
Смрт иа фашизмот — Слобода ка народот! 

НА 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 ка адреса: "Службен весник на 

НРВР — Скопје, и не се вратат 

СКОПЈЕ 
Сабота, 20 мај 1850 година . 

Бр. 12 год. VI 

Овој број чини 2 динари. Претила-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие '25 ши. 

Ми јшование чл. 16 од Уредбата за регулирање 
на *****И* и плати на работниците и намештениците I 
во Јрксвно-стопанските и приватни претпријатија, 

приватен установи и организации ("Сл. лист на ФНРЈ" ј 
бр. 24 фш 20-1У-1945 год.), а во согласиесо Главниот \ 
одбор ве Сојузот на синдикатите на Југославија за Ма- ! 
кежвгоф, ге пропишувам овој 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗЕМАЊЕ НА РАБОТА И ДРЖЕЊЕ НА ДОМА-
ШНИ ПОМОШНИЧКИ И ЗА НИВНИТЕ ПЛАТИ 

Член 1 
С» вел да се правилно распредели работната си-

ла в* *опанството, семејствата, домаќинствата или 
о д д е л и лица (самци) можат да земат на работа и др-
жа* т а ш н и помошнички само на основание специјал-
ни о м о н и ј а . 

Член 2 
в а т р е н и ј а за земање на работа и држење на до-

матов помошнички ќе се издаваат: 
а) ве семејства кои што имаат најмалку едно де-

те ак« в мажот и жената се најдуваат во трудов (слу-
ж е а ) •«нос, а во семејството односно домаќинство- > 
то пеам возрасно лице кое што да го пази детето; Ј 

§*) ва семејство кое што има пет или повеќе де-
ца, бев вглед на това дали жената се најдува во тру-
дов (мрркбен) однос или не; 

в ) на семејства без деца, ако обата сапружници 
се во трудов (службен) однос, а жената врши ра-
бота в« воја се бара специјална стручна спрема; 

г ) ва семејства без деца, како и на одделни лица 
беамин) ако обата сапружници, односно одделните 
Лица (мици) се неспособни за работа поради болест, 
изнетог лост или старост; 

д) па домаќинство кое што има пет или поведе 
членови ва трудов (службен) однос; 

ѓ) т домаќинство со болен на кого што е нужна 
Постојам нега, ако возрасните здрави членови на до-
маќинството се во трудов (службен) однос, а болниот 
неможе да се настани во болница; 

е) иа лица кои што вршат нарочно одговорни др-
жавни ш и општествени функции; 

Член 3 
И м семејства во смисол на оваа Уредба се под-

разбврааг поблиските членови на семејството (маж, 
Кева в веца) а под домаќинство само роднини кои 
што ж м г заедно; 

Член 4 
Одобренија за земање на работа и држење на 

дом даша помошнички издаваат управите за работна 

сила при повереиствата на трудот на околиските (град-
ски, реонски) народни одбори надлежни по местото во 
кое што ќе работи домашната помошничка. 

Против решението за недавање одобрение може 
да се подаде жалба до Управата за работна сила ири 
надлежниот овластен народен одбор чие што решение 
е окончателио. 

На основаше даденото му одобрение, работодате-
лот ќе заснива трудов однос со домашната помошнич-
ка случува јќи писмен договор за работа по прописите 
на Уредбата за заснивање и престанување на трудо-
вите односи. 

Член 5 
Едно сентејсизо, домаќинство, односно одделно 

лице (самец) може да земе на работа по правило, само 
една помошничка. Ова може да се напраи исклучевте 
само во нарочно оправдани случаи. 

Во случај да домашната помошничка се разболи 
и нејзината болест трае или се предвидува дека ќе 
трае поведе од еден месец, Управата за работна сила 
може да одобри на работодателот да за времетраење-
то на болеста може да земе на работа уште една по-
мошничка. 

Член 6 
Секој работодател е должен, во случај да преста-

нале односно се промениле условијата наведени во 
чл. 2 од оваа Уредба, веднага да ја извести за тоа 
надлежната Управа за работна сила и да со домашната 
помошничка го прекине трудовиот однос по прописите 
на Уредбата за заснивање и престанување на трудо-
вите односи, 

Член 7 
На домашната помошничка која што врши дома-

шна работа и припаѓа месечна плата во износ од 809-
1.500 динари месечно. А ако пак самостојно готви храна 
и има за тоа потребно стручно знање, и припаѓа ме-
сечна плата од 1.000—2.000 динари. 

Домашните помошнички не се должни да перат 
постелни и пруги слични прибор!!, а доколку таа ра-
бота ја вршат им припаѓа за секој ден во кој што ја 
вршат таа работа додаток од по 100 динари. 

Член 8 
Домашните помошнички имаат покрај платата, 

право на бесплатен стан и храна. 

Член 9 
Домашните помошнички имаат право на одмор о 

текот на денот, кој што се, по правило, дава по п » 
не и кој што неможе да трае помалку од еден мас-

н а домашните помошнички им припаѓа во теко! иа 
седмицата неделен одмор, кој што ќе им се дава во 
два дена ао пладне. 
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Член 10 

Домашни помошнички кои што нај некој рабо« 
тодател работат само неколку чаев дневно, односно 
работаат само во определени дни од седмицата ( беди-
н е р к а - примаат плата по 20 динари од работен час. 
Доколку кај истиот работодател ќе работат поведе 
од 4 часа дневно, имаат право и на едно јадење, кое 
што ќе се падне во време на работа. 

Член И 
Членовите на занаетчиските, производителните и 

преработувачките задруги, како и лица што вршат оп-
штествени функции (лекари, адвокати и ел) во однос 
на правата, за држење на домашни помошнички се 
израмнуваат со лицата во трудов (службен) однос. 

Член 12 
Со парично наказание од 500-10.000 динари ќе 

се накаже раководителот: 
а) ако земе на работа или држи домашна помо-

шничка без одобрение на надлежната Управа за ра-
ботна сила. 

б) ако не склучи писмен договор за работа со 
домашната помошничка (член 4 став 3) . 

в) ако по своја вина не ги изврши обврските од 
договорот за работа во однос на платата, додатокот, 
станот и храната (член 7 и 8 ) ; 

г) ако по своја вина не ги изврши обврските од 
договорот за работа во однос на одморот на дома-
шната помошничка (чл. 9 ) ; 

д) ако во случај да престанат условијата про-
писани по чл. 2 од оваа Уредба веднага не ја извести 
надлежната Управа за работна сила и не го прекине на 
законски прописан начин трудовиот однос (чл. 6 ) ; 

ѓ) ако се непристојно или неморално однесува 
спрема домашната помошничка; 

е) ако не постапи по чл. 15 од оваа Уредба. 

Член 13 
Со парично наказание од 100-5.000 динари ќе се 

накаже домашната помошничка: 
а) ако постапи ц/д работа ка ј рабородател ко ј 

лЈго нема одобрение од надлежната управа за работна 
сила за земање на работа и држење на домашна по-
мошничка; 

б) ако по своја вина не ги извршува обврските 
од договорот за работа; 

в) ако се непристојно или неморално однесува 
спрема работодателот или спрема член од неговото 
семејство односно домаќинство. 

Член 14 
Административно-наказателна постапка вода« и 

наказанија донесуваат извршните одбори на околи-
ските (градски, реонски) народни одбори по пропи-
сите на Основниот закон за прекршоците. 

> Член 15 
Лица кои што во денот на влегувањето во сила 

на овој Правилник држат домашна помошничка се дол-
жна да во срок од 15 дека од влегувањето во сила на 
истиот побараат одобрение за земање ка работа и др-
жење на домашна помошничка од надлежната Управа 
за работна сила, доколку за тоа ги исполнуваат усло-
вната по чл. 2 од овој Правилник. Во противен случај 
ќе го раскинат трудовиот однос со домашните помо-
шнички по прописите на Уредбата за заснивање и пре-
станување на трудовите односи и за тоа ќе ј а известат 
надлежната Управа за оаботна сила. 

Член 16 
Овој Правилник влегува во сила во денот на него-

вото објавување во "Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија0, кога престануваат да важат 
прописите на Правилникот за уредување на платите 
на домашниот помошен персонал и на достојници на 
куќи ("Службен весник на НРМ" Бр. 17/46 год.), до-
колку се однесуваат за домашните помошнички. 

Бр. 1589/50 год., 27 февруари 1950 год. Скопје 

Министер 
на трудот на НР Македонија, 

Џафер Кодра е. р. 

84 
Извршниот одбор на Народниот одбор на Гости-

варска околија распишува избори во првото гласачко 
место во село Маврово, Местен народен одбор, — Ма-
врово. 

На основане чл. 8 и 10 од Законот за избор на 
одборници за Народните одбори, Извршниот Одбор на 
Народниот одбор на Гостиварска околија го донесува 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се распишуваат избори за едно одборничко место 

во село Маврово на Месниот народен одбор, — Мавро-
во, околија Гостиварска. 

Изборната единица опфаќа целото село Маврово. 
Изборите к'е се одржат на 28 мај 1960 година. 
Извршниот одбор на Околискиот Народен одбор, 

— Гостивар, 24-1У-1СС0 година. 
Бр. 4976 

85 
ЗАПИСНИК 

ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА У-ТО ВОНРЕДНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 

ОДРЖАНО НА 30 ЈАНУАРИ 1950 ВО СКОПЈЕ 
Претседава: Претседателот Д-р Димитар Несторов 
Секретар: Кемал Сеј фула 
Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори 

1-та седница на У-то вонредно заседание на Народното 
собрание на НРМ во 9 часот и го прочита Указот на 
Претседателството на Президиумот на Народното со-
брание на НРМ за свикување Народното собрание на 
У-то вонредно заседание на 30 јануари 1950 година. 

Сите присутни народни пратеници го сослушаа сто-
ејќи читањето на Указот. 

Пред да премине на утврдувањето на дневниот 
ред Претседателот соопштува дека Владата на ПРМ 
му поднела на решавање на Собранието врз основа 
на чл. 60 од Уставот на НРМ: Предлог на Законот зд 
државниот буџет на Народна Република Македонија 
за 1950 год. Предлог на законот за државната завршна 
сметка на Народна Република Македонија за 1948 го-
дина: Предлед на законот за дополнителниот буџеГС 
кон републиканскиот буџет на Народна Република 
Македонија за 1949 година; Предлог на законот за 
изменување и дополнување на Законот за поделбата 
на тершоријата на Народна Република Македонија на 
области; Предлог на законот за изменување и допол-
нување на Законот за административно-територијал-
ката подела на Народна Република Македонија; и 
Предлог на одлуката за потврдување на уредбите 



СЛУЖБЕН ВЕСНИН 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
Бр. 12 Скопје, сабота 20 мај 1&50 год. Год. VI 

СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ 

Министерството на внатрешните работи на Народ-
на Република Македонија со Решение I бр. 23287/49 
од 20 декември 1949 год. одобрило промената на ро-
деното име на Казкмова Фрона, родена на ден 6 декем-
ври 1927 год. во село Киселица Царевоселска околија, 
од родители: Татко Јангелов Илија и мајка Јангелова 
Ванѓа во смисол да бо иднина роденото име гласи Фа-
тима. 

Согласно чл. 21 од Законот за лични имиња оваа 
промена важи од денот на објавувањето во "Службен 
Весник на НРМ". т " 1 - 2 — 2 9 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД —БИТОЛА 

По бракоразводното дело на Фанија Анастасова 
Цветкова, по татко Стојанова од ѓр. Битола, против 
Анастас Трујов Цветков од гр. Битола, сега во непозна-
то местожителство во САД, — се поканува тужениот 
Анастас, да се во срок од 15 дена од објавувањето на 
овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави во овој 
Суд. Во противно делото к'е се разгледа со одредениот 
му заступник Георги Милев," адвокат од гр, Битола. 

Од Околискиот суд гр. Битола Гр. д. бр. 152/50 г. 
4— 67 

МАЛИ ОГЛАСИ 
ЛИЧНИ КАРТИ 

Изгубената лична карта бр. 7699 издадена од 
Новеренство за внатрешни работи при Околискиот 
Народен одбор во Тетово ја огласувам невалидна Ка-
мил Авзиов Бајрами од село Џепчешта — Тетово 

IV—47—698 
Изгубенава лична карта серија бр. 19556 Рег. 

фр. 9860 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Порој ја о б е -
сувам невалидна Ибраим Абдулов Шаип од село Порој 
— Тетово IV—52—797 

Изгубената лична карта серија бр. 16388 Рег. 
бр. 6391 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Тетово ја огла 
Оувам невалидна Изаир Синанов Одани од село Лисец 
— Тетово I V — 5 1 - 7 7 2 

Изгубената лична карта серија "Д" 18223 Рег. 
јбр. 8229 издадена од Поверенството за внатрешни рабо-
ти при Околискиот народен одбор во Тетово ја огла-
сувам невалидна Кани Нуриман Османи од село Те-
арце — Тетово IV—57—897 

Изгубената лична карта серија бр. 13907 Рег. 
фр. 3910 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Тетово ја 
огласувам невалидна Беџети Амзов Зуљфи од село 
Снничани — Тетово IV—57—902 

Изгубената лична карта серија "Е" бр. 71476 из-
дадена од Повереново за внатрешни работи во Ра-
довиш ја огласува«! невалидна Шабан Адемов Самиов 
од село Јеловјане — Тетово IV—40—572 

Изгубената лична карта серија "Д" 21927 Рег. 
бр. 11931 издадена од Повереново за внатрешни ра-

боти при Околискиот народен одбор во Тетово ја оѓла 
сувам невалидна Арифи Ештрефов Фуази од село Го-
лема Речица — Тетово IV—40—577 

Изгубената лична карта серија бр. 10241 Рег. 
бр. 244 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Тетово ја огдасу-
вам невалидна Шаип А. Мустафа од село Синичани — 
»Тетово IV—58—905 

Изгубената лична карта серија бр. 16969 Рег. бр. 
6972 издадена од Поверенство за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Тетово ја огласу-
ва« невалидна Рамадан М. Шасивер од село Мала 
Речица Тетово IV—62—086 

Изгубената лична карта серија "Д" 18108 рег. 
бр. 8112 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Тетово ја 
оглвСуваМ невалидна Абдији Исмаилов Азби од село 
Џепчиште — Тетово IV—63- 999 

Изгубената лична карта серија "Д" бр. 14886 рег. 
бр. 4889 Издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Тетово ја 
огласувам невалидна Коце Симов Трпевски од село 
Отуње IV—63—1000 

Изгубената лична карта рег. бр. 8168 издадена 
од Поверенство за внатрешни работи при Околискиот 
народен одбор во Тетово ја огласувам невалидна Усе-
ин Азиов Асим од село Желино — Тетово 

IV—63—1009 
Изгубена^ лична карта серија "Д" 13897 Рег. 

бр. 3900 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при -Околискиот народен Одбор во Тетово ја 
оѓласувам невалидна Муртезан Мисимов од Село До-
брца — Тетово * IV—65--1047 
КУМАНОВО 

Изгубената лична карта серија „Г" 7793 Рег. бр. 
80ДЗ издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Куманово ја огла-
сувам невалидна Станојко Теодосов Стојкоски од се-
ло Мало Нагоричани Куманово IV—37—511 

Изгубената лична карта серија "Г" 11391 Рег. 
бр. 11652 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Куманово ја 
огласувам невалидна Сабедин Казим Љатифи од се-
ло Отља — Куманово IV—38—525 

Изгубената лична карта серија бр. 92301 Рег, 
бр. 4068 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Куманово ј а 
огласувам невалидна Наца Тодорова Јоновска од Ку-
маново IV—40—561 

Изгубената лична карта серија бр. 95771 Рег* 
бр. 9826 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Куманово ја 
огласувам невалидна Веса Н. Андоноска од Куманово 
ул. Прво Прохорпчински бр. 13 IV—42-—602 

Изгубената лична карта серија бр. 88680 Рег. 
бр. 1679 издадега од Повереново за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Куманово ја 
огласувам невалидна Петко П. Миладинови од Кума-
ново ул. Генерал Темпо бр. 192 IV—43 - 6 3 5 

Изгубената лична карта серија "Г" 4430 Рег, 
бр. 3089 издадена од Повереново за внатрешни ра-
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боти при Градскиот народен одбор во Куманово ја 
огласува« невалидна Киро Димков Петровски од село 
Рома новци — Куманово IV—44—653 

Изгубената лична карта серија "А" 89803 Рег. 
бр. 2802 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Куманово ја 

огласувам невалидна Александар П. Спасоски од Ку-
маново ул. Пелинце бр. 11 IV—46—692 

Изгубената личп1а карта серија "Г" 5411 Рег. 
бр. 2420 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Куманово ја 
огласуваат невалидна Горѓи Иванов Величевски од 
село Илин-дол — Куманово IV—18—338 

Изгубената лична карта серија "Г" 11199 Рег. 
бр. 11425 издадена од Повереново за внатрешни ра-
б о т при Околискиот народен одбор во Куманово ја 
•.огласува« невалидна Петар Милошов Раневски од 

село Орашец — Куманово IV—47—714 
Изгубената лична карта серија "Г" 11678 Рег. 

бр. 11742 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Куманово ја 
огласу вам невалидна Санко Милошов Каранфиловски 
од село Карловце — Куманово IV—51—774 

Изгубената лична карт|а серија "А" 95065 Рег. 
бр. 8150 издадена од Повереново за внатрешни ра-
•') ги при I царскиот народен одбор во Куманово ја 
огласува« невалидна Јусуф X. Исламовски од Кума-
ново ул. Маршал Сталин IV—53—812 

Изгубената лична карта серија "Г" 8040 Рег. 
бр. 7087 издадена од Поверентво за внатрешни ра-
бон! пр1 Околискиот народен одбор во Куманово ја 
огласува!« невалидна Стоје Димов Петрушевски от 
село Ругинци — Куманово IV—48—72§ 

Изгубената лична карта серија "Г" 2190 Рег. 
бр. 2218 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор бо Куманово ја 

огласува« невалидна Коста Серафимов Спасовски од 
село Длабочица — Куманово IV—52—792 

Изгубената лична карта серија "А" 90794 Рег. 
бр. 3676 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Куманово ја 
огласува« невалидна Милосковски Т. Јаким од Кума- _ 
ново ул. Маршал Жуков бр. 63 IV—53—813 

Изгубената лична карта Сер. 12657 Рег. бр. 12855 
издадена од Повереново™ на внатрешни работи при 
Ш О Ј2 огласувам невалидна Јелка Т. Георгиевска ул. 
Митрополит Глигорија бр. 137 Битола IV—93 —1586 

Изгубената лична карта сер. В 69543 рег. 
бр. 1480 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Титов Велес 
ја огласува« невалидна Благој Стојанов Атанасов од 
село Оморани — Титов Велес IV—9—166 

Изгубената лична карта серија "В" 74129 Рег. 
бр. 6076 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Титов Велес 
ја огласувам невалидна Изет Даутов Зејнула од село 
Горно Јаболчиште — Т.,Ј Велес IV—12—222 

Изгубената лична карта серија "В" Бр. 74608 рег. 
бр. 6554 издадена од Повереново^ на внатрешни ра-
боти при Околиски народен одбор во Т. Велес ја 
огласува« за ' невалидна Иванов Ристов Сарафко од 
е. Д. Чичево — Т / Велес IV—20—376 

Изгубената лична карта серија "Б" Бр. 76894 
рег. бр. 8840 издадена од Поверенството на внатре-
шни работи при Околиски народен одбор во Т. Велес 
ја огласува« за невалидна Белулов Мустафов Амед 
од е. Виничани — Т. Велес I V - 2 0 - 380 

Изгубената лична карта серија "В" 61281 Рег. 

бр. 1281 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Титов Велес 
ја огласува« невалидна Мишо Андреев Карпузов од 
Титов Велес ул. Љубомир Васев бр. 3 IV—15—269 

Изгубената лична карта серија "В" 60281 Рег. 
бр. 281 издадена од Поверенство за внатрешни рабо-
ти при Градскиот народен одбор во Титов Велес ја 
огласува« невалидна .Никола Панов Димов од Титов 
Велес ( , IV—34—446 

Изгубената лична карта бр. 10636 за страни др-
жавјани издадена од Министерството за внатрешни ра-
боти во Скопје ја огласува« невалидна ТГаскал М. 
Пиджов од село Ораовец — Т. Велес IV—35—475 

Изгубената лична карта серија "В" 75754 Рег. 
бр. 7700 издадена од Поверенсгво за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Титов Велес 
ја огласува« невалидна Владо Орданов Димов од се-
ло Слп — Титов Велес IV—39—542 

Изгубената лична карта серија "В" 62318 рег. 
бр. 3318 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Титов Велес 
ја огласувам невалидна Борис Панзов Ганев од Ти-
тов Велес ул. Славјанска бр. 20 IV—44—655 

Изгубената лична карта серија "В" 73292 Рег. 
бр. 5238 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Титов Велес 
ја огласувам невалидна Јован Теов Мирчев од село 
Теово — Титов Велес 1у__47— 695 
ШТИП 

Изгубената лична карта серија "Е" 88236 рег. 
бр. 1483 издадена од Поверението на внатрешни ра-
боти во Штип ја огласува« за невалидна Ибраимов 
Алијов Имаил од е. Калузлиј^ Штипска IV—5—85 

Изгубената лична ќарта серија "Е" 87645 рег. 
бр. 651 издадена од Поверенството на внатрешни ра-
боти во Штип ја огласувам за невалидна Ристов Ан-
донов Спиро од е. Аргулица — Шт^п IV—10—180 

Изгубената лична карта сер. "Е" 91604 рег. бр. 
2075 издадена од Отсекот на внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Штип ја огласува« за 
невалидна Петков Насев Филип од е. Софилари — 
Штип IV—15—270 

Изгубената личне кар^а серија бр. 91342 рег. 
бр. 2220 издадена од Отсекот на внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор ја огласувам за нева-
лидна Јанев Колев Танев од е. Софилапи — Штип 

IV—17—325 
Изгубената лична карта бр. 597 издадена од По-

вереново за внатрешни рабови при Градскиот наро-
ден одбор во Штип ја огласува« невалидна Дара Алеи 
сандрбва Ши {-анова од Штип ул. Илинденска бр. 12 

IV—23 - 430 
Изгубената лична карта серија "Е" 90943 Рег, 

бр. 3193 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Штип ја огла-
сува« невалидна Милка Тошева Јордева од село До-
лани — 1Шип IV—23—439 

Изгубената лична карта серија "Е" 84107 п . г . 
бр. 2084 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Штип ја огласува« невалидна Методи В. Ги-
гов од Штип ул. Кочо Рацин бр. 10 IV—49—739 

Изгубенава лична карта серија бр. 81466 Рег. 
бр. 6394 издадена од Поверенство за внатрешни рабо-
ти при Градскиот народен одбор во Штип ја огласу-
ва« невалидна Стојанова М. Мара од Штип ул. Никола 

Изгубената лична карта серија "Е" 87252 Рег. 
бр. 254 издадена од Повереново за внатрешни рабо-
Карев бр. 51 ЈУ_4р_-742 
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ти при Околискиот народен1 одбор во Штип ја огла-
> вувам невалидна Османов Играниов Ибраим од село 

Селце — Штип IV—44—649 
Изгубената лична карта серија "Е" 90086 Рег. 

бр. 2760 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Штип ја огла« 
сувам невалидна Параскева Славкова Панова од село 
Караорман — Штип IV—51—778 

Изгубената лична карта серија "Е" 90285 Рег. 
бр. 3470 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Штип ја с т а -
сувам невалидна Риза Јусеинов Демиров од село Дра-
гоево —' Штип IV—52—798 

Изгубената лична карта серија "Е" 88804 Рег. 
бр. 1496 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
кувам невалидна Сгојка Ладева Коцева од село Но-
во Село — Штип IV—53—819 

Изгубената лична карта серија "Е" 92225 Рег. 
бр. 4472 издадена од Поверенство за внатрешни рабо-
ти при Околискиот народен одбор во Штип ја огла-
сувам невалидна Трајан Сандев Минов од село Кру-
ниште — Штип IV—55—862 

Изгубената времена лична карта Рег. бр. 10258 
издадена од Министерство за внатрешни работи на 
НРМ во Скопје ја огласувам невалидна Нада Ташева 
Ганева од село Тричесни — Штип IV—56—366 
ТЕТОВО 

Изгубената лична карта рег. бр. 419 издадена од 
Поверенството на внатрешни работи при Околискиот 
народен одбор во Тетово ја огласува*! за невалидна 
Јаја Идризов Фејзули од е. Челопек — Тетово 

IV—34—457 
Изгубената лична карта серија "Д" 13213 Рег. 

бр. 3216 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Тетово ја 
огласувам невалидна Шаип Авзиов Јусу фи од село 
Ново Село — Тетово IV—23—436 

Изгубената личана карца серија "Д" 5511 Рег. 
бр. 4501 издадена од« Поверенство за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Тетово ја 
огласувам невалидна Муарем Мамет Абази од Тетово 
ул. Цветан Димов бр. 53 IV—36—488 

Изгубената лична карта серија "Д" 11109 Рег. 
бр. 1112 издадена од Поверенстћо за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Тетово ја 
огласувам невалидна Медиов Мифтар од село Жероз-
Јане — Тетово IV—37— 513 

Изгубената лична карта серија "Д" Ј5020 Рег. 
бр. 5023 издадена од поверенството за внатрешни ра-
боти при Околискиот" народен одбор во Тетово ја 
огласува невалидна Јусу фи Абдураманов 1Гани од 
село Желино — Тетово IV—-39—557 
9 Изгубената личф карта серија 'ТГ 636 Рег. 

бр. 600 издадена од Повереново за внатрешни рабо-
ти во Тетово ја огласувам невалидна Мудрим Мемед 
Незири од Тетово ул. Рибар Лола бр. 30 3 

ЛУ—43—621 - « 

Изгубената лична карта серија "Д" 3410 Рег. 
бр. 3182 издадена од Поверенство зџ - внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Тетово ја 
огласувам невалинда Нусрет Абази Фериков од Тетово 

IV—46—690 
Изгубената лична карта под бр. 533 издадена од 

Поверенство за внатрешни работи при Околискиот 
народен одбор во Тетово ја огласувам невалидна Иза-
ири Муслиов Рефат од село Долно Палчиште — 
Тетово IV—46—691 

Бр. 12 — Стр. ^ 

Изгубената лична карта серија "Д" 2681 изда-
дена од Поверенство за внатрешни работи во Тетову 
ја огласу вам невалидна Рамадани Муаремова Фатим* 
од Тетово ул. Ново Село бр. 73 IV—49 73 ј 

Изгубената лична карта серија "Д" 8488 Рег, 
бр. 7522 издадена од Поверенетво за внатрешни ра^ 
боти при Градскиот народен одбор во Тетово ј$ 
огласувам невалидна Евтимовски Т. Драгутин од Те*; 
тово ул. Велешка бр. 4 IV 49 73$ 

Изгубената лична карта серија "Д" 8559 Р е ^ 
бр. 7543 издадена од Повереноно за внатрешни ра'"« 
боти при Градскиот народен одбор во Теново ја' 
огласувам невалидна Мусаи Абдулмеџит Муса од Те« 
тово ул. Детинска бр. 27 IV—41—58$ 

Изгубенава лична карКа серија "Д" 5955 Рег* 
бр. 2826 издадена од Поверението за внатрешни рат* 
боти при Градскиот народен одбор во 1 зтово ј а 
огласувам невалидна Мемеди Несимов Кадри од Те-
тово ул. Јане Сандански бр. 13 IV—49—74$ 

Изгубената лична округа серија "Д" 5975 Рег. 
бр. 5812 издадена од Поверенстшо за внатрешни ра« 
боги при Градскиот народен одбор во Тетово ј^ 
огласувам невалидна Канија Усеинова Мемедова аА 
Тетово ул. Иво Рибар Лола бр. 55 IV—50—764 

Изгубената лична карта серија "Д" 19332 Рег. 
бр. 9336 издадена од Поверенст^ао за внатрешни ра-
боти при Околискиот народен одбор во Тетово Ја 
огласувам невалидна Стојко Гавровски од село СирИ-
чино Тетово IV—2—2$ 

Изгубената лична карта Рег. бр. 10120 издаде-
на од Поверенство за внатрешни работи при Околи-
скиот народен одбор во Тетово ја огласувам нева-
лидна Зија Мифтар Зибери од село Милетино Тетово 

IV—3—49 
Изгубената лична карта серија "Д" 24337 Реѓ. 

бр. 14341 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Извршниот одбор на Околискиот народе^ 
одбор во Тетово ја огласувам невалидна Бајрам Му-
став Фаризи од село Ново Село Тетово IV—4—58 

Изгубената лична карта бр. 10875 издадена 0Дј 
Поверенство за внатрешни работи при Околискиот на-
роден одбор во Тетово ја огласувам невалидна Назми 
Кајилов Емини од село Боговина Тетово IV—4—67, 

Изгубената лична карта серија "Б" 2506 Рег. бр^ 
15010 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Тетово ја согласу-
вам невалидна Абдулаким Демир Гарипи од село Ур* 
вич Тетово IV—В—145^ 

Изгубената лична карта серија "А" 14103 РеР,Г 
бр. 4106 издадена од Поверенство за внатрешни ра« 
боти при Околискиот народен одбор во Тетово ј а 
огласувам невалидна Вели Авзиов Ајрули од село? 
[камењане- Тетово IV—5—83 

Изгубената лична карта серија ."Д" 2302 Рег« 
бр. ,2284 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Тетово ја огла-
сувам невалидна Нури Шаит Селман од Тетово у л 
Браќа Миладинови бр. 57 IV—II—208 

Изгубената лична карта серија "Д" 686 Рег. бр. 
675 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Градскиот народен одб<зр во Тетово ја огласува;,! 
невалидна Узири Сулеманов Узир од Тетово ул. Бе-
оградска бр. 90 IV—12—221; 

Изгубената лична карта Бр. 12252 рег. бр. 2255 
издадена од Поверенството на внатрешни работи при 
Околиски народен одбор во Тетово ја огласува^ 
невалидна Наумовски М. Душан од е. Д. Палчиште —, 
Тетово ' IV—14—250! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ ОБЛАСЕН ДЕЛ 
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Изгубената лична карта серија "Д" Бр. 13236 
рег. бр. 3240 издадена од Повереново^ на внатре-
шни работи при Околиски народен одбор во Тетово 
Ѕ огласувам за невалидна Стојановиќ Јованов Ми-
ладин од е. Доброште Тетово IV—21—395 

Изгубената лична карта серија 20940 Бр. 10944 
издадена од Повербнството на внатрешни работи при 
Околиски народен одбор во Тетово ја огласу вам за 
Невалидна Душан В. Јовановски од с. Милетино Те-
тово IV—22—409 

' Изгубената лична карта серија Т " 33420 Рег. 
бр. 3411 издадена од Повереново за внатрешни ра-
боти во Крива Паланка ја огласувам невалидна Насе 
Марков Јовев од село Станци Кр, Паланка 
, IV—2—30 
! Изгубената лична карта рег. бр. 6849 сер. Т " 

рр. 36859 издадена од Отсекот на внатрешни работи 
Ири Околиски народен одбор во Кр. Паланка ја опи-
шувам за невалидна Стојчо Т. Јованов од е. Псача Кр. 
Паланка IV—10—186 

Изгубената Лична карта бр. 7723 серија Т " 
37733 издадена од Повереново^ на внатрешни ра-
боти во Кр. Паланка ја огласувам за невалидна Додев 
Бошков Атанас од е. Гиновци Кр. Паланка 

IV—16—301 
Изгубената лична карта рег. бр. 615 сер. Т " 

30615 издадена од Поверенството иа внатрешни ра-
боти во Кр. Паланка ја огласувам за невалидна Јаким 
Димитров Бекиров од К. Паланка IV—17—328 

Изгубената лична карта Бр. 4177 сер. "Г" 34186 
издадена од Поверенството на внатрешни работи во 
К. Паланка ја огласувам за невалидна Станков Ата-
насов Максим од е. Псача К. Паланка IV —18—336 

Изгубената лична кар?а Бр. 8398 издадена од По-
меново™ на внатрешни работи при Околиски на-

биен одбор во Тетово ја огласувам за невалидна Са-
п 1 • г Азем Џемаили од е. Ларце Тетово IV —17- 321 

Изгубената лична карта серија "Д" 3105 рег. бр. 
3353 издадена од Поверенството на внатрешни ра-
боти во Тетово ја огласувам за невалидна Кирил С. 
Здравевски од Тетово при Земјоделско училиште 

- IV—18 -341 
Изгубената лична карта серија 16285 рег. бр. 280 

издадена од Поверенството на внатрешни работи при 
Околиски народен одбор во Тетово ја огласувам за 
невалидна Шефит Етеми од е. Челопек Тетово 

IV—20—385 
Изгубената лична карта серија "Д" 43724 Рег. бр. 

3724 издадена од Повереново^ за внатрешни работи 
во Гостивар ја огласувам невалидна Ваит Исметов Таип 
од Гостивар IV—60—941 

Изгубената лична карта серија "Д" 47703 Рег. бр. 
7703 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Гостивар ја огласу| 
зам невалидна Нерим А. Нуре дин од село Неготин — 
Гостивар 

IV—60—942 
Изгубената лична карта серија "Д" 40640 Рег. бр. 

640 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во — Гостивар ја огласувам 
невалидна Асани М. Зулфинар од село Пирок — Го-
стивар 

IV—60—943 
Изгубената лична карта серија "Дп 49581 Рег. бр. 

9581 издадена од Повереново за внатрешни работи во 
Гостивар ја огласувам невалидна Фезо Мемедов Џелал 
Од Гостивар IV—6—944 

Изгубената лична карта серија "Д" 48015 Рег. бр. 
8015 издадена од Повереново за внатрешни работи во 

Гостивар ја огласувам невалидна Германи Ештрефоод 
Гостивар * IV—60—945 

Изгубената лична карта серија "Д" 48959 Рег. бр, 
8959 издадена од Повереново за внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Гостивар ја огласу-
вам Невалидна Назифи Казимова Азбија од село Дол-
на Баница — Гостивар 1У-<-60—946 

Изгубената лична карта серија "Д" 40648 Рег. бр. 
648 издадена од Повереново за внатрешни Работи во 
Гостивар Ја огла*сУвам невалидна Зекири Закупов Ајдин 
од село Трново — Гостивар IV—60947 

Изгубената лична карта серија "Д* 42059 Рег. бр. 
2059 издадена од Повереново За внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Гостивар ја огласу* 
вам невалидна Азаири Сабриов Бари од село ДобридОл 
Гостивар IV—6—943 

Изгубената лична карта серија ИД"41265 Рег. бр. 
1265 издадена од Повереново з а внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Гостивар ја огласува« 
невалидна Незири Муаремов Шукри од село Падалишта 
— Гостивар 1у_б0—949 

Изгубената лична карта серија "Д" 45597 рег бр. 
5597 издадена од Повереново за внатрешни работи пра 
ОКОЛИСКИОТ народен одбор во Гостивар ја огласува*! 
невалидна Методија Јефтов Попоски од село Пожарани 
— Гостивар IV—70—1131 

Изгубената лична карта серија "3" 69099 рег. бр. 
99 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Градскиот народен одбор во Лесковац НР Србија ја 
огласувам невалидна Милутин Вељанов Арсески од село 
Вруток — Гостивар IV—70—1295 

Изгубената лична карта серија "А" рег. бр. 961 
издадена од Поверенството на внатрешните работи 
при Градскиот народен одбор —Куманово ја втасу -
вам невалидна Усеин Исљам Мехмедовски од Куманово 
ул. Гоце Делчев бр. 30 IV—64—1026 

Изгубената лична карта серија "Г" 13419 рег. бр. 
14402 издадена од Повереново за внатрешни работи ПРИ 
Околискиот народен одбор во Кумнаово ја оглафвам 
невалидна Раде Раденков Митиќ од село Ново Село — 

Куманово IV—65—1040 
Изгубената лична карта серија Т п 2377 рег. бр. 

2450 издадена од Повереново за внатрешни работи при 
Околискиот народен одбор во Куманово ја огласува« 
невалидна Демир Мемети од село Ваксинци — Кума-
ново IV—68—1103 

Изгубената лична карта серија "В" 72327 Рег. бр. 
4274 издадена од Повереново за'внатрешни работи 
при Околискиот народен одбор во Титов Велес ја огла 
сувам невалидна Исмаил Саитов од село Согле — Т* 
Велес IV—7—115 

Изгубената лична карта серија "Г" 1842 Гег. бр. 
1847 издадена од Повереново за внатрешни работи при 

Околискиот народен одбор во Куманово ја огласу вам 
невалидна Душан Бојков Петрушевски од село Дове-
зенци — Куманово IV—10—177 

Изгубената лична карта серија "Гп 1841 Рег. бр. 
1846 издадена од Повереново за внатрешни работи при 

Околискиот народен одбор во Куманово ја огласува« 
невалидна Дана Војева Станковиќ од село Матејче — 
Куманово IV—56—865 

СОДРЖИНА 
Службени огласи 
Судски огласи 
Мали огласи — 

— 1 
— Ѕ 
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понесени од Владата 119 ПРМ ко периодот од 26 ок-
томври 1949 година до 80 јануари 1960 година. 

Согласно чл. 54 од Правилникот за работата на 
Народното собрание на НРМ првите три предлози се 
испратени до Одборот за стопански план и финансии! 
а последните два законски предлози се испратени до 
Законодавниот одбор на претрес. Одборите за сите овие 
законски предлози поднесоа свои извештаи. Овие из* 
вештаи од двата одбора заедно со законските предлози 
са напечатени и разделени на народните пратеници, а 
ќе бидат ставени на дневен ред кога к'е одлучи Со-
бранието. 

Претседателот соопштува дека Президиумот на 
Народното собрание на НРМ достави на Собранието 
писмо бр. 139 од 30-1-1950 година со кое бара одо-
брување и потврдување на Указите донесени во пе-
риодот од 1У-то редовно до V-™ вонредно заседание 
на Народното собрание на НРМ. 

Претседателството на Президиумот на Народното 
собрание на НРМ со писмо бр. 121 од 27-1-1950 година 
достави препис од пресудата на Врховниот суд на НРМ 
К. Ж. 13 од 14-1-1950 година со која се Осудени за 
кривични дела против народот и државата народните 
Пратеници Лиси Ахмед Сали и Пере Абдула Ахмети. 
Писмото и пресудата се испратени до Мандатно-
имунитетниот одбор. 

Народното собрание по предлог на Претседате-
лот Д-р Димитар Несторов им одобрува по 3 дена от-
суство на народните пратеници: Љубе Богојевски, 
Кемал Хајрула и Цветко Трајчевски. 

По тоа Претседателот објавува да се минува на 
дневниот ред: Утврдување на дневниот ред. 

По Предлог на Претседателот Д-р Димитар Не-
сторов Народното собрание утврди за идната седница 
следниот дневен ред: 

1. Претрес на Предлогот на законот за државниот 
буџет на Народна Република Македонија за 1950 
година: 

2. претрес на Предлогот на законот за државната 
завршна сметка на Народна Република Македонија за 
1948 година; 

3. претрес на Предлогот на законот за дополни-
телниот буџет кон републиканскиот буџет на Народна 
Република Македонија за 1949 година; 

4. претрес на Предлогот на законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за поделбата на тери-
торијата на Народна Република Македонија на об-
ласти; 

5. претрес на Предлогот на законот за измену-
вање и дополнување на Законот за административно-
Територијал1*ата поделба на Народна Република М а -
кедонија; 

6. Одобрување и потврдување на указите на Пре-
видиумот на Народното собрание на НРМ донесени во 
периодот од 1У-то редовно до У-то вонредно заседа-
ие на НРМ; и 

7. претрес на Предлогот за потврдување уред-
бите на Владата на НРМ донесени во периодот од 26 
Октомври 1949 година до 30 јануари 1950 година. 

По тоа Претседателот Д-р Димитар Несторов ја 
заклучи седництта во 9,30 часот, а идната ја закажа 
за 10,20 часот Со утврдениот дневен ред. 

Скопје, 30 јануари 1950 година. 
Секретар, Претседател, 

Кемал Сеј Фула е. р. Д-р Димитар Несторов е. р« 

ЗАПИСНИК 

ОД П СЕДНИЦА НА V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА1 

НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНА НА дб 
ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА ВО СКОПЈЕ 

< Претседава; Претседателот Д-р Димитар Несторов. 
Секретар: Лазо Мојсов. 
Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори 

II седница на У вонредно заседание па Народното со-
брание на НРМ во 10,80 часот. 

Прочитаниот записник 'од 1 седница собранието 
го прими без забелешка. 

Пред да се премине на дневниот ред, Претседате-
лот Д-р Димитар Несторов го покани известителот ц$ 
Мандатно-имунитетниот одбор да го прочита одбор* 
скиот извештај. Од берениот известител Лазар Танец 
го прочита извештајот на одборот. Собранието го 
усвои едногласно без претрес извештајот на Мандат-
но-имунитетннот одбор за одземање мандатите на на-
родните пратеници: Лиси Амед Сали и Пере Абдула 
Ахмети, кои се осудени со пресудата на Врховниот суд 
на НРМ К. Ж. Бр. 13 од 14-1-1950 година за кривично 
дело против народот и државата, а на нивно место д& 
се повикаат за пратеници нивните заменици: Борис ЈТ. 
Исај левски и Мојсо Симо® Апостолски. Претседателов 
Д-р Димитар Несторов соопштава да со овоа доваѓаат 
за народни пратеници на Народното собрание, замени-* 
ците Борис Л. Исај ловени избран во I изборна единица 
на Гостиварската околија и Мојсо Симов Апостолски, 
избран во VI изборна единица на Гостиварската око-
лија. 

Потоа се преминува на првата точка од дневниот 
ред: претрес на Предлогот на државниот буџет на На-
родна Република Македонија за 1950 година. 

Претседателот Д-р Димитар Несторов го нокат; 
одборскиот известител да го прочита извештајот н|$ 
Одборот за стопански план и финансии. Известителов 

Стојан Христов го прочита одборскиот извештај. 
Потоа дадоа експозеа: Министерот на финансиите 

Даре Џамбаз, Претседателот на Планската комисија и а 
НРМ Страхил Гигов, потоа Претседателот Несторов Ј а 
прекина седницата во 13 часот со тоа да се продолжи 
во 16 часот. 

Во продолжение на седницата дадоа експозеа: Прет 
седателот на Комисијата за државна контрола на НРМ 
Вера Ацева, Министерот на индустријата и рударство 
то Благој Попов, Министерот за земјоделие Боге Ку-
змановски. После одморот од 30 минути дадоа експо* 
зеа: Министерот на градежите Димче Беловски, Мини-
стерот н|а шумарството Васил Горгов и Министеров 
на трговија и снабдување Ристо Бајалски, потоа Прет-
седателот со пристане« на Собранието, ја заклучи сед-
ницата во 19,20 часот, а идната ја закажа за 31 јану-
ари 1950 година во 9 часот со исти дневен ред: про-
должување претресот на Предлогот на државниот буџет 
на Народна Република Македонија за 1950 година. 

Скопје 30 јануари 1950 година. 

Секретар: Претседател, 

Лазо Мојсов е. р. Д-р Димитар Несторов е. р. 
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З А П И С Н И К 
ОД III СЕДНИЦА НА V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНА НА 

31 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА , 
Претседава: Претседателот Д-р'Димитар Несторов. 

Секретар: Кемал Сеј фула. 
Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори 

Ш-та седница на V вонредно заседание на Народното 
Собрание на НРМ во 9,15 часот, 

Прочитаниот записник од Н-та седница Собрани-
ето го прими без забелешка!. 

На предлог на Претседателот Собранието одобри 
отсуство на народните пратеници: Сандре Стрезовски, 
Бејзат Муратов, Нијази Салиев, Д-р Александар Ду-
шан и Д-р Борис Спиров. 

Претседателот објавува да се преминува на днев-
ниот ред: продолжување на претресот на Предлогот на 
државниот буџет на Народна Република Македонија 
да 1950 година. 

Дадоа експозеа: Министерот на комуналните ра-
боти Љубчо Зафир ов; Министерот за просветете Дим-
че Мире; Министерот за народното здравје Д-р Ву-
кашин Поладни и Министерот на социјалните грижи 
Реис Шакир. 

После одморот од 20 минути Претседателот Д-р 
Димитар Несторов даде дискусија по законскиот пред-
лог. Говоре ја народните пратеници: Благоја Талевски 
„за" Ацо Ицов „за " Милан Петровски „за" Душко 
Лукаревски „за" Димитар Влахов „за" Соколе Поповски 
„за" Фируз Назим „за" Страшо Т. Христов „за' и Филип. 
Николовски „за". Претседателот објавува дека листата 
на говорниците е испратена, законскиот предлог го ста-
вува на гласање. Собранието гласајќи со дигање на раце 
Претседателот Д-р Димитар Несторов објави дека За-
конот за државниот буџет на Народна Република Ма-
кедонија за 1950 година е примен од Собранието. 

Потоа се применува на втората точка од дневниот 
ред: претрес на Предлогот на законот за државната! 
Завршна сметка на Народна Република Македонија за • 
1948 година. 

Откога известителот не Одборот за стопански 
план и финансии Стојан Христов го прочита одбор-
никот извештај, Собранието гласајќи со дигање раце 
1*0 усвои едногласно законскиот предлог во целина. 
Претседателот објави дека Законот за државната за-
еднина сметка на Народна Република Македонија за 
1948 година е примев од Собранието. 

Се преминува на третата точка од дневниот ред: 
Претрес на Предлогот на законот дополнителниот 
буџет кои републиканскиот буџет на Народна Репуб-
лика Македонија за 1949 година. Откога известителот 
да Одборот за стопански план и финансии Стојан Хри-
стов го прочита одборскиот извештај, Собранието со I 
дигање раце го усвои едногласно законскиот предлог 
бо целина. Претседателот објавува дека Законот за 
дополнителниот буџет кон републиканскиот буџет на 
Народна Република Македонија за 1949 -едина о при-
мен од Народното собрание. 

Се применува на четвртата точка од дневниот ред: 
претрес на Предлогот на законот за изменување и до-
полнување на Законот за поделбата на територијата 
на Народна Република Македонија на- области. Отко-
га известителот на Законодавниот одбор Амди Демир 

го прочита одборскиот извештај, Собранието со ди-
гање раце го усвои едногласно законскиот предлог во 
целина. Претседателот објави дека Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за поделбата на те-
риторијата на Народна Република Македонија ка об-
ласти е примен од Собранието. 

Потоа се преминува на петтата точка од дневниот 
ред: претрес на Предлогот на законот за изменување 
и дополнување на Законот за адши-шстративно-терито 
реалната поделба на Народна Република Македонија. 

Откога известителот на Законодавниот одбор Ам-
ди Демир го прочита одборскиот извештај, Собрани-
ето со дигање раце го усвои едногласно законскиот 
предлог. Претседателот објави дека Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за административ-
но-територијадната поделба на Народна Република Ма-
кедонија е примен од Собранието. 

Се преминува на шестата точка од дневниот ред: 
Одобрување и потврдување на указите на Президи-
умот на Народното собрание на НРМ донесени во пе-
риодот од 1У,-то редовно до У-то вонредно заседание 
на Народното собрание на НРМ. Откога секретарот 
Кемал Сејфула го прочита писмото на Президиум на 
Народното собрание на НРМ бр. 139 од 30-1-1950 !од. 
Собранието гласајќи со дигање раце поединечно за 
секој указ едногласно ги потврдува Указот за измену-
вање на Указот за оснивање Министерство за наука и 
култура на Народна Република Македонија У. бр. 2 од 
30 јануари 1950 година; и Указот за промена називот 
на Министерството за локален саобраќај У. бр. 3 од 
30 јануари 1950 година. 

Потоа се премина на седмата точка од дневниот 
ред: претрес на Предлогот за потврдување уредбите 
на Владата на НРМ донесени во периодот од 26 -окто-
мври 1949 година до 30 јануари 1950 година. Откога 
Претседателот Д-р Димитар Несторов ја прочита од-
луката за потврдување уредбите на Владата на НРМ, 

. Собранието гласајќи со дигање раце едногласно ги по-
тврди уредбите донесени од Владата на НРМ во пери-
одот од 26 октомври 1949 год. до 30 јануари 1950 
година. 

Со ова дневниот ред беше исцрпен затоа Претсе-
дателот предложи да се заклучи III седница на V вон-
редно заседание на Народното собрание на НРМ и по-
бара од Собранието овластување да претседателот и 
секретарот го оверат записникот од оваа седница. Со-
бранието ги усвои овие предлози. Претседателот Д-р 
Димитар Несторов ја заклучи Ш-та седница а со тоа 
и У-то вонредно заседание на Народното собрание на 
НРМ во 14,15 часот. 

Скопје 31 јануари 1950 година. 
Секретар, Претседател 

Кемал Сејфула е. р. Д-р Димитар Несторов е, р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Рег. бр. Стр. 

83 Правилник за земање на работа и д р ж е њ е на домаш-
ни помошнички и за нивните плати — — — — 11, 

84 Решение за распишување избори во село Маврово 7Ѕ 
85 Записник од 1-та седница на V вонредно заседание 

на Народног особрание на НРМ одржано на 30-1-1950 
година во Скопје — — — — — — — — — 78 
Народното собрание на НРМ одржана на 30-1-1950 

86 Записник од II седница на V вонредно заседание на 
година во Скопје — — — — — — — — — 79 

87 Записник од III седница на V вонредно заседание на 
Народното собрание на НРМ одржана на 31-1-1950 
година во Скопје — — —. — — — — — 83 
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