
СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ 

БР, 6 Понеделник, 24 февруари 1947 год. Год. III 

„Службен авешигс на НРМ" излету^ повремено' Ракописите 
се испралојаат в,о дупликат нишани на м,ашина во проред да 
една страна од капакот, на адреса: Службен весник на НРМ 
- ул- Маршал Тито бр. 10 — Скопје Ракописите не врЈаљјат 

Цена на весникот е 4 дин. од табак. Преминатата за едн-а го-
дина 250 дина.ри, а ш едно лодЈуШздие 130 динари!. — Прет-
плата се испракја преку Македонска стопанска банда. - цен-
трала на Народна (Јанка на ФНРЈ - Скопје - чек сметка 
8-801-129, или се Јаника ко самата администрација на весникот 

59 
ЗАПИСНИК 

од 1-та редовна седница на I го ванредно заседа 
дание на Народното собрание на 
Народна Република Македонија 

одржана на 31 декември 1946 год. 
Претседавал, Претседателов на Народното со 

в р а т е н а НР Македонија Д-р Борис Сп,иров. 
Секретар, вторион1 секретар на Народното со-

брание на НР Македонија Димитар Шули. 
Претседателов Д-р Борис Спиров ја отвара 

1-та редовна седница на првото в аир едно заседа 
ние на Народното собрание на НР Македонија во 
21 часот, со читањето на Указот на Президиумот 
н,а Народноно собрание на НР Македонија за сви-
куењета на Народното сорбание на НР Македонија 
на првото вонредно заседание, утврдуваше -на даев 
Н!иот ред. 

Читањено на Указот го саслушаа сите народни 
пратеници стоејќи. 

Пред да се прејде на дневниов ред Претведа 
телат Д-р Борис Спиров соопплгуе на Собранието 
следното: 

Со донесеуењето на прогласуењето на Уставот 
на НР Македонија и со донесеното решение на 
Уставотворното собрание да 'се Уехавотворното 
собрание (претвори во Народно собрание, со това 
функц,иите на ПреЈтсе д ат ел\сггв ото на Уетавоворно 
по собрание престануваат. 

Од името на Претседателството на У став ото ор 
ното собрание ја подавам оставката на Претседа 
телството. Мандатон" на Претседател,свото го пре 
давам на Народното /собрание на НР Македонија 
и да донесе решение за Претседателството на На-
родното собрани^ на НР Македонија. 

За збор се јавуе народниот пратени,к Наум 
Наумовски — Борче и кој предлага на Народново 
собрание да за Претседателство на Народното со 
бразие се избере истото претседателство' кое рако 
водеше со работата на Уктавотворното собрание. 

Собранието со акламација го усвои п,редлогот; 
Претседателот објшуе да за претседателст1во 

на Народното добрание на НР Маекдонија е избра 
но во следниот состав: Претседател Д-р Борис Спи 
ров, прв потпретседател мајор на ЈА Душко Лука 
рецжи, виор потпретседател Саид Мустафа, прв се 
кретар Владо Малески и втор секретар Димитар 
Шули% 

Претседателот Д-р Борис Спиров од името на 
Претседателството идаажуе благодарност за до 
верието шго му го искажа поново овој висо-к дом. 

По тоа Претседателот Д-р Борис Спиров сооп 
шгуе на собранието ,да е упатен акт од ЦретоедаЈ 

н-елог на Владата на НР Македонија Лаазр Коли 
шевски со ко,Ја подава на Народното собрание! 
оставката на Владата и предложуе на Собрниегго 
за оава седница следниот дневен ред: - Оставката 
на Владата на НР Македонија. ј 

собранието го усвои предложениот дневен ред 
Претседателот на собронието дава збор по, 

дневниов ред на" Претседателот на Владата на НР1 

Македониј,а Лазар Кшишевди. Претседателот на 
Владата во сво^о/т ,говор ја мотивира оставката ш 
Владата: „Пошто беше продолжен мандатот на 
Владата до даг ладењето на Уставот, а Удгавот да 
нашата Република се изгласа, шетам зај свој долг 
да му поднесам на Собранието остав,ката на Вла 
дата и го молам истата да е уважив 

Претседател ојг на Собранието ја поставуе на 
дискусија оставката на Владата на НР Македонија. 

Се Јавуе за збор генерал-лајјтван Михајло' Дно 
томски, коу во еден подолг говор ги шстакнуе за-
слугите на Претседателов на Владата Лазар Коли 
шев ски и на Владата и п,реедложува на Народното 
собрание да се уважи оставката на Владата, а да 
се даде /пак мандат ш Лазар Колишевски да со^атави 
нова Влада на НР Македонија, но да бившата Вла-
да раководи и натаму со работата на Владата до 
составот на новајта Влада. 

Претседателот го поставуе предлогов на Со 
бран нето на гласање кој Народното собрание го 
усвои со (акламација. 

Претседателот објавуе да Народното собрание 
го дава мандатот за составуење на Владата на НР 
Македонија на другарот Лазар Колишевски. 

ПралЈаедатело на Собраниео соопштуе да са по 
Стапиле од бившото Претседателство на Владата 
на НР Македонија следните просиш закони: 

1) Проектно—закон за адмитастраггјивнана поде 
ла на НР Македонија; 

2) Проекта—закон за пренос на надлежностите 
од Окружните народни одбори; и 

3) Просто—закон за измена на Законот за 
През,идиумот на НР Македонија. 

Претседателот на Собранието соопштуе да, 
Проектовзаконите ќе бида,т препра,тени до Закој 
нодавниот одбор ш проучува . 
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По то-а Претседателот ја закључуе седницата 
в,о' 12,20 чааога, а идната ја зака,жуе зћ денеска — 
31 декември во 22 часот со (следниот дневен ред: 

Извештај на мандаторот Лазар Колишевски за 
состав-от на нов,ата Влада на НР Македонија' 

Втор секретар, Претседате,л 
Димитар Шули, с.р. Д-р Борис Спиров, с. р. 

ЗАПИСНИК / 
од втората редовна седница на I то вонредно засе 

дание на Народното собрание на 
Народна Република Македонија 

одржана на 31 декември 1946 година 
)еаиедавал, Прегледа!Редат на Народното со-

брание на НР Македонија Д-р Бор,ис Спиров. 
Секретар, Преноќ секретар на Народното со 

бр ание на јпр Македонија Бладо Малес,к,и. 
Претседателот Д-р; Јзорис Спиров ја отвори 

втората редовна Јаедаца на Ш1 орото вонредно! з-а 
седание на Народното сооршие на, НР Македонија 
во 22,20 тасот, 1со следниот дневен ред угврден 
на М1ина1Т1а1г:а седница: 

Извештај на ,мандаторот Лазар Колишевс.ки за 
составон1 иа нована Блада на НР Македонија. 

Прашаниот записник од прван,а редовна ,сед 
ница на прво,то вонредно заседание на Народноно 
собрание, Собраниено го прими без забелешка' 

Претседателот на Собрание ло сооштуе дека од 
бившото, Претседателство на Владев,а на НР Маке 
донира е упатен до Собранивго Законопроект за 
овлаогуењ,е Претседателетвото, н,а Президиумот на 
Народното'собрание на НРМ да решава молби и 

- жалби испратени до Народното собрание на НР 
Македонија, кои што ќе бидат препратени до Зано 
нодавниот одбор на проучуење. 

Претседателот на Собранието дава збор на 
мандаторот за составуење влада на НРМ Лазар 
Колишевски. После изложеше,то за досе,гашн,ата ра 
бота на Владата, мандаторот Колишевски ја цоо-п 
шти листата на новава Влада на НР Македонија 
во следниот состав: 

Претседател Лазар Колишевски 
Прв пожпрепседаггел^пр^здаггел на Кош род 

ната комисија Љубчо Арсов 
Втор потпретседател Видое Син лаеш 
Министер на внатрешните работи Цветко У гу-

говски; 
-Министер на финансииве Даре Џамбаз; 
Мш-шншер ,на индустријата и рударството 

Инж. Георги Василев; 
МинШпер на градежните Тоде Ношпал;" 
Министер на трговијава и снабдуешето Диме 

Бојановски; 
Министер на земјоделието и шумарството 

Крсте Симоски; . - ; ) 
М,инует р на народната просвета Никола Мин 

чев; 
Министер за дравасудиетјо Вашл Калајџиски; 
Министер на народното здравје Д-р Вукашин 

Попадич; 
Министер на трудат Кирил Пе1тр.ушев; 
Министер на социјалните грижи Д-р Неџат' 

Аголи; 

За претседател на Планската комиеиј Д-р Кирил 
МиЉ01В!СЈКИв 

Собранието ја прими предложената лимета со 
а,кламација. 

По тоа Претседатело,т на Сор вашето го стави 
на дис,кус,ија изложеи-иието! на мандаторо!г Лазар 
Колишевски. Во дискусијата зедоа учасИие: Богоја 
Фотев, претседател на Президиумот „за"; Б-ане Ан 
дреев, мимзтер на Сојузната влада ^за"; Крсте 
Црвенкоски, народен пратеник „за"; Лазар Мојсов, 
претседател на Народното собрание (на турс-ки ја 
народен пратеник „за"; и Муатафа Саид, втор пот 
зик) „за". 

По дискусијава претседателот на Собранието 
Д-р Бор)ис Спиров ја заклучи седницава во 23,40 
ча(со1Т, а идната ја закажа за 2 јануари 1947 год. 
во 16 часот, со дневен ред: утврдуење на дневниов 
ред. 

Секретар, Претседател, 
Владо Малески, с- р. Д-р Борис Спиров, с. р. 

16 
ЗАПИКИИК 

од Ш-та редовна седн,ица на По, вонредно заседа-
ние на Народното (собрание на Народната Репуб-

лика Македонија 
одржана на 2 јануари 1947 год. 

Претседавал, Претседателон на Народно,то со-
брание на НР Македонија Д-р Борис Спиров. 

Секретар, првиот (секретар на Народното со-
брание на НР Македонија Владо Малески. 

Претседателов Д-р Борис Спиров ја отвори 
Ш-та редовна седница на 1то вонредно заседание 
на Народното собрание на Н. Р. Македонија во ' 
16,20 чаши. 

Пропишаниот записни,к од Н-та редовна седни-
ца на 11-то вонредно' за,седание на Народново одбра 
ние, Собранието го усвои без забележа. 

Се проттаа поздравион телеграми упатени до 
Народното' собрание по повод донес,уењето на 
Уставот на НР Македонија. 

Се шо;пш'туе молбата од браку а Давкови -
Битола, за определената им воееовремсна печалба, 
која ме биде препратена на Одборот за молби и 
жалби на Народното собрание на НРМ за разгле-
дувале. 

Претседателот ги соопштуе на Собраиеито 
молбите од народните пратеници ш одадсглво и по 
предлогот на Претседателот Собранието одобруе 
отсуство ма: Ванчо Бурзевски 5 дена поради неод-
ложна службена работа и на Христо Ваја леќи 3 
дена поради службена работа. 

По гол се ирејдуе на утардуењздо на дневни-
от ред. 

Пред сад ате лет му пр'едложуе на Собраниево 
на ора седница следниов дневен ред: 

1) Одобруење на Правилник за работењ,ето на 
Народното собрание на НР Македонија; 

2) Проект — Закон за превесуење надлежнос-
та од Окружните народни одбори на други органи 
на државната власт1 ,и на државната управа на НР 
Македонија; 

3) Проек,т — закон за изменуење на Законов за 
Президиумот на Устав отвори ото собрание на НР 
Ма,кедонија; и 



Бр. 6 - Год. III СЛУЖБЕН РЕСНИК НА НРМ Стр. 83 

4) Проект — закон за овластуење Пердседа-
телетвото на Президиумот на Народното собра-
ние -н.а НР -Македонија да ги решава молбите и 
жалбите испратени до Народното (Собрание н,а НР 
Македонија' 

Собраниево го усво^и предложениот дневен ред 
По томка 1 од дневниот р-ед Претседателот1 од 

имеМо на Пр ед с/еда тел ство-то предложуе на Народ-
ното собр-ание да ,се согласи нако Правилник за 
работењето на Народното собрание да важи Пра-
вилникот за работењето! на Уставотворно^ Со-
брание до донеоуење на Правилник за работењево 
на Народното собрание, а Уставотворниот одбор 
да се претвори во Законодавен одбор и другите 
одбори да функционираат како одбори на Народ-
ното собрание. 

Собранието го усвои предлогот на Пие лис" 
да/гелот. 

По тоа се прејдуе на втората Точка од днев-
ниот ред: Проект — Закон за пренесеше надлеж-
носта од окружните народни одбори т др у т 
органи на државната власт и на државната управа 
та НР Македонија. 

Претседателот го повикуе известителот на За-
конодавниот одбор Петар С. Пирузе да го про.чи-
та извештајот тла одборот П01 тоа известителот на 
Законодавниот одбор Петар С. Пирузе Даде об-
разложение по Проект-законот. 

Председат-елот го катавуе Проект — законот на 
"дискусија ВО' начело. 

Како никој не се јави за дискусија, Собрание-
то гласајќи со дигане рака го усвоји Проект — 
законот во начело' 

(Је прејдуе на дискусија во поединости. Како 
никој не се јави за дискусија, гласајќи член по 
член да дига,ње /рака Собраниево го ур!вој(и без 
петеви членовите од 1 до 8 на Проект — законот. 

По тоа се пристапи на гласање во целост. По 
-извршеново! поименично гласаше Претседателот 
Д-р Борис Спиров го објавуе резултатот н,а гласаг 
њето. Гласале 145 присаВДи народни пратеници и 
сите гласале „за", со што Законот за прфнееуење 
надлежностите од окружните народни одбори на 
други органи на државната влаот и на државната 
управа на НР Македонија е кон,авдо усвоен. 

Се прејдуе на третата точка од дневниот ред. 
Проект) — закон за изменуење на Законот за Пре-
зидиумот на Уставотворното (собрание на НР Ма-
кедонија. 

Претседателот го ипсквикуе известителот на 
Законодавниот одбор Веселинка Малинска да го 
просете извештајот на одборов. 

Како никој не се ј^ви за дискусија, Собрание-
то ,гласајќи (со дигаше рака го уовоји з,аконот во 
начело, 

Се прејдуе на дискусија во поединости' По-
што никој не се јав,и за дискусија, Собраниено 
гласајќи член по член со дигање рака ги усвои без 
измени членовите од 1 до 4 н1а Проект — Законов. 

По тоа се пристапи на гласање во целост. По 
извршеното поименично гласање Претседателот 
го објавуе резултатот на гл,асањето. Гласале 141 
приватни народни пратеници и ште гласале иза", 
со што Законов за изменуене на Законот за Пре-
зидиумот 'на Уставотворно^ собрание на НР Ма-
кедонија е конечно усвоен. 

После 'тоа (се прејдуе на четвртата точка од 
древнион" ред: Проект — закон за овластуење 
Претседателството на Президиумот на Народното 
собрание на НР Македонија да решава молби и 
жалби испратени до Н ар,а д,ното (собрание на НР 
Македонија. 

Известителот на Законодавниов (одбор Д-р 
Стерио Боздов го лрочеТе извештајот на одборот. 

Предоедателојт го ставуе Проект — законот 
н;а дискусија. Како никој не се ја,ви за Дискусија, 
во начело, Собранието гласајќи 100 дигаме на (рака 
го усвои Проект — законот во начело). 

' По тоа се прејдуе на дискусија во поедино-
сти. Пошто никој не се јави за дискусија, Собра-
нието ,гласајќи член по член со дигана на рака ги 
уовој,и без измени членовите од 1 до 2 на Проект 
— законот во поединости, 

Се пристапи на гласање во целост. По извр-
шено.то поименично гласање Претседателот го об 
јавуе резултато на гласањето. Гл,асале 141 присат-
ни народни пратеници и сите гласале „за", со што 
Законот за. овла(с1туење П,редјседате лството на Пре 
звдиумо!!1 на Народното собрание на НРМ да ре-
шава молби. и жалби испратени до Народното со-
брание на НР Македонија е конечно одвоен. 

По тоа ПредседателоТ ја закључуе седницата 
во 17.20 часот а идната т закажуе за 3 јануари 
во 16 часот, со следниот дневен ред: 

Пр,оект — законот за административно—Тери 
торијј а,ли,а по дела на Народна Република Маке-
донија. 

СЕКРЕТАР, 
Владо Малески, с р. 

Д-р Борије Спиров, с. р. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

62 
ЗАПИСНИК 

од IV редовна седмица на 1-то (вонредно заседа 
ние на Народното собрание на Н. Р. Македонија 

одржана на 3. I. 1947 година. 
Председавал, председателот на Народново! со-

брание на Н. Р. Македонија Д-р Борис Спиров, 
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Секретар, вториот секретар на Народ,ното со-
брание на Н. Р. Македонија Димитар Шули. 

ПрздседаГѓелот Д-р Борис Спиров Ја отвори 
У-ма редовна седница на IV1 вонредно за)сед(ание 
1а Народното собрание на Н. Р. Македони-ја во 
6,15 часот, 

Прочитаниот заменик од Ш-та редовна сед-
мица на 1то вонредно! заседание на Народното со-
Ѕра1ние, Собранието го у,свои без забелешка. 

ПредседагПелот соопштуе, дека1 Пре,дседаШел-
твото на Народното собрание го примило Зако-
1от — проект за службените називи н,а народниве 
Одбори, за обликот и врстата1 н,а штембилите и 
печатите и за ,начинот на нишала употреба, релак-
сиран од Законодавниот о,дбор; и Оставката на 
ТрезЗД,иумогг на У0т1авотоворното собрание на Н.Р-
Македонија, поради кое што му иредложуе на На,-
)'одн1о.то собрание закажаниот дневен ред од ми-
натата седница да се дополни и така изменет да 
\ла!еи: ! ; 

1) Законо-проект за ад,ми!ни'стративн0-тери(т'0 
Уиј алтана ладела на Н. Р. Македонија; 

2) За!к!оно-,проект) за с,лужбените називи на 
одречните одбори за обликот и врската на штем-
билите и ,печаГПите и за начинот на нивнаат упо-
треба; и 1 1' / ' 

3) Оставката т Президиумот на Уставотворно 
го собрание на Н. Р. Македонија и избор на Пре-
зидиум на Народното! собрание на Н. Р. Маке-
донија; 11 ' 

Предложеното изменевме во дневниот ред 
Јобранието го прими едногласно!. 

Пред да (се прејде на Дневниот ред, П р е н д а 
\елот ја соонштуе молбата по подадена, до Народ 
тото собрание, од населението' на (село Фалише — 
ГеШв;ско, ш која Чс(е моли селото да биде приклу-
чно, со а!дмини1ст;рати1вн1о-т1ериТ1оријалната подела, 
сон градскиов народен одбор на гр. Тетово' Мол-
Ѕата ќе биде препратена од Одборот за молби и 
к,алби на разгледуење. 

По тоа се нрејдуе на првата (Точка од дневни-
от ред,: Законопроект за адмиеистративно-терито 
шјалеаГга подела на Народна Ре,публика Маке-
Ј опиеја. 

Предледатело)т' го повикуе известителот на 
За,конодавн,иот Одбор народниот пратеник Нико-
ва Вражалоки да го проч'ет1е извештајот (на Зако-
нодавниот од,бор. Поеле пречекувањето на изве 
панајот, известителот на Законодавниот одбор Ни-
кола Вражалски даде образложение по Законо-
троекШот. 

Предоедателот го ста,вуе За^оно-про ектот на 
циШу!сија во'начело. 

Како никој не се јави за збор се премина на 
гласаше ѕ̂ о начело. Собранието со дигање рака го 
усвои Законо-проектот во начело едногласно. 

Се прејдуе н1а дискусија во 'поедин,ости Како 
никој не )се јави за ди,скусија, известителот ,на За-
конодавниот о-дбор приста,пи таа читање Законо, 
проектот член ,по член- Собранието' ги усвои без 
из,мени членовите од 1—4 на Законорпоектот. При 
чл. 5 н,а 3акононпроекП1от порака реч некој народни 
пратеници. Претседателов Д-р Борије Спиров изја-
вуе, да согласно со Правилникот за работата на 
Народн-ото собрание по (принципиелни работи кче 
дискутира во објавената дискусија во начело или 
поедино,сти. По исклучеше предложува да се да-
де збор на пријавените народ,ни пратеници и да 
се бара само исправки на некои печали и др, 
греш,ки. 

Овој предлог 'собранието го усво,и. 
По ггоа претседателот дава збор на н,ародни-

от платеник Милан Петровски, кој што во своето 
излагање ишајви, да во чл. 5 под заглавие „Скоп-
ска о!колји^а" точка 5 седиште Арачиново, о п у -
штени се уште тр,и села кој шТ1о вле,гуа.т во соста-
вот на м,егниот народе,н од,бор ма Арачиново: Мо-
ја)чица, Орланци и Брњарци. Предлага гордото да 
се непо ајви, што Народното Собрание го усвои-

л о то,а се ј,авна за збор народните правници: 
Спа1се Костовски, Симон АнТ)о)н'овски, Стојко Ива-
но(в, и Драги,ша Ур1да1ревски, кои што во св-оите из-
лагања, предложува да се извршат 'некој поправ-
ки во погрешено ,внесените имиња на некои места. 

По тоа \с!е јави за збор народниот пратеник 
Благоја Поповски кој што рреддожи, печатите 
пре,шки да ,се исправат после изгласуењето на За-
коно-проектот. 

Предлогот се усвои. 
По1сле тоа прочитани^те членови од 5—12 на 

Законокпрјоектот Собранието! гла,сајќи јсо дига-
ње рака ги усвФи. 

Се пристапи на гласање во целост. При ^извр-
шеното поименично гласање (председатЈелоѓг' Д-р 
Б,ори-с Спиров го објави резултатов на гласањето. 
Гласал1е 137 приватни народни цратеници и сите 
гласале „за", -со што Законот за а д минис1тр аѓгив н о -
територијалната подела на Н. Р. Македониј а е 
конечно усвоен. 

Се дава 10 минута пауза-
Седницата се наетавуе во 19 ч,асот. 
Пред да се прејде н,а дневниот ред, председа-

тело)т соопшјтјуе на Собранието да е постапил акт 
од Президиумот на Народното собрание на Н. Р. 
Македонија, јао кој предложуе сегашниов1 Врховен 
1суд на Н. Р. М., бидејки не е (во подполн состав за 
да ги врши ,сво,ите функции, биде разрешен и со-
гласно (со Уставот ода НРМ се избере Врховен суд 
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на Н- Р. М. Претседателот предложува да се и таа 
/Пота приклучи како Дневен ред. Собран-ието го 
усвои овој предлог. 

По Тоа се мишова на втората точка на днев-
ниот ред: Законов-проект за службените називи за 
народните одбори, за обликот и врстата на штем-
били^ и печатите и за начинот на нивната упо-
треба. 

Председателот го повикуеѓ известителот на 
Законодавниот одбор, народнио,т пратеник Геор-
ги Ивановски да го прочита извештајот на одбо-
ров по Зажоно-проектот, 1 

Претседателот го ставуе Законо-проектот на 
диск,у, зија ВО' начело. 

Како никој не се јави за збор, собранието гла-
сајќи со дигање рака го усво ји 3 а,кон о -проект от 
00' начело. 

Се предауе ^а диЈЗкуедја во поеди,ности, како 
никоа не посака да говори. собранието гласајќи 
со дигање ража ги усвои без измени членовите од 
1 до 9 на Законо-проектоТ. 

По тоа се престапи на гласање во целост. По 
извршеното по пченично гласање, претседателот 
Д-р Бооијс Спиров го об^авуе резултатот на гла-
с т е . Гласале 140 пшиСаИчн нЈаоИтцш пратеници и 
си(т1е гласале мза", со што Законот за службените 
називи на народните одбори за обликот и врста-
та на штембилите и зп начинов на нивната употре-
ба е конечно усвоен без измена 

Се ми!нуе на трет,ата т1очка од дневниот1 ред: 
оставка на Президиумот на УсТавотво)рн'ото, собра-
ние ма Н. Р. Македонија. 

Се /јавте за збор Претседателот на Прзеидиу-
т1от Богоја ФоДОев и ја чита оставката на Президиу 
мот, ач ко!а шШ гласи: 

„До Народното собрание на Н. Р. М. — Пре-
зидиумот на Уетавотворното собрание на Н. Р. М. 
кој беше избран на првото заседание на Уставо-
творно)^ собрание од 4 ноември минатата годи-
на, и чиа функција ш донесуешето и прогласе-
ното на Уставот е завршена, има чест да ја под-
несе својата оставка на Народното собрание, ка,ко 
би истото на основа чл- 72 од Усггаво^ на Н. Р. М. 
и согласно Законот за изменуење на Законот за 
Президиумо.т на Уставотворно^ собрание на 
Н. Р. М., кој ќе биде поправилен одраз на нацио-
налниот карактер на нашата Народна Република" 

Народното собрание оставката ја уважи. 
Се дава пауза за да можат народните прате-

ници да се кон1сул!тува и да поднесат листа за из-
бор на Президиумот. 

Седницата се наставуе во 19,40 часот. 
Се минус на избор на Президиумот на Народ-

ново собрание на НРМ. 
Се Јавуе за збор народниот пратеник Стојмен 

брајков и од името на група од 10 народни пра-

теници ,предлага кандидатска ликЅга за Президиум 
на Народно по собрание на НРМ, Ѕ'о следниот 
состав: 

За претседател Богоја Фотев, прв подпредЈс^-
даггел На,ум Наумовски, втор поДјпретс^даДОел Ир-
фан Дика, трегг1 подпредредател Кемал Сејфула, се-
кретар Борко Тшелќовски, членови: Лазар Коли-
шевски, Димитар Влахов, Страхил Гигов, Д-р Сте-
рио Боздов, Вера Ацева/ Акиф Леши, Панко Бра-
шнаров, Александар Мартулков, Љуба Богоевска, 
Димче Зографски, Бане Андреев, и Тихомир Мило-
шевски, 

Бидејки друга листа немаше, предложенава ли-
ста собранието со акламација ја усвои-

Од името на Президиумот се заблагодари 
председаТелот на Президиумот Бого,ја Фотев. 

По тоа се прејдуе на че!Цвртан^ точка по днев-
ниот ред: разрешуење досегашниот Врховен суд 
на НРМ и избирање на Врховен суд на НРМ. ^ ^ 

По прочитани^ пред,лог од Президиумот на 
Народното собрание на НРМ, Собранието го раз-
реши составот на допегашнио^ Врховен суд па 
НРМ. 

Се ј,авуе за збо,р народниот пратеник Трајан 
Јовчевски, кој што од името на група од 10 народ-
ни пратеници пред,лага ли1стајТа за Врховен суд на 
НРМ во следниот состав: за председател Коста 
Тасев, досегашен председател на ^сјтиоТ; за пот-
претседател А т и Групче, началник на одделение-
то, за законодавство и итзградуење на народнава 
власт при Пре,дседател(сјт(вото на Владата на НРМ; 
за судии: Илија Митревски, досегашен судија на 
И1СГПИ01Т; Осман Мифтари, бие. член на извршниот 
одбор на Окружниот Народен одбор-Скопје, Ацо 
Петровски^ председател на Земскиот одбор на 
Црвеното 1Кр(:1т на НРМ и Ордан Лаз-аревски. 

Бидејки друга шета немаше, ,предложената 
ли(ста Собранието гласај,ќи со дигање рајка ја усвои. 

Претседателот ј(а шапшггуе оставката подаде-
на на својот пратенички мандак од Смаил Вејсе-
ловски народни пратеник во кичевска околија, во 
полза на својот заменик, која ќе биде препратена 
до имунитетно — мандатниот одбор за разгле-
дуење-

По тоа Предеедајтелот ја закључуе седницата 
во. 20,10 часа и соопштуе, да идната ќе биде зака' 
жана во писмен пат. 

Втор секретар 
Димитар Шули, ѓс- р. 

Претседател: 
Д-р Борис Сп,иров, с. р. 
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од У-та редовна седница да 1-то вонредно заседа 
ние на Народното собрание на Н. Р. Македонија 
одржана на 8 февруари 1947 година. 

Председавал, предс?еда1пелоП" на Наредното со-
брание на. Н. Р. Мак-едонија Д-р Борис Спиров. 

Секретар, првиот (секретар на Народното со-
брание на Н. Р. Македонија Владо Малески. 

Претседателот Д-р Борис Спиров ја отвори 
У-та редовна седница на 1-1 По вонредно -заседание 
на Народното собрание на Н. Р. Македонија, во 
9,30 чакзогг. 

Прочи)т!аниО)Г записник од 1^-та редовна )С1сд-
ница на 1то 'вонредно заседание на Народното -со-
брание, Собранието го'усвои без забелешка. Прел-
еел ателот му соШшШуе на Собранието, дека поста-
пил во преТседајтелатВДго на Народното "Собрание 
предлог од Владата на Н. Р. Македонија на про-
ектно — Законот за избор на одборници за народ 
ните одбори на Н. Р. М акад опиј а, за да се раз-
гледа и прими. ЗаконоипроеЈктоиј е даден за проу-
чавање на Законодавно? о!дбор на . Народното 
собрание. 

ПреДјседаггелат Д-р Борис Спиров ги соопвдгуе 
молбите од народните пратеници: Крсто Црвен,ко-
ски, Кемал Сеј фул-а, Ристо Џунов, Лазар Мојков, 
Борко Темелкоски, Стојан Христов и Балин Калфа-
та, кои бараа,т да им не одобри отсуство' од, седни-
цата поради неодложна службена работа. На пред-
лог Од, председаѕтелот Собранието им одобруе по 
2 дена о^ааШзо. 

По тоа .се црејдуе на дневниот ред: утврдув-
а в на дневн)ио(г ред. 

ПредседајТелот лредложуе ,дневниот ред да 
б,иде: Зајконо-проекГг за избор на одборници за 
народните одбори на Н. Р- М. 

Собранието го увеои предложениот дневен 
ред. 

Потоа Претседателот (ја закључуе седницата 
во 9,40 часот, а иднава ја за1кажуе за денес — В 
февруари во 16 чајсот. 

Прв (Сздретар, 
Владо Малески, с. р. 

Претседател, 
(Д-р Борис Спиров) 

64 
На основавме чл- 9 од Уредбата за банков-

ните сметки на добивта на државните стопански 
предпријакија и' нивните п\дмин1ктративнд'Опера-
тивни раководители, Владата на Народна Републи-
ка Македонија пропишуе 

РЕШЕЊЕ 

За банковните сметки на добивта на држав-
ните стопански предпријатиЅа од локално значение, 

Чл. 1 

Сите државни стопански претпријатија од ло-
кално значевме се должни да сетја( своја добивка 
ја у-платуат и књижат на одделни банкови сметки 
н-а доби,вта кај оние филијали на Народната бан-
ка , каде имаат овоја редовна текушта сметка. 

Оние државни стопдафш (предпријатија кои 
немаат отворени текушта (сметки, како и новооб-
разуваните претпријатија' ќе отворат банкови 
сметки на добиваа кај териториално најблискиот 
клан на Народната банка, а каде са должни да 
имаат и своја текушта сметка. 

Сите диопонирања на терет на својата добив 
предприј ати јата ќе ги вршат од банковите сметки 
на добивте. 

Чл. 2 

Претпријатијата ќе отворат кај Народната бан-
ка следните банкови сметки на добивта: 

а — за планска редовна (предвидена) добивј 
б — за надпланска,' (непредвидена, вонредна) 

добив, 

Чл- 1 

Претпријатијата ја полагат на крајот на 1секој 
месец на соодветната банковна сметка на добиваа 
третината од со планот предвидената добивка за 
односното тромесечје. 

По истекот на тромесечието се врши утврдув-
а в и р,гЈспредедуење на добиваа спрема одделни 
прописи. 

Исто така претпријатијата пол ага? на ба,нков-
на сметка на добиваа на крајот на секое тромесе-
чие и сета остварена над(план!ска добив. 

Конечното утћрдуење и распределување на до-
бивта се врши по завршетокот на работната гог 
дина. 

Чл. 4 
Текуштата сметка на предпријатието за него-

вава редовна работа ќе ја води Народната банка 
во она (сметковна подгрупа која што одговара на 
стопанската гранка на предпријатието. 

Банковните сметки на добивте од чл. 2 на овоа 
Решеше Народната банка ги води одвоено' 

Чл. 5 
Народната банка должна е да, со организаци-

јаI над сметководната служба, да овозможи на 
Министерството на финансиите на Н. Р, М. да ДО" 
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бие потребни податоци за (Сите сметки на пред-
н и јатиј ата поделени спрема видовите на добив-
ката кжо што е тоа предвидено во чл. 2 на ова 
Решеше. 

Министерството на финансиите на НРМ, фи-
нансодате отсеци и народните одбори како и На-
родната банка, ,имаат право на увид и контрола 
во сметките на добивка на претпријатијата. Служ-
бените лица за вршење на ова контрола мораат 
да имаат полномошно' 

Чл. 6 
Поблиски на пасти ја за извршуење на ово 

решеше донесуе Министерот на финансиите на 
НРМ. 

Чл. 7 

Ова Рушење влегуе во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот весник на НРМ", а ќе 
се применуе од 1 јануари 1947 год. 

20-1-1947 год. 
Скопје 

П. Претседател на Влада%, ка 
Народна Република Македонија, 

Љ. Арсов, с- р. 

65 
На основа чл- 22 од Основниот закон за др-

жавните стопански претпријаша, а на предлог на 
Министерот на индустријата и рударството на 
НР Македонија, Владата на НР Македонија го 
донесе следното 

РЕШЕНИЕ Бр. 1751 

За престано,к на републиканското стопанско 
претпријатие „Електро - Македонија" со седиште 
во Скопје. 

1. Републиката окото претпријатие „Електро — 
Македонија" во Скопје, кое е основано со Уред-
бата на Владата на НРМ. од 3 мај 1945 година 
(Сл. весник на НРМ. бр. 6/45) и Решението на Ми-
нистерството-на индустријата и рударството (за 
промена на името I бр- 25 од 28. VIII. 1946 год.) ќе 
престане со -својава работа на ден 31 јануари 1947 
година. , ' 

2. Претпријатието „Електро — Македонија'1 

во срок од 60 дена се задолжуе да приготви ликви 
Дационен биланс. 

С т р Л ! / ^ 

3. При Министерството на индустријата и ру-
дарството на НР Македонија, да се формира ко-
мисија со цел: 

Да изврши ликвидација на претпријатието 
„Електро — Македонија" — Скопје на основаме 
на ликвидациониот биланс ш поменатоТо прет-
пријатие. 

4. По измируење на обавезите и прибирање на 
барањата со чистиот имот на претпријатието пре-
М1а билансот н а денот на конечното ликвидирање 
ќе располага Владата на НР Македонија. 

Се овластуе Министерот на индустријата и 
рударството на НР Македонија да одреди ликви-
дациони одбор и издаде поблиски напатствија за 
начинот за извршување на ликвидацијата 

Смрт на фашизмот — Слобода на народот 

Министер на индустрија и рударство: 

Претседател на Владата 
на НР Македонија;. 

Л, Колишевски с. р-
Инг. Г. Василев с. р. 

Скопје, 29 јануари 1947 год. Број 734 

66 

Врз основа на чл. 3 став II од Уредбата за тро 
шковите и добивката на државните угостителски 
претпријатија (Службен лист на ФНРЈ бр. 106 од 
31. декември 1946 год.) а на предлогот на Мини-
стерството на трговијата и снабдуењето, ПЛАН-
СКАТ А КОМИСИЈА на И. Р. МАКЕДОНИЈА доне-
суе: 

РЕШЕНИЕ 

ЗА ПРОЦЕНТОТ НА ОПШТИТЕ ТРОШКОВИ (РЕ 

ЖИЈА) ЗА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТ 

ПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ 

Член 1. 

Процентот на општите 'Трошкови (режија) за 
поедини категории на државните угостителски 
претпријатија од републиканско значение изнесува 

а) Кај државните угостителски претпријатија 
од република^ значение уврстени во категорија н-а 
специални државни угостителски претерај акија 
34% (три д есет четири од сто). 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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б) Кај државнине угостителски претпријатија 
од републиканско значение уврсгени во прва гру 
па од втора категорија на државните угостителски 
прегпријатија 250/о (дваесет и пет од Ото) и 

в) Кај државните угостителски претпријатија 
од републиканско значени е уврстени во втора гру 
па од втора кацегорија на државните угостителски 
претпријатија 200/о (дваесет од сто) 

Член 2. 

Ова решение сцапуе во сила со денот на објл 
вуењето, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 гал, 

25- јануари 1947 год. 
Скопје 

ПЛАНСКА КОМИСИЈА НА НРМ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

К. Миловски с. р. 

67 
По укажаната потреба и. бидејки има обектив-

ни услови за виши одделенија, Министерот за про 
света, на основа чл, 6 од Законот за Владата на 
Н. Р. М, од 16- IV. 1945 год. го донесуе следното: 

РЕШЕНИЕ 

За отварање виши одделенија во с. Дреново, 
Кпвадарска околија и с. Драгоманце, кумановска 
око ли ја. 

1. Се отварат ви,ши о д д е л е н и ( V , VI и VII) 
п;и основните училишта во с- Дреново, кавадар-
01 а околија и с. Драгоманце, куманов-ска околија. 

2. Ова решение влегуе во сил^ од дено!г на об-
Јазуењето во ^ Службен весник на Н. Р. М." 

Бр. 233 - - Скопје 24 I 1947 год 
Министернапрое вета 

Н4 Минчев с. р. 

68 
По укажаната потреба, и бидејки нема обектив 

ни услови за виши одделенија, Министерот за про 
света, а на основа чл. 6 од Законот за Владата на 
Н. Р. М. од 16. IV. 1945 год., го донесуе следното: 

РЕШЕНИЕ 
За затварање на виши одделенија при основ-

ното училиште во с. Отошница, кумановска околи-
ја. ' . . , . 

1. Се одменуе Решението на Министерот за 
просвета бр. 5601 од 24. X. 1946 год. заг отварање 
на виши одделенија во с. Отошница, кумановска 
околија. 

Ова решеше влегуе во сила од денот ал об-
јавуењепо во „Службен весник на Н Р. М-" 

Скопје 24 I 1947 год. бр. 234. 

МИНИСТЕР НА ПРОСВЕТА, 
Н. МИНЧЕВ с. р. 
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