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Врз основа на чл. 102 став 3 од Законот за зана-

етчиството, во врска со Указот за реорганизацијата на 
Владата на Народна Република! Македонија У бр. 12 
од 13-1У-1951 год.- и Одлуката за« реорганизација на 
Владата 'на Народна Република Македонија бр. 1046 
од 15-Х-1951 год., пропишувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПОСТАПКАТА НА ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ЗАНА-

ЕТЧИСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Општи одредби 

Член Т 

Занаетчиските производно-услужни и набавно-про-
дајни задруги престануваат да постојат: 

1) кога собранието на задругарите реши задру-
гата да престане, или 

2) кога Главната управа за комунални работи, ло-
кална индустрија и занаетчиство донесе решение за пре 
станон на задругата. 

Член 2 

Собранието на задругарите може да; решавала. пре 
станон на задругата само ако во поканата за собрани-
ето било изрично назначено дека ќе се решава за пре-
станок на задругата;. 

Ако на собранието од претходниот став не дојдат 
две третини од вкупниот број на членовите, собрани-
ето ќе се одложи за седум дена, кога полноважно' ре-
1Ш1ва без оглед на бројот на присутните задругари. 

Во поканата за повторното собрание изрично тре-
ба да се нагласи дека/ решението за престанок на за-
другата ќе се донесе со оној број задругари што ќе 
биде присутен нѕа собранието. 

Решението за престанок е полноважно, ако за не-
го гласа мнозинство од присутните задругари. 

Член 3 

Главната управа за комунални работи, локална ин-
дустрија и занаетчиство може да донеле решение за 
престанок на задругата:: 

1) ако задругата работи противно на законските 
прописи, или на своите правила, и со тоа ги штети ин-
тересите на задругарите и на задруга рство го воопшто; 

2) ако задругата во својата работа покажува очи-
гледна немарност и не ги исполнува задачите што и' 
се поставуваат во рамките на општествениот план; 

3) ако задругата повеќе од три месеца остане со 
помал број задругари, отколку што се бара по закон 
(член 78 став 4 од 3 3 ) . 

Член 4 

Пред да донесе решение по претходниот член, 
Главната управа за комунални работи, локална инду-
стрија и занаетчиство ќе прибави мнение и од околи-
н а т а (градската) занаетчиска комора. 

Член 5 

Решението за престанок на задругата, во срок од 
15 дена од донесувањето, мора да се достави: на орга-
нот надлежен за потврдување нејзините правила; на 
органот кајшто е задругата регистрираш); на терито-
ријално надлежната околиска (градска) занаетчиска 
комора, како и на самата, задруга. 

Против решението на собранието на задругарите 
за престанок на задругата може да се изјави жалба во 
срок; од 15 дена до Главната управа за комунални ра-
боти, локална индустрија и занаетчиство. 

. Одредување ликвидационен одбор 

Член 6 

Собранието на, задругата, штом реши да престане 
истата, истовремено ќе избере и ликвидационен одбор. 

Ако решението за престанок на задругата го до-
несува Главната управа за комунални работи, локална 
индустрија и занаетчиство, таа/ истовремено ќе одре-
ди и ликвидационен одбор. 

Ликвидациониот одбор се состои најмалку од три 
лица, по можност од редот на самите задругари. 

Член 7 

Ликвидациониот одбор е должен, во срок од 15 
дена од 'изборот односно од именувањето, да поднесе 
пријава до надлежниот државен орган за регистрира-
ње на своите членови. 

По регистрирањето, ликвидациониот одбор е дол-
жен решението т собранието односно на Главната 
управа за комунални работи, локална индустрија и за-
наетчиство, како и имињата на своите членови да ги;> 

објави во „Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

Член 8 

Ликвидациониот одбор работи по напатствија^, и 
надзорот на надлежната околиска (градска) занаетчи-
ска комора, ако решението за престанок Ша задругата 
е донесено од собранието, инаку — по наштети*јата 
и надзорот на органот што го именувал. 1 
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Член 9 

Ако членовите на ликвидациониот одбор не ја вр-
шат правилно својата должност, надлежната занаетчи-
ска комора односно Главната управа за комунални ра-
боти, локална индустрија и занаетчиство може да ги 
смени и да ги замени со други лица!, според тоа кој од 
органите на1 член 1 од овој^ правилник го донел реше-
нието аа\ престанок на задругата. 

Иницијативава! за сменување членовите на ликви-
дациониот одбор може да! дојде било од надзорниот 
орган споменат во претходниот член, било пак од ре-
довите на самите задругари. 

' Член 10 

Ликвидациониот одбор донесува решенија на за-
еднички седници со мнозинство гласови. 

Седниците се свикуваат по потреба, а, најмалку 
два пати месечно. 

Решенијата! од седниците се внесуваат во книгата 
за записници. 

Член 11 

Задругата во ликвидација ја потпишуваат члено-
вите на ликвидациониот одбор, ставајќи ги своите пот-
писи под називот на задругата!, кој содржи и. ознака 
„во ликвидација". 

Член 12 

Додека трае ликвидацијата', нема да се примену-
ваат1 прописите од правилата на задругата за поделба^-
та на чистиот доход по фондовите. 

Член 13 

Ликвидациониот одбор е должен во срок од три 
месеца да ј а заврши ликвидацијата. 

Само во извонредно оправдани случаи овој сррк 
може повереникот за финансии да го продолжи по 
претходно прибавено мнение од надлежната околиски 
(градска) занаетчиска комора!. 

Ликвидациониот одбор не може од името на за-
другата да превзема нови обврски кои не би биле во 
врска со ликвидацијата. 

Член 14 

При објавувањето на ликвидацијата во „Службен 
весник на Народна Република Македонија", со истата 
објава ќе се повикаат и сите задружни поверители да 
ги пријават своите побарувања, а должниците да ги 
измират своите долгови во срок од еден месец од де-
нот на објавувањето, ставајќи им и на едните и на 
другите до знаење, дека!, по истекот на овој срок, по-
ложбата во задружните книги ќе се смета како веро-
достојна. 

Познатите поверители ликвидациониот одбор ќе 
ги извести и непосредно за ликвидацијата, укажувајќи 
им на срокот за пријавување на побарувањата. 

Член 15 

Поверигелите можат во одредениот срок да ги про 
верат своите побарувања, а должниците своите долго-
ви. 

Член 16 

Непријавените побарувања на познатите повери-
тели, калсо и спорните барања, ликвидациониот одбор 
ќе ги осигури и ќе ги депонира кај Државната, инве-
стициона банка. На тој начин ќе се постапи и со оние 
исплати, кои што се одобрени но до одредениот срок 
не бидат подигнати. 

Државната инвестициона, бјанка ќе ги причува де-
понираните суми до една година, а по истекот на овој 
срок, заостанатата неисплатена сума ќе ј а предаде на 
околината (градската) занаетчиска комора, во која. 
што членуваат ликвидираната задруга. 

Член 17 

Ликвидациониот одбор ќе состави почетен ликви-
дационен биланс и, ако е избран од собранието на за-
другарите, ќе го поднесе на занаетчиската комора во 
која членувала задругата. Ако пак ликвидацијата се 
врши по решение на Главната управа- за комунални ра-
боти, локална индустрија и занаетчиство, тогаш би-
лансот ќе го поднесе на истата управа и на надлежна-
та околиска (градска) занаетчиска комора. 

Ликвидациониот биланс се гиреви спрема1 пропиша-
ната еднообразна шема за завршната годишна сметка. 

Член 18 

Ликвидациониот одбор ќе го продаде преку јавна 
продажба целиот движен и недвижен имот на задруга-
та во ликвидација. 

При продавањето на имотот на јавна продажба, 
почетната цена не може да биде пониска од процене-
тата вредност. 

Ако на првата' јавна продажба не може да се по-
стигне износот на проценетата вредност, ќе се одржи 
втора јавна продажба. . 

Ако имотот на задругата во ликвидација не би 
можел да се продаде ни на втората јавна лродажба, 
Главната управа за комунални работи, локална инду-
стрија и занаетчиство односно надлежната околиска 
(градска) занаетчиска комора — ако е решението за 
ликвидација донесено од собранието на задругарите — 
ќе реши таквиот имот да се продаде во слободна про-
дажба. 

Член 19 . 

Ако задругата, пред да почне постапката за лик-
видација, превзела) некој правен акт по однос на сво-
јот имот против интересите на] поверителите, ликвида-
циониот одбор ќе го извести за тоа органот од член 
17 на овој Правилник,, кој ќе реши за евентуалното 
побивање на тој правен акт. 

Член 20 

Имотот што ќе остане по измирување на повери-
тели-^, како и ^поарчениот дел од фондовите, ликви-
дациониот одбор ќе го предаде на надлежната околи-
ски (градска) занаетчиска комора, која со истиот имот 
ќе управува шест месеци и, доколку за тоа1 време не се 
формира на нејзиното, подрачје нова! задруга од ис ха-
та занаетчиска, гранка, овој имот ќе го предаде на 
Заводот за унапредување занаетчиството при Занает-
чиската комора на Народна Република Македонија. 

Ако во текот на шестмесечниот срок од предниот 
став на< подрачјето на комората се образува нова за-
наетчиска задруга од истата! гранка,- тогаш примениот 
на ракување имот комората ќе го п р е о с т а н и на но-
вообразуБаната задруга, која ќе го расподели на со-
одветните свои фондови и цели. 

Член 21 

Додека трае ликвидацијата, ликвидациониот од-
бор е должен до секој петти во месецот да' доставува 
на комората, во ко ја што членувала задругата, изве-
штај за својата работа за изминатиот месец, 
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Ако решението за ликвидација е донесено од Глав-
ната управа за комунални работи, локална индустрија 
и занаетчиство, ликвидациониот одбор извешта јот за 
работата ќе го поднесува! на; истата управа. 

Член 22 

По завршената ликвидација, ликвидациониот од-
бор ќе состави завршел ликвидационен биланс со изве-
штај за превртената! ликвидација! и ќе ги достави на 
занаетчиската комора ро која членува ла задругата, од-
носно на. Главната управа за комунални работи, локал-
на индустрија и занаетчиство, ако е решението за пре-
станок на задругата донесено од управата-. 

Член 23 

Органот од претходниот член ќе му издаде на-
ликвидациониот одбор разрешница за неговата работа. 

Член 24 

Примерок од записникот за својата работа заедно 
со решението за ликвидацијата!, ликвидациониот одбор 
ќе достави на државниот -орган- при ко ј задругата и 
ликвидациониот одбор биле регистрирани, како и на 
надлежната околиски (градска) занаетчиска- комора. 

Завршни одредби 

Член 25 

Сите работи во ликвидационата постапка што се 
спроведуваат по прописите на Законот зд занаетчи-
ството4 и по одредбите ар п к ° ј Правилник, подлежат на 
таксирани по Законот за таксите. 

Член 26 

Овој Правилник влегува во сила од денот на обја-
вувањето во' „Службен весник на Народна Република!-
Македонија'4 . 

Бр. 1438 од 19-1У-1952 година, Скопје. 

.Министер-претседател на Советот 
за индустрија и градежништво, 

Б. Темеловски е. р. 
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З А П И С Н И К 

ОД СЕДНИЦАТА НА Ш-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ (ВТОРО СВИ-

КУВАЊЕ) ОДРЖАНО НА 18 МАРТ 1952 ГОДИНА 

Претседаваше: Димче Стојанов-Мире 
Секретар: Мито Хаџи Босилев 
Претседателот Димче Стојаков-Мир^ ј(а отвори 

седницата во 9,30 часот. Народните пратеници го со-
слушаа стоеќи читањето % Указот т Президиумот цг. 
Народното собрание на НРМ за свикување Народното 
собрание на Ш-то редовно заседание 18 март 1952 
година. 

Претседателот1 соопштува дека Владата на НРМ ! 
му поднесе т Собранието на р е и з д а њ е : Примедби на' 
сојузниот предлог нЈа општествениот плам за 1952 го-
дина и Предлог — одлука за потврдување уредба по 
прашала од народното стопанство и обноват^, на зем-
јата. Примедбите се доставени до Одборот за1 стопан-
ски план и финансии за проучување. Одборот поднесе 
свој извештај. Извештајот, примедбите и Предлог-

одлуката! се отпечатени и разделени на' народните 
пратеници, а ќе бидат ставени на дневен ред кога ќе 
реши Собранието, 

Потоа соопштува д е % Президиум«)* на Народното 
собрание на НРМ достави до Собранието на потврду-
вање указите донесени во времето од второто до тре-
тото редовно заседание на Народното собрание, а 
потврдувањето НЈ?! указите ќе се стави на дневен ред 
кога ќе реши Собранието. 

Понатаму соопштува дека: Претседателот на Вр-
ховниот суд на- НРМ поднесува оставка на Собра-
нието, поради заминување на н о м должност; Секре-
тара1!' на Презшдиумот на Народното -собрание нр 
НРМ поднесува оставка на Собранието, поради зами-
нување на нови должност; и Мандатно-имунитетниот 
одбор поднесува извештај Нд Собранието, кои ќе би-
дат славени на дневен ред кога ќе реши Собранието. 

По предлог на претседателот, Собранието го 
утврди следниот дневен ред: 

1. претрес на Предлогот на приредбите на сојуз-
ниот предлог на општествениот план за- 1952 година; 

2. претрес на Предлог-одлуката за потврдување 
уредба п о - п р а ш т а од народното стопанство и обно-
вата на/ земјата ; 

3. потврдување указите ша Президиум*^ т Народ-
ното собрание на НРМ, донесени во времето од второто 
до третото редовно заседание н^ Народното собрание; 

4. претрес на Извештајот н1а Мандатно-имунитет-
ниот одбор;' 

5. уважување оставката на секретарот на Прези-
диумот и избор Нов секретар; и 

6. уважување оставката да претседателот на Вр-
! ховНиот суд да НРМ и избор нов претседател. 

Претседателот во 9,,40 часот дава краток одмор, 
Седницата продолжува во 9,50 часот. 
По предлог Н!°Ј претседателот Собранието му одо-

брува отсуство на народните пратеници: Димитар 
Влахов и Киро Глигоров. 

Претседателот соопштува дека се преминува на. 
првата точка "од дневниот ред: претрес на Предлогот 
гп примедбите сојузниот предлог т општествениот 
п т м за 1952 годиш. Известителот ни Одборот за сто. 
папски план и финансии Ванчо Николов го прочита из-
вештајот на одборот. Образложение по предлогот На 
примедбите даде потпретседателот Н!а Владата и прет-
седател на Стопанскиот совет Видое Смилевски. Потоа/ 
се премина на дискусија по п р е д л о г о т / В о дискусијата 
у ч е с т в у в а ВИ ичо Бурзевски ,„з!а", Васил! Ѓорѓовски 
„за" , Александар Идев „за" , Ристо Попов „за" . 

Претседателот дава краток одмор во 11 часот. 
Седницата продолжува во 11,20 часот. 
Зборував: Живко Тодоровски „ за" и Димче Зо-

графски „за" . Бидејќи други дискутанти не се јавија,, 
претседателот го стави предлогот ш гласање. Сите 
народни пратеници гласаа со кревање рака. Претседа-
телот објави дека; П р и м е д б и ^ на сојузниот предлог 
на општествениот план за! 1952 година се примени од 
Собранието едногласно. 

Се преминува на втората* точка од дневниот ред: 
претрес на Предлогот-одлука за потврдување уредба 
ПО1 прашања/ од народното стопанство и обноват^ на 
з е м ј а т а Откако секретарот Фируз Назим ја прочита 
одлуката,, Собранието ј а усвои едногласно. Претседа-
телот об јави дека) Одлуката, за потврдување уредбата 
по прашан>а од народното! стопанство и обновата на 
земјата е примена од Собранието едногласно. 

Потоа се преминува та третата точка од днев-
ниот ред: потврдување указите на Л рези дну мот на 
Нѕ/родното собрание на НРМ донесени во времето од 
второто до третото редовно заседание на Народното 
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собрание. Откако секретарот Мито Хаџи Василев ги 
прочита указите, Собранието ги . усвои едногласно. 
Претсед^телјот објави декја! ука)з!иТе на Президиумог 
на Народното собрание донесени во времето од вто-
рото до третото редовно заседание на Народното со-
брание се примени од Собранието. 

Се преминува на четвртата Точкш^ од дневниот ред: 
претрес нш извештајот на Мандатно-имунитетни от од-
бор. Известителот на Мавдатно-имунитетшот одбор 
Назим Фируз го прочита извештајот на одборот во 
кој се предложува да се одземе мандатот на народ-
ниот пратеник Ристо Крстев Трпеноски избран во IV 
изборна околија на Битолската околија, поради извр-
шените кривични дела против народот и држа ван?, а 
за народен пратеник да се повику неговиот заменик 
Димче Спасов Сајдовски, земјоделец од е. Буково, 
Собранието, гласајќи со кревање рака го усвои изве-
штајот едногласно. Претседателот објави дек)д! манда-
тот н131 Ристо Крстев Трпеноски е одземен, а за на-
роден пратеник се повикува, неговиот заменик Спасов 
Димче Савовски , земјоделец од е. Буково. 

Потоа се премина! на петтата точка од дневниот 
ред: уважување оставката ШЈ секретарот на Предади -
умот и избор нов секретар. Откако претседателот 
Димче Стојанов-Мире ја прочита оставката на секре-
тарот Н31 Президиумот Мито Димитриевски, Собранието 
ја* усвои едногласно. Претседателот објави дека остав-
ката нд секретарот ин Президиумот Мито Димитриев-
ски е уважена од Собранието. Претседателот праша 
дали има предлог заI избор н)з секретар. Народниот 
пратеник Мито Темем^гов предложи да се ЗЃ* секретар 
на Президиумот избере народниот пратеник Лазо Мој-
сов. Бидејќи, друг предлог немаше, претседателот го 
ста!ви предлогот нз> гласање. Народните пратеници 
гласаа со кревање рг(ка. Претседателот објави дека з п 

секретар н а Президи\мот е избраа едногласно народ-
ниот пратеник Лазо Мојсов. 

Се преминува на шестата точкз| од дневниот ред: 
ургжување оставката да претседателот т Врховниот 
суд на НРМ и (избор нов претседател. Откако прет-
седателот Димче Стојанов — Мире ја прочита остгв-
клта претседателот на Врховниот суд ш НРМ Л?зо 
М о ј с о в Собранието ј а усвои едногласно. Претседате-
лот објави дек!а> е уважена оставката на' претседателот 
на ВРХОВНИОТ суд на НРМ Лазо Мо јсов од Собранието. 

Претседателот праша- дали има предлог за избор 
претседател на ВРХОВНИОТ СУД на НРМ. Нг родниот 
прг-теник Живко Бранковски поднесе предлог т груп^ 
иа ролни пр-гге/ници од Клубот на Народните пратеници 

Народниот фронт зП) избор нп претседател на Вр-
ховниот суд на НРМ. Бидејќи друг предлог немаше, 
претседателот го стави предлогот нг гласање. Навод-
ните пратеници гласајќи со кревање рика го усвоија* 
предлогот. Претседателот објави дека за претседател 
на Врховниот суд н а НРМ е избран едногласно Асен 
Групче. 

Со ова дневниот ред беше исцрпен. Претседа-
телот побори овластување од Народното собрание, да 
може го секоетаоот да го потпише записникот од оваа 
седните. Собранието го усвои предлогот. Претсела-
телот ја! з а к а ч и седницата. ГЈ со точ Ш-то редовно 
заседание н0 Народното собрание н!п НРМ во 12 часот. 

Скопје, 18 март 1952 година. 
Секретар, Претседател, 

Мито Хаџи Босилев, е. р. Димче Стојанов-Мире е. р. 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
ЛИКВИДАЦИИ 

На основа решението донесено на год ишното е еп 
брание наѓ Водниот синдикат „Вардар" — Скопје, на 
ден 28-Ш-1952 година Водниот синдикат „Вардар" — 
Скопје ставен е ќо ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на Вод-
ниот синдикат да ги измират своите долгови односно да 
ги пријават своите потра јувања , во рок од 30 дена од 
денот на об јавувањето на) огласот. 

По и с т е к у в а њ е т о на горниот рок Ликвидационата 
комисија нема да) празнава! никакви побарувања и за 
исправна ќе ја смета книговодствената состојба на Вод 
ниот синдикат, а према! должниците! ќе покрене закон-
ска) правна постапка. 
I I—9—155 Од Ликвидационата комисија 

Околискиот со јуз на земјоделските задруги со се-
диште во Демир Хисар од 21-111-1952 година ставен е 
во^ ликвидација!. 

Се покануваат должниците и поверителите на; Со-
ј у з о т да гц измерат своите долгови Односно да ги при-
јават своите потра јувања! на јкасно до 30-У1-1952 год. 

По истекот на горниот рок нема да се признаваат 
никакви истражувања, а ќе се смета за исправна кни-
говодствената состојба на Сојузот . 
I I—7—130 Од Ликвидационата комисија 

Околиското задружно трговско претпријатие ^ Ц р -
на! Река" со седиште во Демир Хисар од 21-111-1952 го 
дина ставено е во ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
претпријатието да ги измират своите долгови односно 
да ги пријават своите потражувања! на јкасно до 3-У1-
1952 година. 

По истекот на горниот рок нема! да се признаваат 
никакви истражувања, а ќе се смета) за исправна кни-
говодствената состојба на претпријагнето. 
I I—7—131 Од Ликвидационата! комисија 

На основа решението на Околискиот одбор на Со-
ј у з о т на воените инвалиди во Тетово бр. 55 од 24-1У-
1952 година Инвалидското занаетчиско претпријатие со 
седиште во Тетово од 1-У-1952 година ставено е во 
ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на прет 
пријатието да ги своите долгови измират односно да 
ги пријават своите п о т р ч у в а њ а во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот. По истекот на овој 
рок нема да се земаат во предвид никакви барања, 
ц — 8 — \ 4 9 Од Ликвидационата комисија 
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