ на членовите' Количникот 
или скалата по која ќе се пресметуе бројот на де-
легатите мора да се одреди со правилата на погла-
вниот сојуз, односно главната кооперации. 

Еден делегат не може на основачкото собраа 
ни-е на пословен соаух односно главна кооперација 
да има повеќе од еден глас Член на сојупот ко ј е 
физичко лице ик:то така има право на еден глас. 

Член 26 
Државниот орган ка ј кого се регистрирани 

кооперации! е до стапуењето на снага на оваа 
Уредба а кој за тоа не е надлежен по прописите 
на оваа Уредба, ќе донесе решение за брисањето 
на нивички упис од СВОЈОТ регистер и ќе го изврши 
тоа решение Истовремено за секоја од тие коопе-
рации кему достави на ндлежниот органи со ова 
Уредба за нивната регистрација отворени изводи 
на сите УПИСИ ОД својот регистер и документите на 
основа кои се извршени т-ие уписи, заедно со свое-
то решение за брисањето на уписот. 

Органот надлежен по оваа Уредба ќе донесе 
решење за регистрадијата на рие кооперации чии 
правила и работа се сообразени или можат да се 
саобразат на прописите на основниот закон за ко0-
перациите и оваа Уредба и ќе ги внесе во СВОЈОТ 
регистер сите уписи према изводот кој му е достап 
вен по предохдниот став. 

Во поглед на ^операциите чии правлла и ра^ 
бота не се саобразени нити можат да се саобразат 
со прописите на Основниот закон за ^операциите 
и ова Уредба, како и во поглед на ^операциите 
кои феба да прес!анаг по решение на Привредни^ 
от совет на Владата на Федеративна Народна Ре^ 
публика Југослав-ија Вр, 1759 од 2 март 1946 годи^ 
на, органот о,д предходинот став ќе ја одбие ре^ 
тие? р аци јата и за това ќе го обавести органот над^ 
лежен за одобрение оснивањето на тие кооперас 
ции. заради до,несуење решение на нивното престан 
нуење и ликвидирање. 

Прописите на ет 1 од овој член ќе се извршам 
во срок од 2 месеци по с т р у е њ е т о на снага Ш 
ова Уредба, а прописите на с?. 2 од овој член ва 
течението на наредн-иот месец, 

Член 27 
Со дпнесуењето и с т а п у в а т е на снага на оваѕ 

Уредба, престануат да важат прописите нов се 
противни на истата 
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Член 28 
Напатствијата за извршуење на оваа Уредба 

ќе ги дава, според потребата,, претседателот т 
Владата на Народна Република Македонија, 

Член 29 
Ова Уредба стапуе на снага од денот на о б ^ 

вуењето во „Службениот весник на Нар ч и \ ^ блика Македонија". 
Бр. 1723 - 18 И 1947 година Скопје 

11РЕТСЕДАТЕЛ 
НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Љубчо Арсов с. р 

ОБРАЗЕЦ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КООПЕРАЦИЈА 

--Лева, Р ма на листо! 
Ги нотарски лист 'бр, - - . книга, 
((свеска) - — - страница -
Име пд кооперацијата5 

С ра гено име па кооперацијата 

Десн-а с гџши на ,ли тот 
Ге^ИЈтарчш лист бр, 
таира (свеска) 
Дата н.̂  оловната регЕ^рупија 
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95 
Врз основа на 4 од Указот на Президиумот 

ва Народната скупштина на ФНРЈ за важноста на 
правните правила за недопуштеноста правото на 
сопственост на физички делови од згради по Зако-
нот за внатрешно уредуење9 оснивање и неправуе 
ње на земјишните книгич Министерот на правосу-
дието на Народна Република Македонија донесуе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УКАЗОТ ЗА ВАЖНОСТА НА 
ПРАВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУШТЕНОСТА 
ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧКИ 
ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ВНА-
ТРЕШНО УРЕДУЕНЈЕ, ОСНИВАЊЕ И ИСПРА" 

БУЕЊЕ НА ЗЕМЈИШНИТЕ КНИГИ 

Член 1 
За физичките делови на згради кои што не 

можат да се сметаат како самостојателни ствари 
(на пр-: за поедини кабови или за поедини просто 
рии од една иста кукја) не можат да се вршат упи-
си и преноси во таписките книги, како што не мо-
же во поглед на нив да се издејствуе упис на са-
мошто! ателно право на сопственост. 

Сите уписи на физичките делови од згради из^ 
вршени после, б април 1941 година околиските су-
дови ќе ги бришат и истовремено ќе ги заменат 
со упис на ооответниот идеален дел од земјиште' 
го па кое се наеогЈа зградата. 

За секој упис со кој што е извршен пренос на 
правото на сопственост на физички делови од згра-
да околискиот суд ќе состави протокол за пренос 
на идеалниот дел кој што ќе се внесе во тапшски^ 
те книги и истото потврди на самата тапија. 

Член 2 
Идеалните делови на земјиштето ќе се одре-

дат спрема документите што ќе ги покажат стран 
ките на судот, врз основа на кои е ставено обезбе-
дувале во интабулационите книги на физичкине де 
лови од згради, во колку се идеалните делови со 
овакви документи олредени, 

Ако во овие документи не се одредени иде-
лантиче делови од земјиштето, или се тиа недовол-
но јасно или, неточно одредени, околискиот суд 
ќе насрочи заседание на кое што ќе се повикаат 
странките и други лица, кои ш то се спрема содр-
жанието на таписките и иитабулационите книги во 
тоа правно заинтересирани, а по тоа со решение 
ќе ги утврди соодветните идеални лелови За утвр-
дуење на идеалниот дел околискиот суд може да 
-се послужи со ,вешти лица и други доказни сред," 
"Ѕтва0 

Член 3 
Ако е врз основа на договор потврдена или из 

дадена тапија за о т е ч е н о с т на физички дел од 
зграда, секоја од странките има право да до 10 мај 

1947 година поднесе предлог до околискиот суд за 
воспосгавуење на положбата која што постоела, 
пред скључуењето на договорот со вракјање т 
тоа кое од другата страна го примила" 

Странките можат овој предлог да го, стават и 
во постапката која што Ја спроводн околискиот 
суд и по службена должност во смисол на Чл. 1 од 
овој Правилник 

Поднесуењето на предлогот околискиот суд 
веднага ќе го забележи во вдтабулационигге книги.' 

Член 4 
Околискиот суд веднаш ќе го достави предлог 

тот за воспоставувале на состојбата која што по^ 
стоела пред скључуењето на договорите на про^ 
тивната странка, која е должна да се изјасни по? 
него во срок од 15 дена по примањето 

Во случај на потреба по овој предлог ќе с^ 
на/ерочи заседание и спроведе потребна постапка^ 

Член 5 

По предлог од Чл. 3 на овој Правилник око^ 
лискиот суд ќе донесе решение: 

а) за воспоставував на состојбата која што 
постоела пред скључуењето на договорот и ако 
овоа воспоставуење го позволуе. 

б) за вракјање на оноа кое што едната страна 
ка го примила од другата одредуејки секогаш 
срок до кога враќањето треба да се изврши. 

Воспоставувањето на поранашната положба 
пред склучуеењто на договорот е условно со из^ 
вршуењето на враќањето, 

Член 6 
Во случај на воспоставуење положбата ко^, 

што постоела пред склтучуењето на договорот^ 
преносот на правото на сопс1веност на продава 
чот ќе се изврши по таписки ТЕ книги кога ПРО 
давачот му исплати на купувачот покупната ценар 

или кога она се наплати по принуден начин, 

Член 7 ' 
Сите интабулации и прибелешки (укнлжба 

предбелешки и забелешки) ставени на физичкиот, 
дел од 31 рада!а ќе се пренесат сообразно со пре-
дни! е прописи на, идеалниот дел од земјиштето 
на кое лежи зградата, 

Член 8 
По сите предмети на кои што се ОДнесуе Ука^ 

во? за важноста на правни'е правила за недоп?^ 
(шенова правото на, сопственост.на физички це^ 
лови од згради по Законот ,за внатрешно уредуа^ 
ње, оснивање и испраауење на! земјишните книги/ 
И ,овој Правилник,.-а кои Што, се затекле кај сжо^ 
лиските судови несвршени, бидејки по истите не е 
донесена одлука до 10 јануари 1947 година, окфз 
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дрскиот суд сообразно ќе ги применуе одредбите 
од овоз Правилник. 

Плен 9 
За секој предмет околискиот суд ќе донесе ре-

шение, мое што ќе се достави на странките и дру-
Гате лица, кои ш т о с е спрема содржанието на та-
писките книги заинтересирани. 

Против сите решенија на околискиот суд не-
доволната странка има право на жалба до окруж-
ниот суд, во срок од 8 дена од денот на приемот 
на решението. 

Правосилното судско решение е основ за пз-
в р ш у ^ ве. 

Член 10 

Договорите за огугЈуење правово на сопстве-
ност на идеален дел од земјиштето, кои содржат 
лли прикриваа отјугјуеље на физички делови од 
зграда се сметаат како да не постоат. 

По такви договори не смее да се врши лика-
нов упис во таписките книги, 

Член 11 

Овој Правилник С1апуе во сила со дено-1 на 
оојавуеењто во а Службениот весник т Народна 
Република Македонија" 

Бр. 87! - 10-ПМ947 год 
Скопје 

МИНИСТЕР НА ПРАВОСУДИБТО 
В. Калајџиски, с, р. 

95 

Во цел на правилна категоризација на коопе 
^ативните и приватните угостителски претпријати-
ја во врска со тарифа бр. 11 (Тарифа на порез на 
промет на услуги — (додаток на Службен лист на 
ФНРЈ бр. 106 од 31 декември 1946 година) и на-
ааствието на Министерството на трговиаЈта н снаб-
дуењето на ФНРЈ бр. 2628 од 20 I 1947 година до-
несуам следната 

НАРЕДБА 
За категоризација на ^оперативните и приватни' 

те угостителски претпријатија 

К— Сите кооперативни и приватни угостител-
ски претпријатија можат да бидат окатегорисани 
само во првата или втората група од втората ка-
тегорија предвидена во Наредбата за категориза-
ција на држав. угостителски претпријатија бр, 2030 
од 30 јануари 1947 годиш. 

2.— Во прва и втора група на втора категорија 
можат да-Фидат уврстени следните угостителски 
иретпријатак: хотели, ресторани, кафана и бифеи. 

3.— Приватни угостителски претпријатија не 
мбжат ни во кој случај да бидам окатегорисани 
како народни ресторани, а кооперативни угости-
телски претлриагшЈа можат да бидат ока1тегориса-
ни и како народни ресторан^ под услов да ги ис-
полнуат предвидените во ова наредба минимум 
ѕЈСловда, 

4 . - Да може едно ^оперативно или приватно 
угостителско претпријатие да биде уврсгено во 
прва група од втора категорија требе да исполнува 
следните услови Ја: 

А.— За хотели; 
а) — да има одговарајукји технички хрегјај 

за савремено културно — послужуене; 
- Просторија за портират; 
- Електрично осветление: по сите стан со ца-

лене и гасење гл од креветот а нокЈна стелна лампа; 
- Светлосен сигнален систем, поставен така, 

да може да се вика послугата и од кревет; 
- Лифт ако зградата има повеќе од два спрата; 
- Телефон врзан со телефонска.та централа 

на градот; 
- Солиден хотелски и други нивен 1 ар како и 

цостелина во сите етан 
б) - да има о д г о в а р а ј ќ и санитетски урегјај, 

а нарочно: текушта топла и хладна вода во сите 
стан. Заедничко купатило за секој 10—15 сати и на 
секои 15 стан по еден модерно хигиенски клозет, 
оделно за мажи, а оделно за жени. 

в) — да "ма квалификувано раководно к по-
мокјно-техничко особље; и 

г) - да има одговарајукји размер га; на про-
сIорл-ите, внатрешни и воншен изглед, 

Б.— За ресторани: 
а) - да има целиот техничко"санитарен урегјЗЈ 

према захтевиге за саврсмено културно послу-
жуење: 

- Една по голема сала за руцавање и пекол 
но други помалки одделела за други потреби; 

- Електрично осветление; 
- Вентилација; 
- Нај малку два модерно хигиенска к. шае! а 

еден за мажи и еден за жени и писоар; 
- Кујната и просторијата за точење ви пија-

лок гребе да се одвоени од салите за гости; 
- Кујната и просториј,ата за точење н а пија 

непосредна дневна светлост. Подот да е од нате-
р а л кои лесно се чисти; \ 

- Размештај на останатите просторен да ѕ 
удобен за работа и како наЈмалко да има: аасебна 
просторија за прање на садови, за оставаше на 
чисти садови п продукти со потребен број хлзднл-
МИЦИ; , 

- Во кујни ј а и просторија^ ^ точење на пи-
јалок мора да биде уведена вода; 

- З а потреба на у с л у г а т а во кујната дѕ ида 
потребен број умивалници. е. исто така ш Два мо-
дерно хигиенска клозета, еден т ж м ш еден Же-
жевски; и 

- Шпоретите гребе да бидат здм ШћАШп Ш 
не развива,! голема топлина, ' 

б) — да има квалификувано раководно Ш т -
мокјно-технпчко особље. I-

в) - да има одгсвараЈукји распоред Л вна-
трешните простории и вдишев изглед 

г) - за друга угостителски претпрафтаЈл ^ 
се прпменувта аналогно о д р е д б а т фоч. 3 нед ' 
ИБ\ 
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5.— Во втора група на втора категорија моли! 
да биде уврстено кооператива или приватно уго-
стителско претпријатие ако неполн ана како мини-
мум следните услови ја: 

а) - Зградата трене да е од тврд материј-ал и 
солидно градена: 

А.— За хотели; 
- Да во стап те има нужнпш пристоен ВДвен^ 

тар и по,етел ина; 
- Да има во секоја стаја умивалнлк; 
- Да на -еко ј спрат, а најмалко на 15 стан 

има по два клозета еден за мажи и еден за жени; 
- Ако во местото постои електрично осветлеа 

ние, исто м биде обавезно уведено во хотелските 
стан. Ако нема електрично осветление% тога! во 
секоа стаја да има петролејска лампа, 

Б.— За ресторани; 
- Една хигиенска сала за ручавање со потре-

бен инвентар; 
- Кујната да има потребен број помошна 

дат одвоени од салата за ручавање; 
- Кујната да е доволно пространа и да доби-

ва непосредна дневна светлост. Подот во кујната 
да е од материјал кој Лесно се чисти; 

- Пујната да има потребен број помошни? 
простории, а како најмалко просторија за миење 
на садови и магацин; 

- Ако во местото има водовод, обавезно да 
се спроведе во кујната, ако водовод нем-а. да биде 
во близина осигурат) снабдуење со доволно чиста 
и здрава вода, 

б) — да и ма подготвено р аководно и помо-
кјно-техничко особље, 

в) — да има одговарајукји вонка шен изглед, 
б) — да и ма подготвено раководно и помо-

пригодна за продажба на алкохолни пијалоци и 
гладни јадења каде гостите од нога ги консуми-
рат поднесените пијалоци и хладни јадења. Истите 
гребе да одговараа1 на условијата предвидени за 
ресторантите, со исклучевте на кујната, 

7.— До колко постојат други угостителски 
претпријатија истите ќе бидат окатегорисанл ана-
логно на ова наредба, а до колко не одговарал не 
минималните условија да бидат подесен!! и пре 
градени: 

а) - за постоеше кооперативни и припа гда 
хотели, преноќишта, ханови ресторани, гостилви-
ци и народни кујни до 31 декември 1947 годин-а. 

б) - за постојекји кооперативни и приватни 
крчми, механп и бифеи до 1 мај 1947 година, така 
да ги задоволат минималните технички и хигиен-
ски условна споменати во точка 4 на ова наредба. 

в) — до колко извесно ^оперативно или при-
ватно угостителско претпријатие не ги прилагоди 
своите простории во горе определениот срок. над-
лежниот градски и околиски народни одбори ќе 
донеса-т решение за затварање на такви угости-
телски претпријатија, 

8. - За постоекш кооперанивни туристички и 
планински домови, како и зз евентуално и о сто је " 
кји други кооперативни угоени ел ски п р е т р п е 
тиЈа аналогно ќе се применува! одредбите на оваа 
Наредба! 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

9, - Класирање јо на кооперативното и приват-
ните угостителски претпријатија ќе се изврши од 
комисијата назначена од надлежна те градски и 
околиски народни одбори, 

1 0 О в а Наредба стапуе во сила со денот на 
објавувавте во „Службен весник па НРМ", а ќе се 
применуе од 1 јвдуар 1947 година. 

12 февруари 1947 година - Скопје - бр, 2 

Министер 
на трговијата и снабдувањето 

Д. Бојановски, с, р, 

97 
Со цел да се намалат саобрашајните несреќи 

и да се за во иднина осигури по голем ред и без-
бедност во саобракјајот 

НАРЕДУАМ 

1. - Не може да се врши превоз на патници 
со камиони, кои претходно не бидат комисиски 
прегледани и за кои не се утврди да се за тоа 
способни, 

2 . - При превозот патниците не смеат да сто-
јат; истите задолжително требе да седат на при-
цврстени клупи или на подот, 

3.— Огласените ка-миони како способни за пре 
воз на патници, можат да превозуаг само толку 
патници, колку комисшаат при прегледот утврди, 
да камионот може да превозуе. 

Истите камиони во зимскиот период обавезнб 
да бидат покриени. 

4.— Камиони за превоз на патници можат да 
возат само оние шофери, кои ќе се снабдат со спе-
циална дозвола за возење камиони со патници. 

5 е - Канењето на патниците во камиони да 
стануе сама на определени станици, во населено!о 
место. Патниците обавезно да бидат снабдени со 
патни билети 

6 . - Брзината на камионите кон вршат превоз 
на патници надвор од реонот на населеното место 
не може да биде поголема од 40 км, 

Во кабината при шоферот не може да се-
ди повекје од едно лице. 

8 . " Одобрение за превоз на патници со кампа 
П-П ћ специјални шоферско дозволи за возење ка-
миони со патници, ќе издавал одеците на внатре-
шните работи при околиски а градските извршни 
одбори, при коп се односните камиони регистри-
рани, в врз основа па писменото мнение на образо-
вани'^ техничкО'Стручн'4 саобракјајни комисии. 

9.— Претпријатиата чии камиони вршат пре^ 
воз на нат мици, должни се да се снабдат со одо^ 
бр е ни-е за превоз на патници со камиони и со 
спецпални дозволи за шоферите за возење камио-
ни Сопатници најдоцна до 1 март 1947' година. 

10.— Одобрението за превоз на патници со 
камиони и специјалната дозвола за возење камио-
ни со па1!мици, - секој шофер е должен да ги има 
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ири себе си и на барање на органите на внатреш-
ните работи и на народната милиција веднага да 
ѕи покаже, 

1,— Сопствениците на камионите, односно 
претпријатијава, кои вршат превоз на патници со 
шмиони, — се должни да вршат секојдневен пре-
глед на камионите во поглед на нивната исправ-
ност. 

12.— Ова Наредба се однесуе за сите камио-
ни, кои вршат превоз на патници, без разлика да-
ли тие вршат таков превоз стално или само повре-
мено. 

13.— За прекршуењето на ова Наредба на 
претприате)аФа' кои вршат превоз на патници со 
камиони, ќе биде налагана парична казна до 3.000. 

динари, а на шоферигге парична казна до 1.300 
^ динари или до еден месец присилна работа без 
лишуење од слобода. 

14.— Ова Наредба влегуе во сила со денот 
на нејзиното обЈавуење во „Службен весник на На-
родна Репубтика Македонија. 

V. Бр, 2768/46 - 28 јануари 1947 г. 
Скопје 

МИНИСТЕР 
НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА НРМ 

Ц. Узуновски, с. ро 

98 
Врз основаше чл. 3 став I од Уредбата за 

цените на градежните услуги кои што ги вршат 
државните градежни предпрнЈатија од општодр-
жавно и републиканско значеше и за печалбата и 
расподелбата на печалбата на овиа предпријатиа, 
а по предходно согласив на Министерот на финан-
сиите на Народната Република Македонија Миш?-
етерот на градежите на Народната Република Ма= 
хедониЈа донесуе 

РЕШЕНИЕ 
т утврдуење постотокот од предвидената печалба 
исоја што ќе се книжи на банковната сметка на 
градежните предпријатиа од републиканско зна-
мение во Народна Република Македонија и Проок-

т а т к о т о биро за Македонија 

Члв 1 

Постогокот од предвидената печалба на гра-
дежните предпријатиа од републиканско значение 
во Народна Република Македонија и П р о е к т н о -
во биро з 2 Македонија кој што не се книжи на бан-

ковната сметка на предпријатието се одредуе на 
40% (четириесет на сто) 

Чл. 2 

Ово Решение сгапуе во сила од денот на обЈа-
јавуењето во а Службениот весник на Народна Ре-
публика Македонија", а ќе се применуе од 1-1-194? 
год. 

Скопје 18-1-1947 год. Бр. 650 

МИНИСТЕР НА ГРАДЕЖИТЕ 
НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА 

Т. Ношпал, с, р. 

99 
Врз основа на чл. 6 став П1 од Уредбата за тро-

шковите и добивката на државните угостителски 
претпријатија од 31 декември 946 година (Служ-
бен лист на ФНРЈ бр. 106 од 31 декември 1946 го-
дина) во согласност со Министерот на финансиите 
на НРМ бр. 2879 од 25 1 947 година донесува 
следно: 

РЕШЕНИЕ: 

за процентот на редовната добивка што се книже 
во полза на специјалните угостителски претприја-

тија од републиканско значение. 

Чт. 1 
Од вкупната редовна добивка на специјалните 

угостителските претпријатија од републиканско 
значение по добитокот на доприносот за фонд на 
раководството и Централниот фонд на државните 
угостителски - претпријатија од 3! декември 1946 
година, ќе се книжи: 

а) 25 % (два десет и пет од ото) во л елза т 
самото претпријатие' и 

б) 25% (дваде сет и пет од сто) во полза т 
банкова сметка на Министерството на трговијата и 
енабдуењето на НРМ, како административо.операт 
тивки раководител на горе споменатите претпри-
јатија, 

Ово решение ечапуе во сила од дено? не обја 
вуењето, а ќе се применуе од I јануар 1947 година 
Бр,, 1312 — 25 Јануари 1946 година - Скопје 

МИНИСТЕР 
на трговијата и снабдуењетс 

Д. Бојановски, е,ро 



т С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Н Р М бр. в 

СОДРЖАЈ 

Џ2с Вад^лжитедно толкуење на чд. 18 атов I од 3'аѓШов.вт ш 
избор на одборници за народни одбори 109' 

Ш. Уредба ш о-снивање управа, еа транспортни препирка 
3а,тија при Министерството на трговијата ш стбдув 
њето на Народна Република Македонија . Ш 

94, Уредба за начинот и а оснивањето на кооперации нив-
ните правила и уписот во коопер-ативннот регистер 

НО 

Образец за регистрација н-а кооперација 114 

Шс Правилник за извршуење Ука-з за важноста на прав^ 
мите правила за недопуштено^ правото на сопствен 
тост на физички делови од вгради по Зак,онот за внаТ1 
р-ешно уредуење оснивање и исправуваа ва земјите 
ни каита 

Наредба за категоризациј,а н,а ^оперативните к при. 
вашите угостителски претпријатија Иб; 

9?, Наредба на Министерот на внатрешните ра,бота 31-
регулисуење на аутомобилскшг саобракјај ш терито^ 

" рѕгјата Е Р, М. ИЅ 

98. Р-ешење за. утврдуење шстогпашг од предвидените 
- печалба који ќе се книжат на банков^!% сметка ен 
градежните претпријатија од републиканско заачееие 
в о Н Ре Македонија, и Пројемшско биро за Маке. 
допија 11Ф 

Решеле ѕа редовната добиваа тоо̂ а ќе се книжи ш 
по^за на специјалните у поетите леш претприЈагтја од 

Сликарско значеше ' ' Ш 

„Службен весник на НРМ44 го издаде и -редактира Р т ш т јата вѕц, „СлуШШ Ш ^ Ѕ ИРЛ^' ШЅика^^иѕв 
улќт9 бр, 10 - Скопје, Тел, 696 Др шае ма печатница ^ Г ^ б - Д ^ е ^ СкОиЈе 


