
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"—Скопје. Огласи па тарифата 

СКОПЈЕ 
Вторник, 29 декември 1953 

Број 42 Година IX 

Претплата за 1963 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 21 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-106. 

152 
На основа чл. 48 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, а во врска со чл. 46 
од истиот закон, Републичкиот собор на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, на својата прва претходна сед-
ница одржана на 17 декември 1953 година до-
несе 

ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТИТЕ НА 

НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО 

СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Првиот1 состанок на Новоизбраниот Ре -

публички собор го отвора по години најста-
риот присутен пратеник. Тој го раководи со-
станокот до избор на Верификациониот од-
бор. 

Записникот на првиот состанок го води 
пратеникот што ќе го изберат присутните 
пратеници. 

Член 2 
Во почетокот од првиот состанок Соборот 

врши верификација на мандатите на прате-
ниците избрани во него и за таа цел избира 
Верификационен одбор од 11 члена. 

По изборот на Верификациониот одбор 
првата седница од овој состанок се заклу-
чува. 

Член 3 
Верификациона^ одбор се избира по 

кандидатски листи. 
Кандидатска листа можат да предложат 

најмалку десет пратеника. 
Предлог на кандидатска листа се подне-

сува писмено и содржи презиме и родено 
име на предложените лица и потписи на 
предлагачите. 

Секоја кандидатска листа содржи 11 кан-
дидати. ! ! I I 

Член 4 
Гласањето за избор на Верификациона^ 

одбор се врши јавно со кревање на рака, а 
ако има две или повеќе кандидатски листи 
или ако резултатот на гласањето не може по 

тој начин да се установи со сигурност, гла-
сањето се врши со поименично прозивање на 
пратениците. Пратениците гласаат со „за", 
„против" или „се воздржувам". 

За кандидатската листа се гласа во це-
лина. 

Избрани се кандидатите од кандидатска-
та листа која добила најголем број гласови. 

Ако ниедна кандидатска листа не добила 
мнозинство се врши повторен избор. 

Во повторниот избор имаат право да уче-
ствуваат сите кандидатски листи што уче-
ствувале во првиот избор, како и други кан-
дидатски листи ако бидат накнадно предло-
жени. 

Член 5 
Верификациониот одбор откако ќе биде 

избран се состанува и од својата средина из-
бира претседател и секретар. 

Член 6 
Верификациона^ одбор ги испитува пра-

теничките уверенија, изборните акти и жал-
бите против изборите. 

На основа овој материјал Верификацио-
ниот одбор составува извештај за Соборот, 
кој се отпечатува и им се доставува на сите 
пратеници на Соборот. 

Член 7 
Извештајот на Верификационит одбор се 

поднесува на седница на Републичкиот со-
бор што ја закажува и ја раководи претсе-
дателот на Верификациониот одбор. 

Седницата од претходниот став не може 
да се одржи пред да изменат 24 часа од до-
ставувањето на извештајот на народните 
пратеници. 

Член 8 
На основа извештајот на Верификацио-

ниот одбор Соборот го потврдува или го по-
ништува изборот на народните пратеници. 
По предлогот за потврдување или поништу-
вање на изборот за поедин пратеник мо-
же да се води претрес. 

Ако Соборот поништи некој избор на 
народен пратеник ќе одреди да се одржат 
поновни избори. 

Соборот може да го одложи донесување-
то на одлуката до поедин избор и да одре-
ди пред донесувањето на новиот извештај да 
се извршат потребни извиди. 
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Пратениците^чиј мандат е оспорен имаат 
право да приготвуваат на седниците на Со-
борот и да учествуваат во одлучувањето, но 
не можат да гласаат за својот избор. 

Член 9 
По свршениот претрес по извештајот на 

Верификациониот одбор народните прате-
ници чиј избор е потврден полагаат пред Со-
борот и потпишуваат заклетва со следната 
содржина: 

„Јас (име и презиме) се заколнувам со 
својата чест и честа на народот дека дол-
жностите на народен пратеник ќе ги вршам 
совесно и предано, дека ќе се придржувам 
за Уставот и законите и дека сите свои сили 
ќе ги залагам за натамошната изградба на 
социјализмот, за напредокот на Народна Ре-
публика Македонија и за чувањето независ-
носта и за процутот на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

Член 10 
Народните пратеници не можат да ги вр-

шат своите права и должности додека не ја 
положат заклетвата. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја 

усвои Републичкиот собор на Народното со-
брание на Народна Република Македонија. 

Бр. 6 
Во Скопје, 17 декември 1953 година 

Републички собор на Народното 
собрание на Народна Република 

Македонија 
Претседател, 

Тоде Димков Ношпал, с. р. 
Записничар, 

Благој Димев Левков, с. р. 

153 
На основа чл. 46 и 61 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, а во врска 
со чл. 2 од Привремената одлука за верифи-
кација на мандатите на народните пратени-
ци на Републичкиот собор на Народното со-
брание на Народна Република Македонија, 
Републичкиот собор на Народното собрание, 
на својата прва претходна седница одржана 
на 17 декември 1953 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ВЕРИФИКАЦИОНЕН ОД-
БОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НА-

РОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избира Верификационен одбор 
на Републичкиот собор на Народното собра-
ние во состав од 11 члена во кој влегуваат: 

1) Лазар Донов Мојсов, избран за наро-
ден пратеник во четврта Тиквешка изборна 
околија; 

2) Благој Димев Левков, избран за на-
роден пратеник во прва Титоввелешка из-
борна околија; 

3) Жамила Исак Колономос, избрана 
за народен пратеник во втора Битолска из-
борна околија; 

4) Филип Савев Брајковски, избран за 
народен пратеник во втора Гостиварска из-
борна околија; 

5) Владо Донев Стаменков, избран за 
народен пратеник во четврта Кочанска из-
борна околија; 

6) Осман Мифтаров Мифтари, избран 
за народен пратеник во четврта Гостиварска 
изборна околија; 

7) Никола Јончев Алексовски, избран 
за народен пратеник во дрва Охридска из-
борна околија; 

8) Злате Тренов Биљановска избран 
за народен пратеник во трета изборна око-
лија Скопје — град; 

9) Драган Михајлов Спировски, избран 
за народен пратеник во шеста Скопска из-
борна околија; 

10) Седат Хаки Вели, избран за народен 
пратеник во девета изборна околија Скопје 
- град; 

11) Герасим Спасов Атанасов, избран за 
народен пратеник во втора Струмичка из-
борна околија. 

И. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр, 5 

Скопје, 17 декември 1953 година 
Републички собор на Народното собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател, 

Тоде Димков Ношпал, с. р. 
Записничар, 

Благој Димов Левков, с. р. 

154 ^ 
На основа чл. 48 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, а во врска со чл. 50 
од истиот закон, Републичкиот собор на На-
родното собрание, на својата втора претход-
на седница, одржана на 19 декември 1953 го-
дина, донесе 

ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЗАПИСНИЧАРИ НА РЕПУ-
БЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СО-

БРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Откако народните пратеници положат 

заклетва Републичкиот собор на истата сед-
ница избира од редот на своите членови за 
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време од една, година претседател, потпрет-
седател и троаца записничари. 

Најпрвин се избира претседател, потоа 
потпретседател и најпосле записничари. 

Член 2 
Изборот на претседател и потпретседа-

тел се врши по поединечни предлози, а из-
борот на записничари по кандидатски листи. 

Поединечен предлог односно предлог на 
кандидатска листа можат да поднесат нај-
малку десет народни пратеници. 

Предлогот на кандидатската листа се 
поднесува писмено и содржи презиме и ро-
дено име на предложените лица и потпис на 
предлагачите. 

Секоја кандидатска листа содржи трој-
ца кандидати. 

Член 3 
Гласањето за избор на претседател, пот-

претседател и записничари се врши јавно со 
кревање на рака, а ако има два или повеќе 
кандидати односно кандидатски листи или 
ако резултатот на гласањето не може по ТОЈ 
начир да се установи со сигурно-ст, гласање-
то се врши со поименично прозивање на ј 
пратениците. Пратениците гласаат со „за", 
„против" или „се воздржувам". 

За кандидатската листа се гласа во це-
лина. 

Избрани се оние кандидати што добиле 
најголем број гласови односно оние што се 
наоѓаат на листата за која гласало мнозин-
ство. 

Ако ниеден кандидат односно ниедна 
кандидатска листа не добие мнозинство, се 
врши повторен избор. 

Во повторниот избор имаат право да 
учествуваат сите кандидати односно канди-
датски листи што учествуваа во првиот из-
бор, како и нови кандидати односно канди-
датски листи ако бидат накнадно предло-
жени. 

Член 4 
За полноважноста на изборите по оваа 

Одлука е потребно присуството на мнозин-
ство од сите пратеници на Соборот. 

Седницата на која се вршат изборите по 
оваа Одлука ја раководи претседателот на 
Верификациона^ одбор. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја 

усвои Републичкиот собор на Народното со-
брание на Народна Република Македонија. 

Бр. 7 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Републички собор на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Лазар Д. Мојсов, с. р. 

Записничар, 
Благој Д. Левков, с. р. 

155 ^ 
На основа чл. 50 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од При-
времената одлука за избор на претседател, 
потпретседател и записничари на Републич-
киот собор на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија, Републичкиот со-
бор на Народното собрание на својата втора 
претходна седница, одржана на 19 декември 
1953 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУ-
БЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СО-

БРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избира за претседател на Ре-
публичкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија Димче Ата-

ј насов Зографски, народен пратеник за сед-
ма изборна околија на град Скопје. 

И. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 8 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Републички собор на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Лазар Д. Мојсов, с. р. 

Записничар, 
Благој Д. Левков, с. р. 

156 ^ 
На основа чл. 50 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од При-
времената одлука за избор претседател, пот-
претседател и записничари на Републички-
от собор на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, Републичкиот собор 
на Народното собрание на својата втора 
претходна седница, одржана на 19 декември 
1953 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
I. — Се избира за потпретседател на Ре-

публичкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија Тахир Сеј-
федин Ќамуран, народен пратеник за четвр-
та Титоввелешка изборна околија. 
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И. Оваа одлука влегува во сила веднаш. I 
Бр, 9 

Скопје, 19 декември 1953 година. 
Републички собор на Народното собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Републичкиот собор, 
Димче А. Зографски, с. р. 

Записничар, 
Благој Д. Левков, с. р. 

157 
На основа чл. 50 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од При-
времената одлука за избор на претседател, 
потпретседател и записничари на Републич-
киот собор на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија, Републичкиот со-
бор на Народното собрание на својата втора 
претходна седница, одржана на 19 декември 
1953 година, донесе. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЗАПИСНИЧАРИ НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избираат за записничари на Ре-
публичкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија и тоа: 

Хамид Рамадан Тачи, народен пратеник 
за девета Кумановска изборна околија; 

Јанку Наумов Влаху, народен пратеник 
за прва Битолска изборна околија; и 

Димче Јованов Пенев, народен пратеник 
за четврта Титоввел етика изборна околија. 

II. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 10 
Скопје, 19 декември 1953 год. 

Републички собор на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
на Републичкиот собор 

Димче Атанасов Зографски, с. р. 
Записничар, 

Благој Димеќ Левков, с. р. 

158 
На основа чл. 48 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, а во врска со чл. 61 
од истиот закон, Републичкиот собор на На-
родното собрание На Народна Република Ма-
кедонија, на својата прва седница, одржана 
на 19 декември 1953 година, донесе 

ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИЗРА-
БОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК 
ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОД-
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА 
ПОСТАПКАТА НА ДОНЕСУВАЊЕТО НА 

ПРАВИЛНИКОТ 

Член 1 
Се образува комисија за изработување 

предлог на Правилник за работа на Репу-
бличкиот собор на Народното собрание на 
НРМ (во понатамошниот текст „Комисија"). 

Член 2 
Комисијата се состои од 9 члена. 
Членовите на Комисијата се избираат 

по кандидатски листи според одредбите на 
Привремената одлука за верификација на 
мандатите на народните пратеници на Ре-
публичкиот собор. 

Комисијата од редот на своите членови 
избира претседател и секретар. 

Член 3 
Комисијата има задача да изработи 

предлог на Правилникот за работа на Репу-
бличкиот собор. 

Во изработувањето на Правилникот Ко-
мисијата е овластена да бара соработка од 
службите на Извршниот совет. 

Член 4 
По изработувањето на предлогот на Пра 

вилникот за работа во Комисијата, истата 
одредува свој известител за поднесување из-
вештај на Соборот. 

Во извештајот на Комисијата задолжи-
телно се внесува и становиштето на малцин-
ството, ако такво постои. 

Член 5 
Предлогот на Правилникот за работа со 

извештајот на Комисијата мора да им биде 
доставен на членовите на Соборот благовре-
мено,. а најдоцна три дена пред денот на сед-
ницата на Соборот на која истиот ќе се пре-
тресува. 

Член 6 
Претресувањето на Соборот на предло-

гот на Правилникот за работа се врши по 
процедурата и на начинот установени за 
претрес на предлози на закони и други про-
писи во Соборот. 

Предлогот на Правилникот е усвоен ако 
за него гласа мнозинство од присутните на-
родни пратеници, 
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Член 7 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја 

усвои Републичкиот собор на Народното со-
брание на Народна Република Македонија 

Бр. 11 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Републички собор на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Димче Атанасов Зографски, с. р. 

Записничар, 
Димче Јованов Пенев, с. р. 

159 
На основа чл. 61 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и чл. 2 од Привре-
мената одлука за образување комисија за 
изработување предлог на Правилник за ра-
бота на Републичкиот собор на Народното 
собрание на Народна Република Македони-
ја и за постапката на донесувањето на Пра-
вилникот, Републичкиот собор на Народното 
собрание, на својата прва седница, одржана 
на 19 декември 1953 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБО-
ТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК: ЗА 
РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избира Комисија за изработу-
вање предлог на Правилник за работа на Ре-
публичкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија во чии со-
став влегуваат: 

1) Никола Борисов Минчев, народен пра 
теник за прва Тиквешка изборна околија; 

2) Благој Димев Левков, народен пра-
теник за прва Титоввелешка изборна око-
лија; 

3) Ќамуран Сејфедин Тахир, народен 
пратеник за втората Титоввелешка изборна 
околија; 

4) Димче Конев Бојановски, народен 
пратеник за четврта Прилепска изборна 
околија; 

5) Лилјана Петрова Манева, народен 
пратеник за петта изборна околија на град 
Скопје; 

6) Гојко Секулов Секуловски, народен 
пратеник за осма изборна околија на град 
Скопје; 

7) Герасим Спасов Атанасов, народен 
пратеник за втора Струмичка изборна око-
лија; 

8) Боро Георгиев Станковски, народен 
пратеник за седма Кумановска изборна око-
лија; и 

9) Милан Столев Петровски, народен 
пратеник за втора Скопска изборна околија. 

II. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 12 
Скопје, 19 декември 1953 година. 

Републички собор на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Димче Атанасов Зографски, с. р. 

Записничар, 
Димче Јованов Пенев, с. р. 

160 ^ 
На основа чл. 30 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Републичкиот собор 
на Народното собрание на својата прва сед-
ница, одржана на 19 декември 1953 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТХОДНА НАЧЕЛНА СОГЛАСНОСТ 
ЗА ИЗМЕНА НА СТ. 1 ОД ЧЛ. 76 НА УС-
ТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ Ш 
ОПШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО 
УСТРОЈСТВО И ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТА 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. — Републичкиот собор на Народното 
собрание дава претходна начелни согласност 
за измена на ст. 1 од чл. 76 на Уставниот за-
кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија во смисла 
бројот на членовите на Извршниот совет да 
се намали испод минималниот број утврден 
со споменатиот член така, што неговиот ми-
нимален број да се утврди на девет члена. 

II. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 13 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Републички собор на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Димче Атанасов Зографски, с. р. 

Записничар, 
Димче Јованов Пенев, с. р. 

161 
На основа чл. 25 и 27 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство на ФНРЈ и за сојузните 
органи на власта и чл. 133 до 137 од Зако-
нот за правата и должностите, изборот и от-
повикувањето на народните пратеници на 
Сојузната народна скупштина, како и чл. 21 
ст. 3 од Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и ор-
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ганите на власта на Народна Република Ма-
кедонија, Републичкиот собор на Народното 
собрание на својата прва седница одржана 
на 19 декември 1953 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДЕСЕТ НАРОДНИ ПРАТЕ-
НИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-

ЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

I. — Републичкиот собор на Народното 
собрание ги избира за народни пратеници во 
Сојузниот собор на Сојузната народна скуп-
штина следните народни пратеници: 

1. — Ацева Дончева Вера 
2. — Арсов Дончов Љупчо 
3. — Црвенковски Трајков Крсте 
4. — Колишевски Панев Лазар 
5. — Марковски Кунев Крсте 
6. — Минчев Борисов Никола 
7. — Мојсов Донов Лазар 
8. — Наумовски Николов Наум 
9. — Смилевски Урошев Видое 

10. — Шакири А лита Реис 
И. — Оваа одлука влегува во сила вед-

наш. 
Бр. 14 

Скопје, 19 декември 1953 година 
Републички собор на Народното собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател, 

Димче Атанасов Зографски, с. р. 
Записничар, 

Димче Јованов Пенев, с. р. 

. 162 
На основа чл. 48 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија а во врска со чл. 46 
од истиот закон, Соборот на производители-
те на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија на својата прва претход-
на седница одржана на 17 декември 1953 го-
дина, донесе 

ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТИТЕ 
НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА СОБО-
РОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОД-
НОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Првиот состанок на новоизбраниот Со-
бор на производителите го отвора по години 
најстариот присутен пратеник. Тој го рако-
води состанокот до избор на Верификаци-
онен одбор. 

Записникот на првиот состанок го води 
пратеникот што ќе го изберат присутните 
пратеници. 

Член 2 
'Во почеток од првиот состанок Соборот 

врши верификација на мандатите на прате-

ниците избрани во него и за таа цел избира 
Верификационен одбор од 11 члена. 

По изборот на Верификациониот одбор 
првата седница од овој состанок се заклу-
чува. 

Член 3 
Верификациониот одбор се избира по 

кандидатски листи. 
Кандидатска листа можат да предложат 

најмалку десет пратеника. 
Предлогот на кандидатската листа се 

донесува писмено и содржи презиме и ро-
дено име на предложените лица и потписи 
на предлагачите. 

Секоја кандидатска листа содржи 11 
кандидати. 

Член 4 
Гласањето за избор на Верификационен 

од,бор се врши јавно со кревање на рака, а 
ако има две или повеќе кандидатски листи 
или ако резултатот на гласањето не може по 
тој начин да се установи со сигурност, гла-
сањето се врши со поименично прозивање 
на пратениците. Пратениците гласаат „за", 
,,против" или ,,се воздржувам". 

За кандидатска листа се гласа во це-
лина. 

Избрани се кандидатите од кандидат-
ската листа која добила најголем број гла-
сови. 

Ако ниедна кандидатска листа не доби-
ла мнозинство се врши повторен избор. 

Во повторниот избор имаат право да 
учествуваат сите кандидатски листи што 
учествувале во првиот избор, како и други 
кандидатски листи ако бидат накнадно пред 
ложени. 

Член 5 
Верификацисниот одбор откако ќе биде 

избран се состанува и од својата средина из-
бира претседател и секретар. 

Член 6 
Верификациониот одбор ги испитува 

пратеничките уверенија, изборните акти и 
жалбите против изборите. 

На основа овој материјал Верифика-
циониот одбор составува извештај за Собо-
рот, кој се отпечатува и им се доставува на 
сите пратеници на Соборот. 

Член 7 
Извештајот на Верификациониот одбор 

се претресува на седница на Соборот на про-
изводителите што ја закажува и ја раководи 
претседателот на Верификациониот одбор. 

Седницата од претходниот став не мо-
ж е да се одржи пред да изминат 24 часа од 
доставувањето на извештајот на народните 
пратеници. 

Член 8 
На основа извештајот на Верификацио-

ниот одбор Соборот го потврдува или го по-
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ништува изборот на народните пратеници. 
По предлогот за потврдување или поништу-
вање на изборот на поедин пратеник може 
да се води претрес. 

Ако Соборот поништи некој избор на 
народен пратеник ќе одреди да се одржат 
поновни избори. 

Соборот може да го одложи донесува-
њето на одлуката по поедин избор и да од-
реди пред донесувањето на новиот извештај 
да се извршат потребни извиди. 

Пратениците чиј мандат е оспорен има-
ат право да присуствуваат на седниците на 
Соборот и да учествуваат во одлучувањето, 
но не можат да гласаат за својот избор. 

Член 9 
По свршениот претрес по извештајот на 

Верификациона^1 одбор народните пратени-
ци чиј избор е потврден полагаат пред Собо-
рот и потпишуваат заклетва со следната со-
држина: 

„Јас (име и презиме) се заколнувам со 
својата чест и честа на народот дека должно-
стите на народен пратеник ќе ги вршам со-
весно и предано, дека ќе се придржувам за 
Уставот и законите и дека сите свои сили ќе 
ги залагам за натамошната изградба на со-
цијализмот, за напредокот на Народна Ре-
публика Македонија и за чувањето неза-
висноста и за процутот на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Член 10 
Народните пратеници не можат да ги 

вршат своите права и должности додека не 
ја положат заклетвата. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе 

ја усвои Соборот на производителите на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија. 

Бр. 2 
Скопје, 17 декември 1953 година 

Собор на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Јосиф П. Перчинков, с. р. 

Записничар, 
Диме В. Грозданов, с. р. 

163 
На основа чл. 46 и 61 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и политич-
кото устројство и органите на власта на На-
родна Република Македонија, а во врска со 
чл. 2 од Привремената одлука за верифика-
ција на мандатите на народните пратеници 
на Соборот на производителите на Народно-
то собрание на Народна Република Македо-
нија, Соборот на производителите на Народ-
ното собрание на НРМ на својата прва прет-
ходна седница, одржана на 17 декември 
1953 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНЕН ОДБОР 
НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. — Се избира Верификационен одбор 

на Соборот на производителите на Народно-
то собрание во состав од 11 члена, во кој вле-
гуваат: 

1. — Гоце Спирков Димитриевски, избран 
за народен пратеник во прва Прилепска из-
борна околија во групата на селското сто-
панство; 

2. — Вангел Стефанов Илиевски, из-
бран за народен пратеник во четврта Битол-
ска околија во производители ата група на 
индустријата, трговијата и занаетчиството; 

3. — Ванчо Тодоров Унковски, избран 
за народен пратеник во осма изборна околи-
ја на град Скопје, во производителната гру-
па на индустријата, трговијата и занаетчи-
ството; 

4. — Алија Азизов Даути, избран за на-
роден пратеник во втора Гостиварска избор-
на околија, во производите лната група на ин-
дустријата, трговијата и занаетчиството; 

5. — Драги Цонев Стојановски, избран 
за народен пратеник во втора Кумановска 
изборна околија во1 групата на селското сто-
панство; 

6. — Јово Гавров Исајловски, избран за 
народен пратеник во петта изборна околија 
на град Скопје, во производите дната група 
на индустријата, трговијата и занаетчи-
ството; 

7. — Азем Јонузов Рустеманов, избран 
за народен пратеник во трета Скопска из-
борна околија во групата на селското сто-
панство; 

8. — Димитар Борисов Јованов, избран 
за народен пратеник во втора Кочанска из-
борна околија во производителната група на 
индустријата, трговијата и занаетчиството', 

9. — Тихо Јорданов Георгиев, избран за 
народен пратеник во втора Титоввелешка 
изборна околија во производителната група 
на индустријата, трговијата и занаетчи-
ството; 

10. — Ташко Спасов Грујовски, избран 
за народен пратеник во Дебарска изборна 
околија во групата на селското стопанство^; и 

11. — Миле Јаков Колев, избран за на-
роден пратеник во прва Струмичка изборна 
околија во групата на селското стопанство. 

II. — Ова одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 3 
Скопје, 17 декември 1953 година. 

Собор на производители на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Јосиф Панев Перчинков, с. р. 

Записничар, 
Диме Владов Грозданов, с. р. 
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164 
На основа чл. 48 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, а во врска со чл. 50 
од истиот закон, Соборот на производители-
те на Народното собрание, на својата втора 
претходна седница, одржана на 19 декември 
1953 годр^на, донесе 

ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЗАПИСНИЧАРИ НА СОБОРОТ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Откако народните пратеници положат 

заклетва Соборот на производителите на 
истата седница избира од редот на своите 
членови за време од една година претседа-
тел, потпретседател и троица записничари. 

Најпрвин се избира претседател, потоа 
потпретседател и најпосле записничари. 

Член 2 
Изборот на претседател и потпретседа-

тел се врши по поединечни предлози, а из-
борот на записничари по кандидатски листи. 

Поединечен предлог односно предлог на 
кандидатска листа можат да' поднесат нај-
малку десет народни пратеници. 

Предлог на кандидатска листа се подне-
сува писмено и содржи презиме и родено 
име на предложените лица и потпис на пред-
лагачите. 

Секоја кандидатска листа содржи трои-
ца кандидати. 

Член 3 
Гласањето за избор на претседател, 

потпретседател и записничари се врши јав-
но со кревање на рака, а ако има два или 
повеќе кандидати односно кандидатски ли-
сти или ако резултатот на гласањето не мо-
же по тој начин да се установи со сигурност, 
гласањето се врши со поименично прозивање 
на пратениците. Пратениците гласаат со 
„за", „против" или „се воздржувам". 

За кандидатската листа се гласа во це-
лина. 

Избрани се оние кандидати што добиле 
најголем број гласови односно оние што се 
наоѓаат на листата за која гласало мнозин-
ство. 

Ако ниеден кандидат односно ниедна 
кандидатска листа не добиле мнозинство, се 
врши повторен избор. 

Во повторниот избор имаат право да 
учествуваат сите кандидати односно канди-
датски листи што учествуваа во првиот из-
бор, како и нови кандидати односно канди-
датски листи ако бидат накнадно предложе-
ни. 

Член 4 
За полноважноста на изборите по оваа 

Одлука е потребно присуство на мнозинство 
од сите пратеници на Соборот. 

Седницата на која се вршат изборите по 
оваа Одлука ја раководи претседателот на 
Верификациониот одбор. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја 

усвои Соборот на производителите на Народ-
ното собрание на Народна Република Ма-
кедонија. 

Бр. 4 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Собор на производители на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Ванчо Т. Унковски, с. р. 

Записничар, 
Драги Ц. Стојановски, с. р. 

165 
На основа чл. 50 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од 
Привремената одлука за избор претседател, 
потпретседател и записничари на Соборот 
на производителите на Народното собрание 
на Народна Република Македонија, Соборот 
на производителите на Народното собрание 
на својата втора претходна седница, одржа-
на на 19 декември 1953 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
I. — Се избира за претседател на Собо-

рот на производителите на Народното со-
брание на Народна Република Македонија 
Борко Јованов Темелковски, народен пра-
теник за втора изборна околија на град 
Скопје во производителната група на ин-
дустријата, трговијата и занаетчиството. 

И. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 5 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Собор на производители на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Ванчо Т. Унковски, с. р. 

Записничар, 
Драги Ц. Стојановски, с. р. 

166 
На основа чл. 50 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од 
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Привремената одлука за избор на претседа-
тел, потпретседател и записничари на Со-
борот на производителите на Народното со-
брание на Народна Република Македонија, 
Соборот на производителите на Народното 
собрание на својата втора претходна седни-
ца, одржана на 19 декември 1953 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБО-
РОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОД-

НОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избира за потпретседател на Со-
борот на производителите на Народното со-
брание на Народна Република Македонија 
Живко Јаков Тодоровски, народен пратеник 
за прва Гостиварска изборна околија во 
производителната група на индустријата, тр-
говијата и занаетчиството. 

II. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 6 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Собор на производители на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Борко Ј. Темелковски, с. р. 

Записничар, 
Драги Ц. Стојановски, с. р. 

167 
На основа чл. 50 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од 
Привремената одлука за избор на претседа-
тел, потпретседател и записничари на Со-
борот на производителите на Народното со-
брание на Народна Република Македонија, 
Соборот на производителите на Народното 
собрание на својата втора претходна седни-
ца, одржана на 19 декември 1953 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР ЗАПИСНИЧАРИ НА СОБОРОТ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНО-
ТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 
I. — Се избираат за записничари на Со-

борот на производителите на Народното со-
брание на Народна Република Македонија, 
и тоа: 

Јани Томев Бојчевски, народен прате-
ник за прва Битолска изборна околија на 
производителната група на индустријата, тр-
говијата и занаетчиството; 

Киро Владимиров Цековски, народен 
пратеник за Кривопаланечка изборна око-
лија на групата селско стопанство; и 

Богоја Стевов Спировски, народен пра,-
теник за прва Тетовска изборна околија на 
групата на селското стопанство. 

И. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 7 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Собор на производители на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Борко Ј. Темелковски, с. р. 

Записничар, 
Драги Ц. Стојановски, с. р. 

168 
На основа чл. 48 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, а во врска со чл. 61 
од истиот закон, Соборот на производители-
те на Народното собрание на својата прва 
седница, одржана на 19 декември 1953 гор-
дица, донесе 

ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИЗРА-
БОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК 
ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

И ЗА ПОСТАПКАТА НА ДОНЕСУВАЊЕТО 
НА ПРАВИЛНИКОТ 

Член 1 
Се образува комисија за изработување 

предлог на Правилник за работа на Соборот 
на производителите на Народното собрание 
на НРМ (во понатамошниот текст „Коми-
сија"). 

Член 2 
Комисијата се состои од 7 члена. 
Членовите на Комисијата се избираат по 

кандидатски листи според одредбите на 
Привремената одлука за верификација на 
мандатите на народните пратеници на Собо-
рот на производителите. 

Комисијата од редот на своите членови 
избира претседател и секретар. 

Член 3 
Комисијата има задача да изработи 

предлог на Правилник за работа на Собо-
рот на производителите. 

По изработувањето на Правилникот Ко-
мисијата е овластена да бара соработка од 
службите на Извршниот совет. 

Член 4 
По изработувањето на предлогот на Пра-

вилникот за работа во Комисијата, истата 
одредува свој известител за поднесување из-
вештај на Соборот. 

Во извештајот на Комисијата задолжи-
телно се внесува и становиштето на мал-
цинството, ако такво постои. 
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Член 5 
Предлогот на Правилникот за работа со 

извештајот на Комисијата мора да им биде 
доставен на членовите на Соборот благовре-
мено а најдоцна три дена пред денот на сед-
ницата на Соборот на која истиот ќе се пре-
тресува. 

Член 6 
Претресувањето во Соборот на предло-

гот на Правилникот за работа се врши по 
процедурата и на начинот установен за прет-
рес на предлози на закони и други прописи 
во Соборот. 

Предлогот на Правилникот е усвоен ако 
за него гласа мнозинството од присутните 
народни пратеници. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја 

усвои Соборот на производителите на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија. 

Бр. 8 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Собор на производители на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Борко Ј. Темелковски, с. р. 

Записничар, 
Јани Т. Бојчевски, с. р. 

169 
На основа чл. 61 од Уставниот закон за 

основите на општественото и; политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и чл. 2 од Привреме-
ната одлука за образување комисија за из-
работување предлог на Правилник за ра-
бота на Соборот на производителите на На-
родното собрание на Народна Република 
Македонија и за постапката на донесувањето 
на Правилникот, Соборот на производители-
те на Народното собрание на својата седни-
ца, одржана на 19 декември 1953 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТУ-
ВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК ЗА РА-
БОТА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избира Комисија за изработу-
вање предлог на Правилник за работа на 
Соборот на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Македо-
нија во чии состав влегуваат: 

1. — Георги Ефтимов Влашки, избран 
за народен пратеник во првата изборна око-
лија на град Скопје во производителната 
група на индустријата, трговијата и занает-
чиството; 

2. — Ванчо Ристов Карајанов, избран за 
народен пратеник во Гевгелиската изборна 
околија во производителната група на ин-
дустријата, трговијата и занаетчиството; 

3. — Орде Александров Кузмановски, из-
бран за народен пратеник во прва Куманов-
ска изборна околија во производителната 
група на индустријата, трговијата и занает-
чиството; 

4. — Коце Димков Јаневски, избран за 
народен пратеник во втора Прилепска из-
борна околија во производителната група на 
индустријата, трговијата и занаетчиството; 

5. — Мирчо Ристев Џочков, избран за 
народен пратеник во Гевгелиска изборна 
околија во групата на селското стопанство; 

6. — ИРСКО л а Стојанов Каранфиловски, 
избран за народен пратеник во втора Би-
толска изборна околија во групата на сел-
ското стопанство; 

7. — Јово Гавров Исајловски, избран за 
народен пратеник во петта изборна околија 
на град Скопје во производителната група 
на индустријата, трговијата и занаетчи-
ството. 

И. — Ова одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 9 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Собор на производители на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Борко Ј. Темелковски, с. р. 

Записничар, 
Јани Т. Бојчевски, с. р. 

170 -
На основа чл. 30 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Соборот на произ-
водителите на Народното собрание на сво-
јата прва седница, одржана на 19 декември 
1953 година, донесе. 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕТХОДНА НАЧЕЛНА СОГЛАСНОСТ 
ЗА ИЗМЕНА НА СТ. 1 ОД ЧЛ. 76 НА 
УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО 
УСТРОЈСТВО И ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТА 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. — Соборот на производителите на На-
родното собрание дава претходна начелна 
согласност за измена на ст. 1 од чл. 76 на 
Уставниот закон за основите на општестве-
ното и политичкото устројство и органите 
на власта на Народна Република Македо-
нија во смисла бројот на членовите на Из-
вршниот совет да се намали испод минимал-
ниот број утврден со споменатиот член така, 
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што неговиот минимален број да се утврди 
на девет члена. 

И. — Ова одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 10 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Собор на производители на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Борко Ј. Темелковски, с. р. 

Записничар, 
Јани Т. Бојчевски, с. р. 

171 
На основа чл. 48 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, а во врска со чл. 49 
од истиот закон, Народното собрание на На-
родна Република Македонија, на првата за-
едничка седница на Републичкиот собор и 
Соборот на производителите, одржана на 19 
декември 1953 година, донесе 

ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО 

СОБРАНИЕ 
Член 1 

Новоизбраното Народно собрание на за-
едничката седница на Републичкиот собор 
и Соборот на производителите ќе избере 
претседател, потпретседател и секретар на 
Народното собрание. 

Член 2 
Претседателот, потпретседателот и сек-

ретарот на Народното собрание се избираат 
на првата седница на Народното собрание 
по извршената верификација на мандатите 
во домовите. 

Член 3 
За полноважноста на изборот на прет-

седателот, потпретседателот и секретарот е 
потребно присуство на мнозинството члено-
ви на едниот и другиот дом. 

Член 4 
На седницата на која се врши изборот 

на претседателот, потпретседателот и секре-
тарот на Народното собрание претседава до-
сегашниот Претседател на Народното собра-
ние. Ако Претседателот е кандидат за прет-
седател, потпретседател или секретар на 
Народното собрание со седницата раководи 
најстариот присутен пратеник. 

Пред да почне избирањето Претседате-
лот на Народното собрание ќе утврди дали 
е присутно потребното мнозинство на прате-
ниците. 

Член 5 
Изборот на претседателот, потпретседа-

телот и секретарот на Народното собрание 
се врши со поединечни предлози. 

Поединечен предлог можат да поднесат 
најмалку десет пратеници. 

Предлогот се поднесува писмено и содр-
жи покрај презимето и роденото име на 
предложениот кандидат и потписи на пред-
лагачите. 

Член 6 
Пред почетокот на гласањето претседа-

телот на Народното собрание му ги соопшту-
ва на Собранието сите предлози на кандида-
ти за претседател, потпретседател и секре-
тар и откако установи дека нема други пред-
лози ќе ги стави на гласање примените 
предлози. 

Член 7 
Изборот на претседател, потпретседател 

и секретар на Народното собрание се врши 
со јавно гласање. 

Ако за избор на претседател, потпретсе-
дател и секретар се предложени повеќе кан-
дидати гласањето се врши поименично, а 
ако е предложен по еден кандидат гласа-
њето се врши со кревање на рака. 

Член 8 
Поименичното гласање се врши на тој 

начин што секој пратеник се изјаснува за 
еден од предложените кандидати. 

При гласањето пратениците можат и да 
се воздржат од гласањето. 

Член 9 
Гласањето со кревање на рака се врши 

на тој начин што претседателот на Народ-
ното собрание ги повикува пратениците пр-
во да се изјаснат кои се за предложениот 
кандидат, потоа кои се против предложениот 
кандидат и најпосле кои се воздржуваат од 
гласањето. 

Член 10 
За претседател, потпретседател и секре-

тар на Народното собрание се избрани кан-
дидатите што добиле најголем број на гла,-
сови. Ако два или повеќе кандидати добијат 
еднаков број гласови гласањето ќе се повто-
ри. При повторување на гласањето можат 
накнадно да се предложат и нови канди-
дати за претседател, потпретседател и сек-
ретар на Народното собрание. 

Ако се гласа само за по еден кандидат 
за претседател, потпретседател и секретар 
на Народното^ собрание истите се избрани 
ако за секого од нив гласа мнозинството од 
присутните пратеници. 

Член 11 
Претседателот на Народното собрание 

по завршеното гласање ќе го објави резул-
татот на гласањето и ќе прогласи кои кан-
дидати се избрани за претседател, потпрет-
седател и секретар на Народното собрание. 
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Член 12 
Оваа привремена одлука влегува во си-

ла со усвојувањето од Народното собрание. 
Бр. 1 

Скопје, 19 декември 1953 грд. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Димче Стојанов-Мире, с. р. 

172 
На основа чл. 49 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и Привремената од-
лука зи избор на претседател, потпретседа-
тел и секретар на Народното собрание, На-
родното собрание на Народна Република 
Македонија, на првата заедничка седница 
на Републичкиот собор и Соборот на произ-
водителите, одржана на 19 декември 1953 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО-

ТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избира за претседател на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија Лазар Панев Колишевски, народен 
пратеник за десетта изборна околија на град 
Скопје. 

И. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 2 
Скопје, 19 декември 1953 година 

I Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Димче Стојанов — Мире с. р. 

173 
На основа чл. 49 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и Привремената од-
лука за избор на претседател, потпретседа-
тел и секретар на Народното собрание, На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, на првата заедничка седница на 
Републичкиот собор и Соборот на произво-
дителите, одржана на 19 декември 1953 го-
дина. донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА НА-

РОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избира за потпретседател на На 
родното собрание на Народна Република 
Македонија Никола Борисов Минчев, наро-
ден пратеник за прва Тиквешка изборна 
околија. 

И. - Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 3 
Скопје, 19 дек;рЕЅри 1953 година 

^Народно: собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Лазар Колишевски, с. р. 

174 
На основа чл. 49 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и Привремената од-
душка за избор на претседател, потпретседа-
тел и секретар на Народното собрание, На-
родното собрание на Народна Република Ма 
кедонија, на првата заедничка седница на 
Републичкиот собор и Соборот на произво-
дителите, одржана на 19 декември 1953 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избира за секретар на Народно-
то собрание на Народна Република Македо-
нија Мориц Аврамов Романо, народен пра-
теник за шеста Струмичка изборна околија. 

И. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 4 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Лазар Колишевски, с. р. 

175 
На основа чл. 48 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, а во врска со чл. 61 
од истиот закон, Народното собрание на На-
родна Република Македонија, на првата за-
едничка седница на Републичкиот собор и 
Соборот на производителите, одржана на 19 
декември 1953 година, донесе 
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^ ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИЗРА-
БОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК 
ЗА РАБОТА НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
И ЗА ПОСТАПКАТА НА ДОНЕСУВАЊЕ-

ТО НА ПРАВИЛНИКОТ 
Член 1 

Се образува Комисија за изработување 
на правилник за работа на Народното собра-
ние. 

Комисијата се состои од 9 члена. 
Комисијата од редот на своите членови 

избира претседател и секретар. 

Член 2 
Комисијата има задача да изработи 

предлог на правилник за работа на Народ-
ното собрание. 

Во изработувањето на предлогот на пра-
вилникот Комисијата е овластена да бара 
соработка од службите на Извршниот совет. 

Член 3 
По изработувањето на предлогот на пра 

вилникот Комисијата го поднесува на Со-
бранието со свој извештај 'за која це,л одре-
дува свој известител. 

Во извештајот на Комисијата се внесу-
ва и становиштето на малцинството, ако 
такво постои. 

Член 4 
Предлогот на правилникот за работа на 

Народното собрание со извештајот на Коми-
сијата мора да биде доставен на членовите 
на обата дома благовремено а најдоцна три 
дена пред денот на седницата на Собрание-
то на која правилникот ќе се претресува. 

Член 5 
Претресувањето по предлогот на пра-

вилникот во Собранието се врши по проце-
дурата и на начинот установен за претре-
сување на одлуки на заедничка седница на 
обата дома. 

Предлогот на правилникот е усвоен ако 
за него гласа мнозинството од присутните 
пратеници. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со усвоју-

вањето од Народното собрание. 
Бр. 5 

Скопје, 19 декември 1953 год. 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател, 

Лазар Колишевски, с. р. 

176 
На основа чл. 61 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и чл. 2 од Привре-

мената одлука за образување Комисија за 
изработување предлог на Правилник за ра-
бота на Народното собрание и за постапката 
на донесувањето на Правилникот, Народното 
собрание на Народна Република Македони-
ја, на првата заедничка седница на Репу-
бличкиот собор и Соборот на производите-
лите, одржана на 19 декември 1953 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБО-
ТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК ЗА 
РАБОТА НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избира Комисија за изработу-
вање предлог на Правилник за работа на 
Народното собрание во чиј состав влегуваат 
народните пратеници: 

Димче Стојанов — Мире, Панте Илиев, 
Тома Кутурец, Трпе Јаковлески, Осман 
Мифтари, Коце Јаневски, Јован Исајлов-
ски, Георги Влашки и Рампо Атанасовски. 

И. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 6 
Скопје, 19 декември 1953 год. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Лазар Колишевски, с. р. 

177 I 
На основа чл. 48 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, а во врска со чл. 76 
од истиот закон, Народното собрание на На-
родна Република Македонија, на првата за-
едничка седница на Републичкиот собор и 
Соборот на производителите, одржана на 19 
декември 1953 година, донесе 

ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ИЗВРШЕН СОВЕТ НА НА-

РОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Новоизбраното Народно собрание Извр-

шниот совет го избира на истата заедничка 
седница на обата дома на која е извршен из-
борот на претседателот, потпретседателот и 
секретарот на Народното собрание и тоа вед-
наш по нивниот избор. 

Член 2 
За полноважност на изборот на Изврш-

ниот совет е потребно присуство на мнозин-
ство членови на едниот и другиот дом. 

Пред да почне избирањето претседате-
лот на Народното собрание ќе утврди дали е 
присутно потребното мнозинство на народ-
ните пратеници. 
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Члеи 3 
Изборот на Извршниот совет се врши 

на основа кандидатски листи. 
Секоја кандидатска листа содржи онолку 

кандидати колку што се избираат членови 
на Извршниот совет, меѓу кои треба да би-
дат означени кој кандидат се предлага за 
претседател: на Извршниот совет. 

По предлог на дваесет народни прате-
ници Народното' собрание претходно го утвр 
дува бројот на членовите на Извршниот со-
вет што треба да се изберат. 

Член 4 
Предлог на кандидатска листа за избор 

на Извршниот совет можат да поднесат 
дваесет пратеници. 

Предлогот се поднесува писмено и со-
држи покрај презимињата и родените ими-
ња на предложените лица и потписи на 
предлагачите. 

Член 5 
Пред почетокот на гласањето претседа-

телот на Народното собрание му ги сооп-
штува на Собранието предлозите на сите 
кандидатски листи и откако установи дека 
нема други предлози, примените кандидат-
ски листи: ќе ги стави на гласање. 

Листите се означуваат по името на кан-
дидатот за претседател на Извршниот совет 
или по редниот број како ш,то се примени. 

Член 6 
Изборот на Извршниот совет се врши со 

јавно гласање. 
Гласањето се врши поименично. Ако за 

изборот е поднесена само една кандидатска 
листа Собранието може да одлучи гласање-
то да се изврши со кревање на рака. 

Член 7 
Поименичното гласање се врши на тој 

начин што секој пратеник се изјаснува за 
една од предложените кандидатски листи. 
Ако е предложена само една кандидатска 
листа пратениците се изјаснуваат само за 
таа листа. 

При гласањето пратениците можат да 
се воздржат од гласањето. 

Член 8 
Гласањето со кревање на рака се врши 

на тој начин што претседателот на Народ-
ното собрание ги повикува пратениците пр-
во да се изјаснат кои се за предложената 
листа, потоа кои се против предложената 
листа и најпосле кои се воздржуваат од гла-
сање . 

Член 9 
За членови на Извршниот совет се из-

брани кандидатите од онаа кандидатска ли-
ста што добила најголем број на гласови. 
Ако листите добијат еднаков број гласови 
гласањето ќе се повтори. При повторување 
на гласањето можат накнадно да се предло-
жат и нови кандидатски листи. 

Ако се гласа само за една кандидатска 
листа кандидатите од оваа листа се избрани 
ако за неа гласало мнозинството до присут-
ните пратеници. 

Член 10 
Претседателот на Народното собрание 

по завршеното гласање ќе го објави резул-
татот на гласањето и ќе прогласи кои кан-
дидати се избрани за членови на Извршниот 
совет. 

Член 11 
Оваа привремена одлука влегува во си-

ла со усвојувањето од Народното собрание. 
Бр, 7 

Скопје, 19 декември 1953 год. 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател, 

Лазар Колишевски, с. р. 

178 
На основа чл, 41 и 76 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и Привре-
мената одлука за изборот на Извршниот со-
вет на Народното собрание, а во врска со 
Одлуката за претходна начелна согласност 
за измена на став 1 од чл. 76 на Уставниот 
закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, усвоена на 
посебните седници на Републичкиот собор и 
Соборот на производителите, Народното со-
брание на Народна Република Македонија, 
на првата заедничка седница на Републич-
киот собор и Соборот на производилите, одр-
жана на 19 декември 1953 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избира Извршен совет на На-
родното собрание во состав: 

а) Претседател на Извршниот совет 
Љупчо Дончов Арсов; 

б) Членови: Крсте Трајков Црвенков-
ски, Вера Дончева Ацева, Наум Николов На-
умовски, Филип Савев Брајковски, Киро 
Данаилов Георгиевски, Ристо Методиев Џу-
нов, Злате Тренов Биљановска Реис Алита 
Шакири, Даре Ангелов Џамбаз и Аспарух 
Димчев Каневче. 

И. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 8 
Скопје, 19 декември 1953 год. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Лазар Колишевски, с. р. 
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179 ^ 
На основа чл. 48 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, а во врска со чл. 61 
од истиот закон, Народното собрание на На-
родна Република Македонија, на првата за-
едничка седница на Републичкиот собор и 
Соборот на производителите, одржана на 19 
декември 1953 година, донесе 

ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИЗРА-
БОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ОДЛУКА ЗА 
НАГРАДИ, НАКНАДИ И ДНЕВНИЦИ НА 

ПРАТЕНИЦИТЕ НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ 

Член 1 
Се образува комисија за изработување 

предлог на Одлука за награди, накнади и 
дневници на пратениците на Народното со-
брание. 

Комисијата се состои од 7 члена. 
Комисијата од редот на своите членови 

избира претседател и секретар. 

Член 2 
Изборот на Комисијата се врши на осно-

ва кандидатски листи. Секоја кандидатска 
листа мора да содржи 7 кандидати за чле-
нови на Комисијата, 

Предлог на кандидатска листа можат да 
поднесат десет пратеници. Предлогот се 
поднесува писмено и покрај презимето и 
роденото име на предложените лица ги со-
држи и потписите на предлагачите. 

За постапката на изборот на Комисија-
та и гласањето важат одредбите на Привре-
мената одлука за изборот на Извршниот со-
вет на Народното собрание. 

Член 3 
Комисијата има задача да изработи 

предлог на одлука за наградите, накнадите 
и дневниците на пратениците во врска со 
вршењето на пратеничката должност. 

Во изработувањето на предлогот на од-
луката Комисијата е овластена да бара со-
работка од службите на Извршниот совет. 

Член 4 
По изработувањето на предлогот на од-

луката за наградите, накнадите и дневници-
те на пратениците Комисијата го доставува 
на Народното собрание со свој извештај за 
која цел одредува свој известител. 

Во извештајот на Комисијата се внесу-
ва и становиштето на малцинството, ако 
такво постои. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со усвоју-

вањето од Народното собрание. 

Бр. 9 
Скопје, 19 декември 1953 година 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Лазар Колишевски, с. р. 

180 
На основа чл. 61 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и чл. 2 од Привре-
мената одлука за образување комисија за 
изработување предлог на Одлука за награ-
ди, накнади и дневници на пратениците на 
Народното собрание, на првата заедничка 
седница на Републичкиот собор и Соборот 
на производителите, одржана на 19 декем-
ври 1953 година, Народното собрание донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБО-
ТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ОДЛУКА ЗА НА-
ГРАДИ, НАКНАДИ И ДНЕВНИЦИ НА 
ПРАТЕНИЦИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРА-

НИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. — Се избира комисија за изработува-
ње предлог на Одлука за награди, накнади 
и дневници на пратениците на Народното 
собрание, во чиј состав влегуваат народните 
пратеници: 

Видое Смилевски, Никола Алексовски, 
Ване Печовски, Митко Бразилов, Лазар Мој-
сов, Крсте Марковски и Ванчо Николовски. 

И. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 10 
Скопје, 19 декември 1953 год. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 

ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 
На основа дозволата од Советот за стопанство 

на Народниот одбор на Битолска околија бр. 15948 
од 20.Х.1953 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 312, 
рег. бр. 312, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
лар Коста Христов Нечов (Каревски), со седиште 
во с. Слепче. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА НРМ 20 декември 1953 Бр. 42 - Стр. 432 

Предмет на работата на дуќанот е: коларски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Христов Нечов (Каревски). (755) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 15587 од 13.Х.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 311, рег. бр. 311, 
'занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ристе 
Тодоров Миленковски, со седиште во с. Горно 
Српци. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристе 
Тодоров Миленковски. (756) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битлска околија бр. 15584 од 13.Х.1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работи л ници на страна 310, рег. бр. 3101, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Јордан Ристов 
Андоновски, СО седиште во с. Доленци. 

Предмет на работата на дуќанот е. печење на 
ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Ристов Андоновски. (757) 
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