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О Д Л У К А П Р А В И Л Н И К 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ЗА 1101 ВРДА УРЕД-
БИТЕ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ОД ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО И 
ОБНОВАТА НА ЗЕМЈАТА 

Народното собрание НА Народна Република Македонија 
на својата втора редовна седница на 1У-то редовно заседание 
на ден 24 ноември 1948 година ја Донесува следната 

ОДЛУКА 
Се потврдува? следните уредби на Владава на Народна 

Република Македонија донесени во времето од 29 април до 
20 ноември 1948 година врз основа чл. 1 од Законот за овла-

стување Владета на Народна Република Македонија за доне-
сување уредби по прашањата од народното стопанство и об-
новата на земјата. 

1) Уредбата за култивацнја н исползување на принце-
зите дрвја — ( г Службен весник на НРМ" Бр. 18 од 23 јуни 
1948 година). 

2) Уредбата за заполтување на самоуправните пензи-
онери на Народна Република Македонија ("Службен весник 
иа ПРМ' бр. 18 од 23 јуни 1948 година). 

3) Уредбата за одредување рангот на учителските кур-
севи ("Службен весник иа НРМ' бр. 18 од 23 јуни 1948 го-
дина). 

4) Уредбата за оснивање Главната дирекција за ауторе« 
монт на Министерството за локален саобраќај ("Службен ве 
сник на НРМ" бр. 18 од 23 јуни 1948 година). 

5) Уредбата за укинување Дирекцијата на претприја-
тијата за снабдување на земјоделието ("Службен весник на 
НРМ" бр. 18 од 23 јуни 1948 година). 

6) Урдебата за укинување Трговско-«ндустриската ко-
мора во град Скопје ("Службен весник на НРМ" бр. 21 од 
1 август 1948 година). 

7) Уредбата за ликвидација на старите судски депозити 
("Службен весник на НРМв бр. 21 од 1 август 1948 година). 

8) Уредбата за изменување на Уредбата за отворање 
школи за општообразование на работниците ("Службен ве-
сник на НРМ' бр. 29 од 27 септември 1948 година). 

9) Уредбата за ставање вон сила Уредбата за тргов-
ски инспекции во отсеците за трговија и снабдување на из-
вршните одбори на околиските и градските народни одбори 
на територијата на Народна Република Македоннја( 0Служ-
бен весник на НРМ" бр. 29 од 27 септември 1948 година). 

10) Уредбата за откуп на оризовата арпа (нелупен ориз) 
од реколтата 1948 година ("Службен весник на НРМ" бр. 29 
од 27 септември 1948 год.). 

11) Уредбата за откуп на компир од реколтата 1948 го-
дина ("Службе® весник на НРМ" бр. 35 од 20 ноември 1948 
година). 

12) Уредбата за откуп на граф од реколтата 1948 годи-
на ("Службен весник на НРМ" бр. 35 од 20 ноември 1948 
година). 

13) Уредбата за изменение и дополнение на Уредбата 
ва откуп на оризовата арпа (нелупен ориз) од реколтата 
1948 година ("Службен весник на НРМ" бр. 35 од 20 ноем-
ври 1948 година). 

Скопје, 24 ноември 1948 година. 
Народно собрание на Народна Република Македонија. 

Секретар, Претседател, 
К, Сејфула, е. р, Д-р Дим. Н е с т о в е. р. 

ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Заседание ни Собранието 

Член 1 
До изборот на претседател на »твоизОраито Набодно 

собрание, неговата должност на првиот состанок ке ја врши 
по години најстариот присутен пратеник, а после овоа прет-
седател на Вернфикациониот одбор. 

Должноста времени секретари ја вршат двајца прате-
ници избрани од Собранието,на првиот состанок. 

Член 2 
Не почетокот на заседанието на новоизбраното На-

родно собрание се врши верификација на мандатите на на-
родните пратеници избрани во Собранието. 

За таа цел Собранието избира на својот прв состанок 
Верификационо« одбор од И члена. 

По овој избор првиот состанок се заклучува. 
4,<енс 3 - : 

Верификационо* г одбор ги испитува пратеничка 1<ѕ 
уверенија, изборните акти и сите жалби против изборот и 
недима составува свој извештај. Одпечатениот извештаи гл 
Верификационнот одбор им се доставува на сите прага. :-п 
на Собранието. 

Седницата на Собранието за претресување на изве-
штајот на Верификацкониот одбор, не може да се одржи 
вред да изминат 24 час« од неговото Доставување на народ-
ните пратеници. 

Член 4 
Врз основа извештајот на Вернфнкацнониот одбор Со-

бранието може ла го оснажи или поништи изборот на на-
родниот пратеник. Во вториот случај Собранието ќе нареди 
нов избор. Пред да поништи или оснажи еден нзбор. Собра-
нието може да ја одложи одлуката и да нареди претходно 
а« се извршат потребни иследување. • - - • • 

СеШј пратеник, додека не му биде изборот поништен, 
има право да присаствува и да решава на седниците на- Со-
бранието, но не може да гласа за својот сопствен избор 
ако се гласа одделно за него. " ' • 

Член 5 
Ако се поништи мандатот на еден пратени« поради не-

достиг на услов за ползување на избирачкото право, ке се 
повика за пратеник неговиот заменик што бил со него кан-
дидован. 

Во случај на поништување мандатот поради -непра-
вилноста на изборната работа, поради која се смета дека 
кандидатот не е ни избран за пратеник, ке се повика на не-
говото место оној кандидат од истата кандидатска листа во 
таа изборна единица, што добил после него на изборите 
најповеќе гласоси. Ако нема друг кандидат на истата листа 
од изборната единица, или ако се утврдат неправилности к* 
изборната работа во поглед на сите кандидати од една из-
борна единица, Собранието, поништувајќи го мандатот, пе 
нареди нови избори во таа изборна единица. 

Член 6 
По запржениот претрес на извештајот од Верифнка* 

пиениот одбор пратениците, чии што избори се потводенп, 
полагаат пред Собранието и потпишуваат клетва која што 
гласи: 

"Јас (име и презиме) се молчам со спо »ата ч т т и еп 
честа на-'својот -народ де«:а кико народен пратеник секојпат 
ќе ги застапувам и Сра.зам м а к н и т е . л ^ Ш и слободата. 



Бр, Стр. 2М СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ Скопје, 23 XII 1948 г, — Јод IV 

на народи? на Народна Република Македонија; дека верно 
ќе го чувам братството, единството и слободата на народи-
те ка каша га заедничка татковина Федеративна Народна Рс* 
публика Југослав;* и д л и неуморно ис га брака« н зајак-
нувам придобивки ѕ е од ЅЈлродно-ослободителнзта борба; 
лека ќе го вложам слог спој труд и апашче за изградбата на 
вагата народна држана и за подигање на благосостојбата на 
работниот народ и дека софата пратеничка должност ќе ја 
ѕасполј^вѕм совесно н неуморно". 

После полагањето на клетзата се чита Указот на Пре« 
зндиумот на Народното собрание на ПРМ за свикување за* 
ееданието на Народното соГранне. 

Член 7 
Народните пратеници не можат да ја вршат својата 

пратеничка должност додека не ја положат клетвата. 

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАРИ 

Член 8 
Народното собрание избира за целиот период за кој 

што е избрано претседател, потпретседатели и до три се-
кретари. 

Прво се избира претседател, потоа потпретседатели и 
најпосле секретари. 

Ако претседателот, или некои од потпретседателите 
или секретарите, ве е во состојба да ги вршат своите дол-
жности, се избира нов претседател, односно потпретседател 
или секоетар за остатокот на периодот за кој што е Собра-
нието избрано. 

Член 9 
Претседател, потпретседатели и секретари се избираат 

ма основа на кандидатски листи кои што можат да ги под-
несат најмалку 10 пратеници. 

Член 10 
Освен правата и должностите што му се доверени со 

другите одредби на овој правилник, претседателот го прет-
ставува Собранието, свикува седници, ги отвара и заклу-
чува, раководи и одржува ред над нив и се грижи да се 
придржуваат пратениците на Собранието кон работниот 
ред. Тој, исто така, се грижи да не заостанува и да не се 
прекинува работењето во одборите како и работите во ад-
министративните служби на Собранието да се свршуваат 
правилно и брзо. 

Претседателот гк назначува сите службеници на Со-
бранието, донесува одлука за нивните службени односи и 
има право на дисциплински надзор над ним. 

Тој што претседава не учествува во претресот и гла-
сањето. Во случај на еднаква подела на гласовите ќе гласа 
и тој што претседава. 

Член И 
Во случај да е претседателот спречен во вршењето 

на должност, го заменува еден од потпретседателите што ќе 
го одреди тој. 

Потпретседателот што ја врши должноста на претсе-
дател има исти права и должности како и претседателот. 

Член 12 
Секретарите вршат прозивка на пратениците, о с т а -

ваат записници на седниците, читаат предлози Ф други акти 
во Собранието. Тие се грижат за редот на говорниците, за 
начинот и резултатот на гласањето и за водењето на забе-
лешки за одлуките на Собранието. Тие исто така се грижат 
сите печатени извештаи и предлози што мораат да им би-
дат доставени на народните пратеници да им бидат на озне 
јна време доставени. 

Еден од секретарите што ќе го одреди претседателот 
непосредно води надзор над вршењето на администратизиа-
та служба на Собранието. 

Во случај да сс сите секретари времено спречени во 
вршењето на должноста, ќе ги заменат времено пратени-
ците што ќе ги одреди претседателот. 

ПЈ. СЕДНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 
Член 13 

Седниците на Собранието се јавни. Тие можат за по-
одделни предмети да бидат претворени во тајни, кога ке 
одлучи затоа Собранието на барање од претседателот на 
Собранието, од Владата или од 20 пратеници. За ваков пред-
лог се гласа без претрес, 

Предметите за кои што е изгласана тајност, ке се пре-
тресуваат тајно н во одборите. 

Работата на тајната седница не се објавува. Објаву-
вањето на изјави или предлози од Владата дадеви во тајните 
седници, може да биде само на барањето или со пристапон 
од претседателот на Владата. 

Член 14 
Собранието може полноважно да решава ако е при-

сутно на седницата повеќе од половината на вкупниот број 
пратеници. 

, ; Ако,)претседателот гледа дека нема достаточен број 
п р а т и л и за решавање, ке нареди прозивка или преброју* 
вање* : > • , 

< Кога ќе се започне прашање за кворум, присутните 
пратеници неможат да излезат од салата додека не ќе се 
изврши; цела прозивка, односно пребројава««^. 

Присутноста на пратениците ја утврдува претседате-
лот. 

Утврдувањето на кворумот ке го изврши претседате-
лот н тогаш кога ќе го предложи тоа еден пратеник спо« 
могазт од петмина други. 

Член 15 
За полноважен заклучок на Собранието е потребне! 

мнозинство гласови на присутните пратеници. 

Член 16 
По предлог на претседателот, дневниот ред ва секоја 

идна седница го утврдува Собранието на крајот на седни-
цата без претрес. Овој дневен ред се објавува на одредено 
место во просториите на Собранието. 

Предмети за кои ито не можел да се заврши претре-
сот на една седница ке се стават на прво место на дневниот 
ред на идната седница. 

Ако не може дневниот ред да се изврши поради недо-
статочен број на присутни пратеници* претседателот ќе го 
објави истиот дневен ред како дневен ред за идната сед-
ница со додавање на оние точки, што треба по Правилникот 
да се стават, или за кои што Собранието порано решило тој 
ден да се стават на дневен ред. 

Член 17 
После читањето на записникот а пред да се мине на 

дневен ред, претседателот на Собранието и Владата му да-
ваат па Собранието соопштенија, што се однесуваат до него. 
Послг тоа пратениците можат да упатуваат прашања до 
претседателот на Собранието, до претседателот на Владата 
или до поедини нејзини членови. 

На овие прашања прашаниот ќе одговори усно веднаш 
на истата седница ИЛИ, ако треба одговорот да се подготви« 
Не се остави за седница нарочно посветена на одговорите на 
пратеничките прашања (чл. 76). 

Потоа се преминува на дневниот ред. 
Соопштенија од страна на Владата можат да се даваат 

во секое време па седницата. 

Член 18 
На седницата на Собранието имаат право да зборуваат 

само пратениците и членовите од Владата. Собранието по 
потреба ќе го сослуша овластениот министерски повереник 
за кого ќе побара членот од Владата да биде сослушан. 

Член 1& 
Никој нг може да зборува на седницата на Собранието, 

ако претходно не добил збор од оној што претседава. 
Освен с н а и т е кога е со оној правилник инаку одре-

дено, претседателот дава збор по г^лот на пријавата. 
На членовите од Владата им .ита чбер претседателот 

кога ќе побараат. 
Секој при:авеч говорник има право својот ред за збору-

вање да го отстапи на друг пријавел говорник. 

Член 20 
На пратеник што сака да збогува за некаква повреда на 

прали^"^от или на дневниот ред се дапа због« штом ќе го 
побара. Неговото зборување може да трае најповеќе 5 ми-
нути. За тој случај не може да зборува ни еден друг прате-
ник. Ако и после објаснувањето од претседателот говорни-
кот остане при тоа дека правилникот и дневниот ред се по-
вредени, претседателот веднага ќе го повика Собранието да 
го реши тоа прашање без претрес. 

Член 21 
Пријавување за збор се дава до претседателот штом ќе 

се отвори претресот. 
По предмети што се испратени на Собранието од одбо-

рите може да се пријавува за збор штом ќе се поднесе из* 
вештајот на одборот на Собранието. Тоа може да се стори 
лично, усно (.-ли писмено или преку некој друг пратеник. 

Позорника може да зборува само за прашањето што е 
на дневниот ред. 
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Освен приседа!слог никој не може до го прекинува 
говорникот нити да го опоменува на ред. 

Член 22 
Ако пратеникот бара збор поради тоа да го поправи 

својот навод што е изложен погрешно« и дал повод за Не* 
каква несогласност или предизвикал потреба за лично обја-
снување, тогај ќе му се даде збор видната штом ќе го завр-
ши своето зборување оној кој што ја предизвикал таа 
исправка. Но во тој случај говорникот не може да зборува 
Подолго, од 5 минути и може покрај лично објаснение да 
ги исправи само погрешно наведените факти од својот говор. 

Ако претседателот нааоѓа дека пратеникот не е предиз-
викан от страна на тој говорних, тој не ќе му го дачо ^ т а -
пиот збор. 

Ако пратеникот не е задоволен со решението од прет-
седателот прашањело го решава Собранието без претрес. 

Министрите и владините повереници можат да зборуваа! 
и оз своето место, а пратениците мораат да зборуваат од 
говорницата, освен кога ќе зборуваат за правилникот, за 
ли^на работа или ставаат коатки прашања, вл кои случаи 
можат да зборуваат и од своето место. 

Член 23 
1 Освен членовите' на Владата, одборските известител:! и 

онче говорници на кои ипо во поедини случаи по*внт"г'от 
Тоа им гР допушта, за еден предмет не може нико! да збо-
рува повеќе од едната, освен ако Собранието тоа нарочно 
Му го допушти. 

] I Член 24 е. 
Седниците из Собранието ги зак.тутева јтееѕт &.,»<<> т со 

негово пристанување, одкога ќе го објави претходно днев-
ниот ред за идната седница, Денот и часот за идната сед-
нича претседателот го одредува - на крајот кз седницата ши« 
писмено. 

Член 25 
Освен седниците Собранието може да се состанува и во 

конференции што ги свикува претседателот на своја иници-
јатива, По барање од претседателот на Владата или по пред-
лог Од 15 пратеници, На конфеоенцијата можат да б Ш х 
Присутни само пратениците и членовите од Владата на НРМ. 
Овие конференции не Можат да донесуваат задолжителни 
одлуки. / ' 

IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

Член 28 
Освен правата и должностите, наведени во другите про-

писи на овој правилник, народните пратеници имаат имуни-
тетско право, право на поднесување оставки, право на днев-
ница и бесплатен превоз на сите државни и сообоаќајни сред 
ств-;, освен на воздушните, на територијата на Народна Ре-
публика Македонија. 

Должностите на пратениците се да присуствуваат на сед-
ниците на Собранието и да ги вршат работите и задачите 
што ќе им ги довери Собранието, 

Член 27 
На седниците на Собранието секој пратеник има право 

да зборува на јазикот од народот на кој што му припаѓа. 
Говорите одржани на јазик од припадниците на нацио-

налните малцинства се преводат. 

Член 28 
За сите изјави и поставки при вршењето на својот ман-

дат, било во седниците, било во извесни должности, прате-
ниците одговараат само на Собранието и избирачкото тело 
што ги избрало. 

Член 29 
Освен во случаи на заварување на извршување потешко 

Кривично депо, пратениците не можат да бидат лишени од 
слобода нити против нив може да се започне кривична по-
стапка без одобрение на Собранието. Во време меѓу засе-
данија на Собранието и кога не е на окуп одобрен-"* ноже да 
даде Прззидиумот на Народното собрание на ПРМ. 

Право на имунитет им прапаѓа на пратениците од мо-
ментот кога им е издадено од страна на избирачката коми-
сија уверение дека се избрани. 

Член 30 
Барањето на иследните и судски органи за издавање ка 

пратеник се испраќа претходно на Мандатно-имунитетниот 
одбор. Собранието решава за барањето на основа извешта-
јот од овој одбор. 

Во случај да Собоанието не е на заседание, за и з д а н к е 
на судот ќе решава Президиумот на Народното собрание на 
НРМ, кој што ќе го поднесе своето решение на одобрение 
на наредното заседание на Собранието. 

За започнување кривична поста л - : . . : , е 
од слобода, во случај кога е пратеник« * влечен на извршу-
вање на потешко кривично дело, мора веднага да се извести 
Президиумот на Народното собрание на ПРМ, кој што ќе му 
го достави примениот извештај на Собранието штом ќе би-
де тоа собрано. На основа овој извештај Собранието реша-
ва да ли може кривичната постапка да се продолжи. 

Ако Собранието не е на заседание одобоение ќе издкдѕ 
Презндиумот на Народното собрание на НРМ со дополни-
телна потврда од Собранието. 

Член 31 
Кривична постапка може да се води према пратеник 

сако за ом:а дело за кое Собранието дало одобрение за во-
дење поставка. 

Член 32 
Народен правник може да даде останка на својот 

мандат. 
За поднесената ос талка решена Собранието на основа 

извештајот од мандакно-нмушѕтетнкбт одбор. 
Оставкава, дадена пред' да е мандатот верифициран, 

го сг.јн -.уви неп: з в а њ е т о да ли е изборот правилен или зе. 
Член 33 

За сето време додека трае заседанието на Собранието 
Праѓѓ-ннчи+е се должни ца бидат во местото на заседанието 
и да ги вригш с:;0:пе должности. ; 

Пратеникот/што'е спречен да присуствувала сеДн'!ЗД> 
те од'1 Собран? ,Н'о лојЈжѕ* е ^а бова од Собранието: за' 
о^обп отсуство. Собранието решава за бараното отсуство 
без пр •»твое. 

Ако претседателот најде да нема во Собранието доста-
т е н ; број пра>сн:гач за решавање, тој може да огласи да се 
укину; а -•<• сиг* одобрени отсуства- освен оние што се одо-
брени и-ради болест. : 

СпГгљ." л р упне да достави ра /Иандатно-имуѕ.штет-
шшт. оабол спучд! на пратеник што без одобрение за отсу« 
стро повеќе пати не новата на седници. Одборот со својот из-' 
веи;гај ќе. му.г-.^н-х? на Собранието преглог .како тпеба ч.» 

се•постапи спрема таков пратеник. 
Член 34. . '. • ! 

Пратениците имаат право на дневница за , време на ра-
ботеното на -Собранието и одборите, сметајќи го и времѕѓто. 
аа доаѓање и враќање од заседанието. 

Пратен и кој што без одобрено отсуство или болува-
ње не дове/а па седниците на Собранието нема право еш 
дневница. 

Член 35 
На пратениците претседателот на Собранието им из-

дава насочи?! легитимации. Во нив мора изрично да се истак-
не имунитетното право на пратеникот и право на бесплатно 
возење. 

V-ОДБОРИ НА СОБРАНИЕТО 
Член 36 

За проучавање и подготвување законски предлози * 
доуги прашења од гадлежкоста на Народното собпамие на 
НРМ, Собранието илЗнра одбори. Одборите се посто Цин и 
нарочни. 

Член 37 
Постојани одбори на Собранието се; 
1. Законодавен одбор: 
2. Одбор за стопански план и финансии? 
3. Мандатно-имунитетни одбор; 
4. Администпатевен одбор: и 
5. Одбор за молби и жалби. 
Постојаните одбори е избиваат за целиот период а* 

кој што е Собранието избрано. 
Член 38 

Одборите сг избираат по листи. Ако има повеќе листи 
гласањето се врши тпјно а местата во одборот се доделуваат 
на поедини л-гсти сразмерно иа гласовите што ги добиле. На 
така доделените места говаѓаат кандидатите по ред со кој 
што се означени ка листата. 

Кандидатска листа можат да поднесуваат најмалку 14 
пратен ци. 

Членови на Владата не можат да бидат членови на 
одбори. 

Член 39 
Законодавниот одбор претресува и подготвува предло-

зи нз зѕкгнч и други одлуки. Законодавниот одбор се состои 
од И члена. 

Чтен 40 
Одборот за стапалки план и финансии претресува н 

подготвеа гредлози пт гтопаискиот план, општо-државпмот 
буџет и завршната сметка. 

Одборот за стопански план и финансии се состои од 7 
члена. 
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Член 41 
Мандатно-имунитета!««! одбор претресува и поднесува 

иа Собранието извештај ез 'случаите на примена игчунитет-
<и>го празо на пратениците, како и за случаите за полноваж-
носта. престанокот и пополнувањето унразнетиот мандат. 

Мандатно имунитетниот одбор се состои од 5 члена, 
Член 42 

Административниот одбор испитува и му поднесува на 
Собранието извештај за правилноста на извршуваното на 
пре сметката на расходите на Собранието. Овој одбор до-
несува и правилник за административниот персонал на Со-
бранието. 

Админпстр;пиениот одбор се состои од 5 члена. 
Член 43 

Одборот за молби и жалби испитува молби и жалби од 
рабните, општествените организации и установи и подне-

сува за нив извештај до Претседателството на Президнумот 
на Народното собрание на НРМ. 

Одборот за молби и молби се состои од 5 члена. 
Член 44 

Паричните одбори се избираат за проучавање на овие за-
конски предлози или други предмети за кои што Собранне-
г о ^ а ј д ? дека треби да се испратат на нарочен одбор за проу-

. дагње. 
Овие одбори имаат онолку члена и заменици колку не 

<»дрсд*ѕ Собранието во секој неодделен случај и трајат доде-
ка не Ја вршат работата за која што- се избрани. 

Собранието може да*одреди и посебни иследни и ан-
?((•'. одбори за поодделни Прашања. 

Член 45 
:.••• ^оновремено, со изборот, на членови на одборите, Со-
И*»«его избира истовремено по 5 заменици на Закоцодаа-

, одбор И Одборот ^ ропаиски план и финансии и по 
»г-^цици за другите одбори. , , . 

Замениците т членовите,, од,.,одборите.. повикуваа? : на 
на ..од0.еѓоТ;,во случај и*...спреченост,.на, некои 

. ; ( Н 'поновите на одборот* 
, . 'ЧЛСН'46 .-.0' 

• • ги унразиетото шесто; одеден-член,*>д, одборот•Ј.ддшаѓа 
- . • ѕ! г кандидат во ред со најголем број гласови од истата 

« што- не е изврзи. Ако е листата ^исцрпена, на упраз-
..,}(* местодопаѓабрзиот п® ред заменик избран-на1-иста 

- к- " - 4 

' ' ''' - 'I Генадиполесно : ' » г з ќ н а ' ; :' Од-
•''•^Л.оќ- -мошаЃ'•••}&••-образу #аат во својата среда1 'пододбори. 

I! одборите1 даг Донесуваат- ' Л к Одлуки- -во 
зо са целиот одбор туку па одборот му доставува? из-

предметот што: ки е доставен на - ••проучување. 
Член 48 .>•;;;;•:•..;:••.;•::, 

д у р и т е можат да општат непосредно со Владати" на 
ПРМ и нејзините членови преку своите претседатели. 

и*.. ; . член 49 
• о д б # избира претседател, -потпретседател 1 и се-

кргтгр. 
е.-!-;.;Одборите можат,.-да работаат и во време крга Собра-

нието не заседава. 
Секој одбор работи:- 'ш^Правилникот што -е го долеев 
: , о в о Ј Правилник,,..... . . , . , . . 

] :.:.••'••• • • • . . . ' Члер 50 ' -. . •••.-•;• • 
ј:>,• Одборот:'може ' • решава ' ако м •• 'седницата' приеуегву-

дие •треш': оп- членовите на Одборот. : : ' а - " 
•''•3*ШУчо>«итГПа-одборот ":с'е донесуваат' со П р о Ш мно-

зинство на гласови« • 
Член 51 

На седниците начЗ^огшдгвнирт одбор и Одборот на 
стопански план и финансии можат да присуствуваат со право 
на советодавен глдс и Пратеници пз Собранието што не се 
членови на одборот* како и членови на Владата-на ПРМ и 
Владини повереници« .Членот Владата што е- подносител 
на законски предлог или неговиот заменик е должен да при-
суствува на претресот во одборот ако претседателот на од-
борот го повика за да го образложи предлогот. 

Член 52 
ГО ри претресување го на законските предлози Законодав-

н и о т одбор и Одборот зч стопански план и финансии имаат 
' лрлѕо да Страст од соодветните министерства и службени 
лика документи, материјал и »шекија што се однесуваат до 
гзммскчот предлог кој што1-Се- претресува. 

" • опата -одбора чгр^есу.'-^и-сто• -иа Законски предлози 
•''•'• да - ^ п ^ е Ч х т ^ а ж ж ц и - к л Од-

за з а к о н о в . о * " н ^-гѕгѕѕвад^а иа државната 

упр ана на Претседателството на Владата на НРМ, на Одде-
лението за заградување ка- народната власт и;:а Ноеѓиднумот 
па Народното собрание на ПРМ, на државните надлештва и 
установи, како и претставнине на општествените организа-
ции. 

\ I. ПОДНЕСУВАЊЕ И ПРИ ТРЕС Н/. ЗАКОНСКИ ПРЕДЛОЗИ 

а) однесување н- законски предлози 

Член 53 
Законски предлози можат да му поднесува на Собра-

нието Владата на НРМ. членовите на Владата на НРМ и секој 
пратеник. 

Ако законскиот предлог го поднесат двајца или повеќе 
пратеници тие ќе одредат еден меѓу собе да ги заступува 
при претресот на тој предлог во Одборот и во Собранието. 
Ако такоз заступник не биде одреден, ќе се смета како под-
носител првопотпнсаинот пратеник.' 

Законските предлози се доставуваат писмено ДО претсе-
дателот на Собранието. 

Секој законски предлог мора да биде составен од форма 
во ноја што се донесува закон. 

Член 54.. • 
Претседателот на Собранието го упатува секој Примен 

законски предлог веднаш до претседателот на Законодавниот 
: .одбору... односно до претседателот -ш-1Одборот-за: стопански 

плач и финансии, спрема тоа кој од пз:;«* ^ - Н а д ^ к с н . 
Законски предлог може да се стапи на дневен ред на 

• -сед|'1кцата и? одборот ако на членовите ОД одборот Им биде 
па време доставен:а нН-млчку 5.дена пред седнинаТа. 
1 П р е т с е д а т е л о т С о ѓ р а т а е т о - ^ . в ^ ' слглѕснѕост'• ;со' : «ретсе-. 

""датс-лог наѓ - " о ^ р т -не да и џ Ш М и т П р е д -
лози бидат доставена на сите пратеници на'С6браѓ»^ето,;' нред 
да г;очче нкв:ѕиот претрес во одборот. 

Пратеа::цнтс да-поднесу^т ;с»он предлози писме-
но или усно во вреќа со ,зѕк.с<1;скнот предлог што се прет-

седнјп-а на одборот, и кога на членовите,.од ^ ^ о п ј о т ^ а « е 
. до^т^сп : ,цд4;Нцог,-а:лку, .од, -5. г 0 

. до^уа&.ида, на, Со^р^ието Глј^длта .со ; ; о^раад^ке?! предлог 
да се ^-'аам; г:^ Д Ш ' ред, или:, кога .самото-Собра-
ние донесе заклучок га неговата итност и како итен му, го 
упати на Одборот за претрпе.. 

Во рвнг случаи предлогот • мора да нм биде доставен 

• . • • ^ ' и - г б Ј ѕ г . ^ ^ е д л о г б т ' да 
се претресу:*! во одборот1 Истиот"де^1 пВ^ДадСН' на 

,•• '.Претрес. »«--:Одбврот на-СобрамиЛо:'' : ' 
• • .V '-:• : Г4 " 

:•':. • •претресот псШгсШт^Лот ^•"••Шд::сииот 
предлог може да •• -дед«.^ •"' на предлогот. 
Ако законскиот предлог го поднеле повеќе пратеници, образ-
ложение може да даде ед ги од нив. 

:.:•• •-, Г-Аш;чтк па кога 
ќе побара Соиранлсто, г'в даде потребни об^аСн^Ш?^. но не 

м г т 1 - » о З р ^ ^ Ш и е ПИТИ 
на јави. г : ' : •"•""•'; ' ' '• 

г-чад --- ЦЈкјн-^^^' 
се расправа начс-ано. Но ТѕјШѓ г:а; о ѓ ^ - Ј ^ с ^ 
те Изнесуваат оѕбѓ -^Ч^лн^-Шет* 'вк ; пр< . ' , . 

за истиот 
е пратени-

ѓ-г,, а , коди а-
дава. п.отрсон'1 

што. .муч ггг одговори и објасненија па г; 
'•упатуваат -нородннте прате^ниЦ. 

; Но' завршетокот' на' в г ^ л Л / ^ о 1 ^ ^ ^ « ^ . « ; ^ ' џц^цииот 
Предлог :се гласа во начело. , ';,.!' 

Ако не се усвои'згн^онсќиог'предлог во начело, нема да 
се мине на расправање во поединости. Одборот за тоа му под 
несува извештај на Собранието на, првото заседание. 

Член 58 
Ако биде законскиот предлог усвоен во начело, се ми-

нува на расправање во поединости. • •••••••лик 
Овој претрес се врши така: што се расправа по ред за 

секој поединец.член..на законскиот .предлогу: 
За амандманите с е .'.расправале®'" оној :член:'на : кој што 

се однесувате Ако има повеќе. пратенички амандмани за нив 
ќе се расправа го ред. ка«'о ;!#го се поднесени. Подносителот 
на законскиот !ѕредлог е за секој пра-
Т'еш:чќп 'амтшкан. - ; 

С л у ж е н в о д и ш 'НА ПРМ 



Стр. 288 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Скопје, 23 ХИ 1948 г. — Год И 

1 ајно се гласа со ливчиња од еднаква големина, иста 
боја и форма кои што се ставаа! во еднообразен плик. Пра-
тениците, после прозивката, еден по друг ќе ги спуштат лив 
чињата во кутија што се навоѓа на масата од Претседателот. 
Гласови?? ќе ги бројат тројца пратеници кои што, по завр-
шеното броење ќе ги уништат гласачките ливчиња. Озне 
тројца пратеници по предлог на Претседателот ги избира 
Собранието. 

Во случај на подеднаква поделба на гласовите ќе се 
врши избор повторно. 

Член 73 
Претседателот на Собранието го објавува р .зу.г.итог на 

гласањето непосредно по извршеното гласање. 

IX. — МОЛБИ И ЖАЛБИ 

. : • : • • • • ' Член 74 
: Граѓаните можаг да поднесуваат молби и жалби до На-

родното собрание поединачно или преку општествените ор-
ганизации и адружества. 

Овие молби и жалби му се испраќаат до Претседателот 
на Собранието, а овој ги испраќа до Одборот за молби и 
жалби. 

Молбите и жалбите што ќе се однесуваат на некаков за-
конски предлог или инаку на некаков предмет што се веќе 
претресува во Собранието или во еден од одборите, ќе би-
дат испратени непосредно до Собранието или до надлежниот 
одбор. 

Секој пратеник има право да разгледа секоја молба или 
жалба. 

Член 75 
Молбите и жалбите што не ќе ги испрати до Собранието 

или до други одбори, Одборот за молби и жалби ќе ги ис-
прати до Владата на НРМ или на некој од нејзините членови 
ако сметаат дека решавање по молбата или жалбата спаѓа 
во напната надлежност, или ќе ги разгледа и со свој извеш-
тај и предлог ќе ги испрати до Презида мот на Народното 
собрание на решавање. 

Ако одборот смета дека молбата или жалбата не з 1 слу-
шана ла биде разгледана, то ј ќе ја одбие сам. 

X. — ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА 
Член 76 

' Пратениците имаат право да поставуваат прагов-* до 
Претседателот и до членовите на Владата за важни прашања 
од политиката и работењето на државната управа или за 
.депониите во својот крај. 

За поставување на вакви прашања Собранието може да 
одреди нарочен ден на почетокот од заседанието, но можат 
да се поставуват и на почетокот од секоја седница на Собра 
»мето. (чл. 17) 

Претседателот односно членовите на Владата на НРМ 
одговараат на прашањето писмено или усно на седница 
што ќе се одреди за таа цел особено, по правило, при кра-
јот на седницата. Одговорот на прашањето мора на биде 
и?7»°м за време на истото заседание. 

Подносителот на прашањето може своето прашање да 
го повлече. 

Чле^г 77 
После одговорот ка претседателот односно на членот 

на Владата, по правило, може да зборува само подносителот 
ма прашањето заради некакво објаснение и заради изјава га 
ли е доволен со одговорот или не. Претседателот може, со 
оглед на важноста на прашањето, после одговорот се пак да 
дозволи дискусија, но оваа не може да трас по долго од 
елка садница. х 

После изјавата на подносителот на прашењето односно 
после дискусијата ако имало дискусија, се прејдува на днев-
ниот ред без гласање, но во случај да имало дискусија на 
диеви чот ред може да се премине и со гласање, ако гостом 
предлог било на прост било на мотивирано прејдусање на 
икетипот ред. 

XI. - ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

Член 78 
За секоја седница ка Собранието се води записник. 
Записниците на седниците ги водат секретарите по ред 

вино ќе го обреди тоа претседателот. 
Во записникот се бг тежат; 
1. Соопштенија на грггсг-стилот и на Владата; 
2. Предмети за кон што Собранието решавало и реше-

нија што сѓ за нив донесени, со тоа да ќе се внесе и начи 
на гласање како и бројот на класовите "за" и "против*4 

гласањето по име; 
3. Предметите за кои што Собранието ќе реши да се 

сат во записникот. 
Говорите на пратениците не се бележат во запнснж 

но се означуват имињата на говорниците што зборувале " 
и "против". 

Член 79 
Во почетокот на секоја наредна седница се чита зан 

никог од претходната седница. Секој пратеник има право 
стави забелешка на записникот Ако секретарот изјчги л 
не ја приема дадената забелешка и да останува при его 
редакција. Собранието решава за тоа без претрес. Во < 
чај да Собранието најде да е забелешката основзтелна 
кретарот е должен спрема неа да го исправи записникот, 
вечно усвоен записник го потпишуваат претседателот и 
кретарот. 

Записниците ќе се објават во "Службен весник ка 
родна Република Македонија*4. 

Член 80 
За сите говори, изјави и извештаи, како и за оног 

ќе го рече претседателот раководејќи со седницата на 
бранието, се водат стенографски белешки. 

На седницата од одборите ќе се водат вакви беле1 
само кога тоа претседателот на одборот го смета за 
требно. 

Стенографските белешки се поднесуваат на увид 
претседателот на Собранието н секому чија реч е заб; 
жена. 

Говорникот може во стенографскиот текст да ги г 
само оние измени што се однесуваат на редакцијата, не I 
сувајќи ново нити изоставувајќи изразени мисли и гричѕ 
За овоа ќе се грижи претседателот на Собранието. Во ел1 

на спор претседателот, по барање на пратеникот што б 
измена ја изнесува стварта пред Собранието да реши за • 
од кога ќе ги сослуша двајцата. 

ХН. - ОДРЖУВАЊЕ НА РЕД 

Член 81 
Исклучително право за одржување на редот на < 

ниците на Собранието му припаѓа на претседателот ва Сл 
нието. 

Член 82 
Поради повреда на редот спрема п р а т е н и т е мр 

да се изречат следните дисциплински казни: 
1. — Забелешка за ред; 
2. — Писмена забелешка ва ред; 
3. — Одземање за збор; и 
4. — Времено исклучување од седниците. 
Исклучувањето не смее да биде прв пат подолг« 

3 седници, а секој друг пат на подолго од 10 седници. 
Првите три казни ги изречува самиот Претседател 

четвртата ја изречува Собранието без претресување, по I 
лог на Претседателот или дваесет пратеници. 

Казнениот пратеник не може да бара да ја укине 
брачното казната што ја изрекнал претседателот. 

Член 83 
Со забелешка за ред ќе се казни секој пратеник кој 

со својот говор или со своето поведение во Собраниет 
нарушува редот и прописите на Правилникот. 

Член 84 
Со писмена забелешка за ред ке се казни секој 

тепиќ кој што е на иста седница порано опоменет на реј 
Оваа казна се внесува во записникот. 

Член 85 
Со одземање на збор ке се казни пратеник што 

својот говор го повреди редот, а порано на истата сед 
бил веќе казнет со писмена забелешка за ред, или два 
не сакал да го послуша Претседателот. 

Член 86 
Со казна времено исклучување ке се казни прат 

кој што лично навредува или клевети народни пратеници 
се држи непристојно спрема Собранието или за кого к 
утврди да не е запазил тајната за предметите за кој ш 
изгласана тајност или кој што несака да го послуша пр 

дателот, нарочно во поглед на извршувањето на казнат« 
истата казна ке се казни и пратеникот што го нарушува 
дот и го спречува работењето на седницата. 
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ј а секој член на законскиот предлог ;се гласа одделно. 
При расправањето на''буџетот во поединост«, се гласа 

[о раздели. 
Од кога ќе биде законскиот предлог изгласан во посди~ 

(ости. ќе се изврши гласање на законскиот предлог во 
Ј,елосг. 

Член 59 
Во текот на претресот пред одборот подносителот на 

федлогот и пратениците можат да поднесуваат писмено 
Јормулирани амандмани се додека законскиот предлог не 
»иде изгласан во целост, а усно амандманите можат да ги 
феллагаат само за време на претресот во поединости. 

Амандманите ако ги поднесува подносителот на закон-
икот предлог се сметаат како составен дел од законскиот 
фсдлог. 

Подносителот на законскиот предлог може да одуста-
е од законскиот предлог додека не се пристапи кон гласа-
ле во целост во одборот. Подносителот на амандманот може 
д истиот да одустане додека не се изгласа, односно додека 
подносителот на законскиот предлог не го усвои. 

Член 60 
Кога претресот на законскиот предлог ќе биде во одбо 

»от завршен, одборот ќе одреди свој известител поради под-
есување извештај до Собранието. Ако одборот по некој 
аконски предлог се подели на мнозинство и малцинство 
10же и малцинството да изработи свој извеи(тај и да одреди 
вој известител. 

Секое одвоено мнение, било во начело, било за пооделни 
шенови од предлогот, за кој што се решавал во одборот, 
га одборот ќе му се предаде писмено кој што со извештајот 
•а мнозинството ќе го упати на Собранието. Членот на од-
борот што ќе го одвои своето мнение може да го брани 
(ред Собранието. 

в) Претрес во Собранието 
Член 61 

Законскиот предлог со извештајот од одборот мор« да 
иде доставен на пратениците на Собранието на време, а 
а јд оцка еден ден пред седницата на Собранието на која 
иго ќе се претресува. 

Исклучително, може со приспио« на Собранието, да се 
еме во претреси оној законе:^ предлог кој што со изве-
з а јо т од одборот им е оставен на пратениците на истиот 
ек. 

Член 62 
Претрес на законскиот предлог во Собран, ето почнува 

о извештај на известителот од одборот, што го упатил 
акцискиот предлог до Собранието. • 

По извештајот известителот и подносителот на предлогот 
ожат да го образложат извештајот на одборот. 

Ако одборот нашол дека законскиот предлог треба во 
ечеле да се отфрли, Собранието на тој предлог ќе реши 
ез одделно расправање а по сослушување на одморениот 
свестите.* и подносител на предлогот, 

Член 63 
После извештајот и образложението се пристапува кон 

исправање. 
Расправањето е јавно и го опфаќа законскиот предлог 

о начело и во поединости. 
Расправањето почнува, по правило со говор на под* 

осителот на предлогот. Тој со својот говор дава начелно и 
облиско образложение на предлогот. 

Во натамошното расправање можат да учествуваат час-
овите на Владата од името на Владата или во свое лично 
ако и народните пратеници. 
[звестителот на одборот н подносителот на предлогот 
[ожат во текот на претресот да земаат збор и повеќе пати 

преку ред поради давање потребни одговори, објасненија 
завземање став по предложените амандмани. 

Член 64 
Амандманите можат да се поднесуваат се додека не ќе 

иде законот ставен на гласање. Тие мораат да бидат ли-
мено формулирани. 

Освен подносителот на скопскиот предлог амандмани 
!ожат да поднесува секој пратеник. 

Амандманите од подносителот на предлогот се сметаат 
а составен дел на законскиот предлог. 

Член 65 
За амандманот на пратеник мора да се изјаснат извес-

тителот на одборот и подносителот на законскиот предлог. 

Ако се согласат тие ср; амандманот, ис;;'?о« ... - , 
. .ставен.дел на законскиот предлог, ако некој цд т и де ' с е 

сложи со Јпчтеннчнкот имјзндмцн, претседателот..г« ст-^л :о ј 
амандман педнг.ш на гласање. Ако го усзон -орг., 
амрндмшот поставува сос, д ѕ -нт •-/• к ј • гу 

Ако подносителот на пр?л »оттт или нзвссттУло на -»п-
борот го поими пратеничкиот г-иѕчдмаи во навело »•.• : • 
истиот свои предлози за измена и дополнување, ке^а ча 
тоа да се гласа ако ги" ич:.«ни и дополнувања ги пр:.'-иј 
подносителот на амандманот* - Ако тој не ги пр ми се гласа 
прво за « «т амандман. Во случај да го п-:.*:«и Собра-
нието еман." "-г-от. истиот станува составен д сл гч закон-
скиот предлог во форм ула ци ј л што ја дава и о д к о п г ::.:•>* 
на акпндмзмот. 

Член СО 
Расправањето на законскиот .предлог е свршено, кога 

ќе биде завршена листата на говорниците. 
По завршеното расправан,е се прејдуоа на гласање 

на згл.ог от предлог. Гласањево се врши во целина и 
едп-р . 

По завише ното гласан,е претседателот ќе го објави 
резултатот на гласањето. 

Текстот на законскиот предлог се чита ко Собранието 
ако го г>а тоа подносителот на предлогот, известителот - а 
одборот • ! пратеникот, чие барање го п о т е р а а т 10 нра-

г) Претрес за итни законски предлози. 
Член 67 

Како ите(1 се смета законски предлог кој што Владата 
на Народна Република Македонија му го испраќа на Собра-
нието во текот на неговото заседание со образложен предлог 
да се стави веднаш на прво место од дневниот ред. 

Итниот законски предлог му е- доставува писмено на 
Претседателот на Собранието Кој што веднаш го доставува 
до Поетседателот и* Законодавниот одбор. 

Исклучително Владата може да изнесе итен законски 
предлог непосредно на самата седница на Собраа >. Во 
тој случај може Собранието таков предлог да испрати до 

Законодавниот одбор или да реши веднаш да го земе во 
претресување. 

Пред донесувањето на оваа одлука Собранието ќе го 
сослуша мнепието од подносителот на предлогот. 

Исправајќи итен законски предлог до Законодавниот од-
бор, Собранието може да одреди срок за ко ј што одборот 
мор« да поднесе извештај. Ако Одборот не п о д н е л извештај 
во одредениот срок Собранието законскиот предлог може 
да го земе во претресува;!,е и 1ез свој извештај 

Член 68 
Буџетот и стопанскиот план се стават на прао место 

од дневниот ред, освен ако Владата бара итност за некој 
друг законски предлог. 

Член 69 
Постапката за правење и гласање за итен законски 

предлог во Собранието е иста како и за други законски 
предлози. 

VII. РЕЗОЛУЦИИ И ДРУГИ ОДЛУКИ НА СОБРАНИЕТО 

Член 70 
Предлози за резолуции' и други одлуки можат да под« 

несуваат Владата, и пратениците. Собранието може да реше 
ваков предлог да се испрати до нарочен одбор. Собранието 
по предлог на Претседателот решава да ли на поднесениот 
предлог ќе »оди претрес или ќе премине на гласање беа 
претрес. 

VIII. ГЛАСАЊЕ 

Член 71 
Секој пратеник може да гласа само за себе лично. 
Гласањето во собранието се врши јавно или тајно. 
Јавно се гласа со дигање на рака или по име. 
По име се гласа за законски предлог во целина ако го 

предложи тоа еден пратеник поткрепен од 10 пратеници. 
При гласањето по име еден од секретарите ги прозива 

сите пратеници а овие гласаат со одзив „за" или »»против". 
По завршената прозивка на сите пратеници уште еднаш 
ќе се извикаат оние пратеници кои што при првата презивка 
не се одзвале. 

Член 72 
Со тајно гласање се гласа во случај на избор, и тоа ак$ 

има двајца или повеќе кандидати односно две или повеќе 
- кандидатски листи. 
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Член 87 
Пратеник кој е казнет со казна исклучување должен е 

да излезе ведиага од салата на Собранието. Во случај да се 
противи, претседателот ќе ја прекине седницата и ќе нареди 
казнениот пратеник со сила да се отстрани. 

Пратеник протич кого се предлага казна за времено 
исклучување има право да зборува во своја одбрана нај-
веќе 5 минути. Ако повеќе пратеници едновремено се пред-
ложени за исклучување порани заеднички извршен прекр-
шок на редот има право да зборува само еден од името на 
сит?, но неговиот говор може да трае највеќе 10 минути. 

Член Ѕ8 
Казната одземање на зборот и казната исклучување ов 

седниците на Собранието се внесуваат секогаш во записникот 
на Собоанието. 

Казната исклучување повлечува губење на дневници 
За време додека е исклучен. 

Член 89 
Ако некој од слушателите на галериите не седи мирно 

претседателот може да нареди да се отстрани. Во случај на 
поголемо нарушување ка редот претседателот може да наре-
ди Да се испразнат галериите. 

1 Никој Сб Оружје неможе :'д'а ;тУѓеШ во зградата во која 
што Собранието заседава, освен лица што по прописите но-
сат оружје, а се нао ѓ а а т во службена .работа кај Собранието. 

ХН1. (М (ПЕРСОНАЛ И СМЕТКОВОДСТВО НА СОБРАНИЕТО 
... .V;-,,, „• Член 99 :: ••!• л •• 

, Сиот персонал; на Собранието стои под надзор на прет-
седателот. Персоналот е постојан или времен. Бројот и пла-
тите на' персоналот, ќе бидат преден деии ^ С9...пр.ав^1ЈНјЈ|к што 

го донеле Ад^ипи(^рат:И11нИо:т;:6дб6,0.'; ' ' " ' ' ' ' 

т ј !'1ретседат<бШ^паѓЈ е ; УТисоЌ : ' Ш ^ е о д а т е л 
извршувањето; на претсметката ка расходите на Собра-

нието.,,,^;: ' *>»?::>',:.'> 
' АХминистраткзииот одбор должел! е на секој трн .месеци 
да :Т!.И • прегледува ; сметките и: да 1 му пбДН1есуп;а и,%&г$штај на 
Собранието.,. л : . ; ; .; * „ф-.одрД ••::!:•:: !П 

' А ХЈУ; -Ш АРХИВА, БИБЛИОТЕКА И Н 

.ј.•••••' еј---:- Член 92 ј;< 
I ј ! Собранието има своја архива и библиотекар Ар^мката 
и библиотеката имаат,свои...сдон^едртр«.,,.,, . . ...,.••,-,..,>.: 

Член 93 .: , 
Сббракпетр т г а е®®1! печат со грб. на^паррдц^-, Репу-

блика Македонија. ОнОлу грбот ^ "На-
родно собрание.-, на.. Наредна Република Македонија* у. > • 

Ј1$чатот на собранието го чува е^ен , од .секретарите 
кого ќе определи Претседателот. ' "' ' " ' ' 

: " Член 94 
Овој Правилник влегува во сила што** ќе го' г̂ рМми Со-

бранието. д>': 
Скопје, 24 ноември 1948 година. 

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
: ,, . ; м а к е д о н и ј а , , ' • 

, Секретар, Претседател, 
Димче Беловски, с,р. Д-р Димитар Несторов, е. р. 

Врз основа ка чл. 7 ст. 1 од Законот за адмипистратшшо-
Шри-ѓо.ријалн.ата водела на. Народна..'Реиубл ика; ^Македонија 
Лондова ,.с,о ^ ^ш&пШј» Д ѕ - . З г ш д е т - . : ^ . { Ј и о д и о д д о а »ЈѓАа-
родиот.^. с о б Р ѓ ј а д ^ г н а , , Р е п у б л и к а , Македонија, , & ро 
предлог'Ца Владата на 'НРМУ'Президиу'м6т на Народното со-
Нрани^'На Народна Република М а к е д о н то" лопесу ва "сад-
ниот 

^ А м У К А З 
ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ, СОЕДИНУВАЊЕ, УКИНУВАЊЕ V ПРО-
МЕНИ НА ГРАНИЦИТЕ НА АДМИИИСТРАТИВНО-ТЕРИ-

ДрРИЈАЛНИ ЕДИНИЦИ 

Член 1 
Се одредува одделување, соединување, укинување и 

промени на границите и седиштата. администраливно-тери-
торијални единици како што следува: 

1. — Бродска околија 
Од подрачјето на МИО Модриште се одделуваат селата 

МегиЈЈецѓИц^ ; н " _ И П 6 Д нив се образува нов МИО 
ес седиште1 во сГ Могилец.' 
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2. — Гевгелиска околија 
Од подрачјето на МИО Негорци се одделува селото Мр-

зенин и се соединува кон подрачјето на МИО Гевгелија. 
Селото Црничане припаѓа на МИО Нов Дојран. 
3. — Гостиварска околија — Дебарска околија 
Седиштето на МИО на селата Прекорница, Ничпур, Бро-

дец и Богдево, кое што ло сига беше во е. Кракорницз се 
преместува во е. Ничпур. 
! МИО Врбјаии се одделува од .подрачјето • па гостиварска-

та околија и се соединува кон. подрачјето на •дсб.чрскз око-
лија. 

4. — Демпрхпсарска околија — Крушевска околија 
Од подрачјето на МИО Журче, Демир-хисарска околија 

се одделува селото Острилци и , се соединува кон МИО Кру-
шево. крушевска околија, 

5.— Горче петровска околија — Скопска, околија 
Од подрачјето МИО Баришин, Горче Петровска око-

лија -се одделува оелодгу р.цзбегоио 11 се .соодноса; кои МИО 
Брзала, скопска околија. . . . 
I ; б.;:.т-г Гопч кастро века околија —• Градски народен од-
бор, .на.град Скопје, :•;. 
. ј. ..Од, )Јодруч]с;гц.т,ѓа.јД]]-|р ^(р^^у^гл,. Ј^.рр^е, Петровска о;;о-

(Одделува.даута},{Ѕдрд.рвиц.н. .се с р е т н у в а (кои Грзд-
скирт; .народен ог<и.-р па г рад Скопје, а МИО .XI?,..сеуште,.. по 

БардоЈгци, се укинува,. 
. 7. - Кочанска околија . . . 

: -1 Фдј;подрачјето на МИО Облетеле се одделуваат, .^ѕллш 
Б^шј! ц Снумп .о !( нив .се образува нов МИО со'седиште 
во е. '̂ањ.-!.: , ;;;;; ^ ^ г ж 
ј . г '-то па М 1 1 0 ' ' Г ^ ^ ' • • ' с е ' о К М ^ а ^ с е -
Лотјо/Лс^''. "' ;! и се. соедиШ& 
•'кбЛ^ќА • • !ј'' И >М!>;.!;. :.;} у * ѓт 

'С^лбто И V I Н М ' ; М М О л ^ ^ о м н а Градче^ . 
; 1 Криво-.чалѕнечка околија 

'•' • ©л>1.иадрачјет№л.т-у МИО Кјоцода.-цак-Сќ селото 
(Марг^нцЦа .и се ^(х^рутцк-.ц^н нтрпчјдггр .. на |<рддк;т 
ј 1алаика. ''' '"'"' ' 
,;•. ;Крушсвска.околија 

ДДстт^т,^.ЛЛтиЈ,у:;(С ..се. о^де^гува од под-
на Прилепска та око чија 'и' 

,'јет<У »/Л"'кр\ч:!сгс:-:лга оиолкја. цгѕад^;; 
СелотоЈ ПгУцгѓа^Мо а се-

Љто• Доп;Л-НиагЧ1а МИО"'I :;•••'':: » ѓ . . и в у 
/ 10 - - Скопска околија 1 

' ' '"Од^нЈл^чје+ст^ѕа Ал-
'ДнШ-њ' и с е ! п ; м к о и Д п о д р з ч д - о д ф , : н а ^ Н О - ^ р . џ р ^ о д ^ С ' 

;'•!;.•!::Од,^подрачјето ;:на. ;МЈ јО:;Драс!№>'}0; оддед^Ј&^уСе.л^то ! 1а-
тиинса Река и -се соединува"ќо»» подрачјето'на МИО Јпболцч. 

Селото Света -Нетка мрдаа*и..-иа' МИС) Долна,Соње,.,. .. .. 
а? •" 1 С ќ с г т с ^ - ов^кпд;г— град 
Скопје. , , ; , , 
е ; ( ^ п о д р а ч ј е т о па ј^ ј^^ј^а 
околија сс̂  одделуваа,! -сс^^^а. Трубаревд^ ју^удЈлери 
(МНО Маџа^) , , Горко Доенче , / ^лпо ' ^ ( М И О 
Горио .Днспче). Дг;ј;.С::о'н" Бајкцц;^.(/ЛМО Драчево) н; се''Јсо-
единуваат коп т^рлч.цчо н;> Гр.-.дскиот .ѕародеп ' сдбод Ута 
град Скопје. 

МИО "со ''сс.г:шае-'ио Ј сѓ тН'0 ''-'јѓ^ДНигѓс вп е, 
Рор!ќ>:Јјис51че: н ' Ј ' Л г г О ' 4 ' ' ' " ^ ( с е . ' Д0ач'Оао-јгс ујШн^Уѓт. 

1 2 . С т р : - и;'-а е фолија :«.•.. •• 
..Од подрачјето !-а Г-^Д) Велешта се одделува-селого Ло-

бов јани и се срс.ткнупа кон' полрачјетр на МИО Т;?п/.м.орулЈГ-
ште. ' 

Од подрачјето 11-1 МИО Збажди се одделува соло 16 Руча-
ново и се соединува кон подрачјето на МИО Локов. 

13. Титов Велешка околија 
Ол, подрачјето на МИО Долно Чичево се одделува селото 

Подлес, ол кое што се образува нов МИО со седиште по е. 
Подлес, 

Селото УОово припаѓа па МИО Кочнл.:ри. 
14. 1 стопгкг, оболија 
Од 'подрачјето I а ГО ј »..'ијУрш Гѕ."јк'0;сс ' ^ л , ^ ..ОТО 

Отуње и е сос лп ну ђа ' кип л ил ј , , . . (..-л.С. 
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Од подрачјето па ГНО Тетово се одделува селото Лавце 
И се соединува коп подрачјето на МИО Селце, тетовска око-
лија. 

15. — Царевоселска околија 
Од подрачјето на МИО Истекли« се одделува селото Нов 

Печеници од кое што се образува нов МИО со седиште во с. 
Нов Истевник. 

Седиштето на МИО на селата Луковица, Братнставци И 
Костин Дол, кој што до сега беше во с- Луковица се преме-
стува во с. Костин Дол 

16. --• Ш типска околија 
Од подрачјето на МИО Круниште се одделува селото Но-

во Селани и се соединува кон подрачјето на МИО Пишица. 
Член 2 

Владата да го обезбеди извршуваното на овој Указ. 

Член 3 
Осој Указ влегува во сила веднаш. 
У Бр, 10, 23 ноември 194Ѕ год., Скопје. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Богоја Фотев е. р« 

Секретар. . 
Крсте! Црвенковски р! 

В.-.з основа на чл 78 ст. 2 од Уставот на Народна Ре-
публика Македонија, а во рамките на Општото напатствие на 
Влади га на ФНРЈ за оснивање на околиски (градски, реон-
ски) контролни комисии и I органи, на народната инспекција, 
по предлог на Прете,ед ате дрт на Контролната комисија на 
Царо!;пД Р^уфјиќа Македонија. Владата на Народна Репуб+ 
лика Македонија е донесува следната ! '' ' ' 1 ! ; 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ОКОЛИСКИ (ГРАДСКИ. РЕОНСКИ) 
КОНТРОЛНИ КОМИСИИ И ОРГАНИ НА НАРОДНАТА 

ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Со цел за давање помош и вршење надзор над работе-

њето и трудот на органите на државната управа, установи-
те и претпријатијата под нивното раководство и на сите дру-
I и уст [нови и претпријатија врз основа на законите, како 
и поради што по непосредно и потполно вклучување на на-
редните ..маси. државната управа и натамошното разви-
вање на нивното участне во контролата на работата на ор-
ганите од Државната управа — се осниваат: 

околиски и градски контролни комисии при сите о-
колжки, односно градски народни одбори како и реонски 
кон;:. ЈЛШ1 комисии при реонските народни одбори во грах 
Скок е. 

6) Органи на народната инспекција како доброволни 
помо1 иш органи на околиските (градските, реонските) кон-
трол:::-! комисии преку кои народните маси ќе учеству-
ва! ко вршењето ка општо-државната контрола. 

Член 2 
Околината (градската, реонската) контролна комисија 

е орг; н на народниот одбор преку кого народниот одбор и 
Контролната комисија на Народна Републики Македонија ја 
спроведува и остварува локалната контрола. 

Член 3 
Околиски (градски, реонски) контролни комисии се ос-

т р а т со решение иа околискиот (градскиот, реонскиот) на-
роден одбор. 

Член 4 
Органи на народната инспекција можат да се образуваат 

во претпријатијата, установите, подрачјата на местата (села, 
по: мл и градови), во реони и улици на градови. Кале ќе се 
об) дуваат органи на народната инспекција одредува врз 
оснива "на општите напатствија од Контролната комисија на 
Народна Република Македонија, околиските Орелската, ре-
онската) контролна комисија во согласност со општестве-
ни! е организации. 

Органите па народната инспекција работат по налетети« 
јата и задачите што ќе им ти постави околинана (градската, 
реонската) контроли:! комисији и по своја иницијатива во 

, рамките иа с в о т е основни задачи. 

Член 5 
Околината (градската, реонската) контролна комисија 

има претседател и потребен број членови. Претседателот нк 
околината! (градската, реонскана) контролна комисија го 
назначува извршити одбор на околискиот (градскиот, реон« 
скиот) народен одбор од редот на своите членови. Другите 
членови на контролната комисија ги назначува извршниот 
одбор од редот на липата кои ќе му предложат општествен 
ните организации или од редот на другите лица, а во со-
гласност со Претседателот на Контролната комисија на На-
родна Република Македонија. 

Член 6 
Околиеката (градската реонската) контролна комисија 

одржува повремено свои состаноци на кон одредува плак 
за своите непосредни задачи. Претседателот на контролната 
комисија раководи со сите работи на комисијата, свику-
ва соетанци на комисијата и се грижи за правилното врше-
ње и спроведување на поставените задачи. За раководењето 
со комисијата и нејзината работа, претседателот му одго-
вара на .извршниот одбор на околискиот (градскиот, реон-
скиот) народен одбор и на Претседателот на Контролната 
комисија на Народна Република Македонија. 

Член 7 
Народната инспекција ја сочинуваат народни инспек-

тори. ' " " '•* : 

Народните инспектори. се делегираат од општествените 
организации, од установите, претпријатијата или од местата 
во кои што се основаат органи на народната инспекција. 

Делегираниот член од општествените организации гф 
потврдува како народен инспектор претседателот на околи-
н а т а (градската, реонската) контролна комисија. 

Член 8 
Народните инспектори; ја вршат својата служба добро-

волно. За успешно работење, а по предлог на претседателот: 
на околината (градската, реонската) контролна комисија, 
извршниот одбор на околискиот (градскиот, реонскиот) наро> 
ден одбор може на народните инспектори да им додели на-
гради. Вакви награ ди можат да се доделат на секое дру го-
лице кога во соработка со органите на контролата допри* 
несе ,да се, отстрани оштетување на народниот имот и др-
жавните интереси. 

Член 9 
Службениците на околиските {градската, реонската) кон 

тролна комисија ги назначува извршниот одбор на околи-
скиот (градскиот, реонскиот) народен одбор по предлог на 
претседателот на околината (градската, реонската) кон-
тролна комисија. 

Член 10 
Сите персонални и материјални расходи на околината 

(градската, реонската) контролна комисија како и трошио« 
вите на органите на народната инспекција (патни трошкови; 
награди и т. н.) се подмируваат од буџетот на околискиот 
(градскиот, реонскиот) народен одбор. До крајот на 1948 го-
дина сите расходи во врска со работата во околината (град 
ната , реонската) контролна комисија и на органите на на-
родната инспекција ќе одат на терет на буџетот на Народна 
Република Македонија по одредбите од чд. 10 ст. 1 од Ос-
новниот закон за буџетот. 

Член 11 
Поблиски одредби за внатрешната организација на око« 

лиската (градската, реонската) контролна комисија и на ор-
ганите на народната инспекција донесува Претседателот на 
Контролната комисија на Народна Република Македонија 
врз основа на општи напатствија од Савезнзта контролна ко« 
мисија. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето 

во "Службен весник на Народна Република Македонија". 
Бр. 15336, 4 ХП 1943 год., Скопје. 
4 XII 1913 година Скопје. 

Претседател на Владата* 
Л. Коли шевека е. р. 

Претседател на Контролната комисија, , , „ • 
Б. Темелиевски, е. р. 
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23? 
Врз основа на член 1 од Законот за овластување Владата 

Ј?а Народна Република Македонија.за донесување уредби ^о 
Прашува га од народното стопанство и обновата на земјата 
М член I од Основната уредба на Владата на ФНРЈ за држав-
и т е банки за кредитирање на земјоделските задруги, а на 
предлог на Министерот на финансиите, Владата на Народна 
Република Македонија ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДРЖАВНАТА БАНКА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Член 1 
Со цел за помагање на земјоделското задругарот«) и со-

адјалистичката реконструкција на земјоделието се оснива 
Државната банка за кредитирање на земјоделските задру 

ги е под адмимнстративно-оперативно раководство на Ми-
нистерот на финансиите. 

Делокругот на работата на Државната банка за креди-
тирање на земјоделските задруги е целата територија на На-
родна Република Македонија, а нејзиното седиште е во 
град Скопје. 

Член 2 
Државната банка за кредитирање на земјоделските за-

други има за задача да во рамките на државниот кредитен 
систем врши кредитирање и финансирање на земјоделските 
задруги, да во својство на државна банка во однос па зем-
јоделските задруги ги врши сите функции кои, досега ги 
вршеја Народната банка на ФНРЈ и Државната инвестициона 
банка на ФНРЈ, и на тој сектор ги изврши задачите што ги 
поставува стопанскиот план на Народна Република Македо-
нија. 

Пооделно Државната банка за кредитирање па земјо* 
делените задруги ги врши следните работи: 

1) ги снабдува задругите и задружните организации 
преку кредити со нужните оборотнн средства; 

2) ги кредитира задругите и задружните организации 
»а инвестициона изградба, за купување земјоделски машини, 
за изградба на земјоделски изградби и друго; 

(!) им дава потребни кредити на задругите со цел зе 
Кредитирање на задругите за набавка на жив и мртов ин-
вентар како и за подигање жнлишни и земјоделски згради во 
селото; 

4) ги врши работите на финансирање на задругите и 
задружните организации од средствата на државниот буџет 
«0 цел на инвестициона изградба; 

5) ги извршува финансиските планови на задругите и 
вадружните организации; 

6) го унапредува, развива и прибира штедењето во 
селото; 

7) прибира задружни фондови и други слободни сред-
ства на задругарите и задружните организации; и 

8) врши и други работи што во врска со нејзините за-
да то ци ќе и довери Министерот на финансиите. 

Член 3 
Државната банка за кредитирање на земјоделските за-

други ги врши работите во смисол на оваа уредба со сред-
ства добивени од државата и државните кредитни претпри-
јатија како и со средства што и ги ставаат на располагање 
земјоделските задруги и земјоделските задружни органи-
зации. 

Средствата кои Државната банка за кредитирање на 
земјоделските задруги ги добива од државата се определу-
ваат со посебно решение на Владата. 

Член 4 
Државната банка за кредитирање на земјоделските 

задруги својата дејност ја врши преку свои филијали. 
Одлука за осниваше на филијали донесува Државната 

Синка за кредитирање на земјоделските задруги по претход-
на согласност на Министерот на финансиите 

Член 5 
Во своето работење, Државната банка за кредитирање 

ца земјоделските задруги ке биде во тесна работна врска со 
Народната банка на ФНРЈ а ке одржува и непосредна врска 
со Министерството на земјоделието и со Комитетот за .^дру-
гарство. 

Член 6 
Со цел на обезбедување на правилното' функционира-

ње на внатрешниот платен промет Државната банка за кре-
дитирање на земјоделските задруга ке ги применува напат-
Ствијата од Народната банка на ФНРЈ и Министерот ва фи-
нансиите иа ФНРЈ. 

Член 7 
Во своето работење Државната банка за кредитирање 

на земјоделските задруги не остварува добивка, чуку само 
ја наплатува накнадата за своите услуги поради покривање 
трошковне на режијата. 

' Член 8 
На чело на Државната банка за кредитирање на земјо-

делските задруги стои Главен директор кој може ла има р 
помошник. Главниот директор и помошникот ги назначува и 
разрешува Министерот на финансиите во согласност со Прет-
седателот на Владата. 

Член 9 
Поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба 

донесува по потреба Министерот на финансиите. 
Член 10 

Оваа уредба влегува во сила од денот на објааувгњето 
во "Службен весник на Народна Република Македонија" 

Бр, 15323, 4 ХП 1948 год. Скопје 
Министер иа финансиите Ирскедател на Владата 

Д. Џамбаз., е. р. на НРМ, 
Л. Колчевски, е. р. 

270 
Врз основа на чл. 79 ст. И од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија, а по предлог на Министерот за инду-
стрија и рударство, Владата на Народна Република Македо-
нија ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА 
ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУ-

СТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во чл. 1 точ. 5 од Уредбата за оснивање на главни ди-

рекции на Министерството на индустријата и рударството на 
Народна Република Македонија (Службен весник на ПРМ — 
бр. 12/47) се бришат думите: "и републикански рудници" та-
ка да оваа точка гласи: "ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА РЕПУ-
БЛИКАНСКАТА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со објавувањето во : Служ-

бен весник на НРМ". 
Бр, 15330, 4 ХП год., Скопје. * 

Претседател на Владата н;> НРМ, 
Л. К о л ч е в с к и е* р. 

Министер за индустрија тг рударство, 
Инж. Г. Босилев е. р. 

271 
Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на НР/Л, Вла-

дата на Народна Република Македонија, по предлог ол Прет-
седателот на Владата, ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА КОМИТЕ"5' ЗА СРЕДЊИ И И." ИКИ 
СТРУЧНИ УЧИЛИШТА И КУРСЕВИ 

Член « 
Се укинува Комитетот за е. ~љи и нижи стручна учи-

лишта и курсеви. 
Член 2 

Сите работи и надлежност л од досегашната ј: влаж-
ност на Комитетот во врска со изградбата на средни и струч 
ни кадрови и средните стручни училишта и курсеви и тех« 
ни куми! е прем ину ват во надлежност на Министерството за 
просвета а сите работи и надлежности од досегашната над-
лежност на Комитетот во врска со изградбата на нижи струи 
ни работнички кадрови и со нижите стручни училишта и кур 
севи преминуваат во надлежност на Министерството га тру-
дот. , 

Член 3 
По одредбата од претходниот член »а соодветните Ми-

нистерства кг се предадат како свршените тана н несвршен 
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лиге предмети (списи, преписки и др.) на Комитетот за сред-
ни и нижи стручни училишта и курсеви. 

Предавањето односно примањето на предметите од 
предниот став ке се изврши записнички од комисии, во со« 
ставот на кои по еден член ке одредат Министерот за про-
света односно Министерот на трудот и Претседателот на Ко-
митетот. 

Член 4 
Напатствијата за спроведување на оваа уредба ке из-

дава но потреба Претседателот на Владата. 
Член 5 

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да 
важи уредбата за оснивање Комитет за средни и ниши струч-
ни школи и курсеви ("Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија" Бр. 31 од 9 октомври 1947 година). 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со објавувањето и ко 

'Службен весник на Народна Република Македонија", 
Бр. 15322. 4 ХИ 1943 година, Скопје 

Министер за просвета Претседател на Владата 
Д. Мире е. р. на НРМ 

Л. Коленцевски, е. р. 
Министер на трудот 
В. Кумановски, е. р. 

Врз основа на чл. 29 точ. 3 во врска со чл. 17 точка 3 
од Законот 8а Петгодишниот план за развитокот на народ-
ното стопанство на Народна Република Македонија во го-
дините 1947 — 1951 и во врска со чл. 3 точ 1 и чл. 4 став ! 
етерот за просвета, Владата на Народна Република Маке-
етерот за просвета, владата на Народна Република Маке-
донија Ја донесува следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА КАЗНУВАЊЕ НА ЛИЦА »СОИ ШТО НЕ ГИ ПРАЌААТ 

ДЕЦАТА ВО УЧИЛИШТЕ 
Член 1 

Лицата одговорни за издржувањето и воспитувањето 
на децата што подлежат за задолжително школување во ос-
новните и седумгодишнитс основни училишта (родители, ста-
ратели, настојник и слично) должни се да се грижат децата 
на време да се запишат на училиште, како и да го посету-
ваат редовно училиштето и училишната настава. Тие се долж 
ни ненавремено™ запишување, како и секое изостанување 

на нивното дете од училишната настава да го оправдаат во 
срок од 8 дена писмено или усно пред класниот раководител 
односно раководителот на училиштето. 

Член И 
Лицата одговорни за издржувањето и воспитувањето 

иа децата од чл. 1 на оваа уредба (родители, старатели, на-
сто јници и слично) за прекршување на одредбите од прет-
ходниот член ке се казнуват и тоа: 

а) за неоправдано изостанување на ученикот до два 
дена со опомена; 

б) за неоправдано изостануваше иа ученикот до пет 
дена со укор; 
в) за секој понатамошен неоправдан изостанок ма ученикот 
како и за неоправдано ненавремено запишување на детето во 
училиште со парична казна до 2.000 динари или со попра-
»ителна работа до 20 дена, а за попродолжнтелно .неоправ-
дано изостанување на ученикот како и за неоправдано не-
запишување во подолг срок односно през една цела учебна 
година со обете казни. 

Член 3 
Административно-казнената постапка за прекршоците 

10 оваа уредба ја водат и казни изречуваат извршните одбо-
ри на околиските односно градските (реонските) народни 
одбори по прописите на Основниот закон за прекршоци, а 
по пријава од раководителот на училиштето односно од 

надлежниот просветен инструктор или просветен референт. 
Член 4 

Се овластува Министерот за просвета да издава побли-
ски прописи за спроведување на оваа уредба. 

Член 5 
Оаза уредба влегува во сила со објавувањето и ао 

„Службен весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 15321, 4 ХП 1048 годара. Скопје 
Министер за просвета, Претседател на Владаш 

Д. Мире е, р, 
иа НРМ 

Л, Колишевскк, е. р, 

Р Е Ш Е Н И Е 

На Извршниот одбор при Околискиот народен одбор ла 
град Дебар врз основа чл. В и чл. 85 од Законот за избор и 
чл. 49 од Законот за народните одбори со решение Бр. 40 
реши: 
Да се распишат нови избори на ден 26 ХН 1948 год, за избор 
едно одборничко место и заменик на Околискиот народе« 
одбор во гр. Дебар и тоа: 

1) Во изборна единица Бр. 4 која опфаќа само ..Ин. 
кар мала* во гр. Дебар. 

Бр. 1273/40, 2. ХИ 1948 год. Околиски народен одбор 
во град Дебар. 

Исправка на Правилникот за издавање уверење м 
користење правото на бесплатно лекување односно 
лекување со попуст ѕо државните здравствени 
установи 

Во "Службен весник на Народна Република Македонија ', 
бр. 37 од 9 декември 1948 година, при печатењето на ста® 
3 од член 3 на овоЈ правилник е направена грешка. Испра-
вен тој став гласи: 

• '0(!Ж>бод&н од плаќање на трошковне по чл. — — од 
Уредбата за пресмеТНувкње и Наплата на болничките трош-
кови во државните здравствени установи ('Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 56 од 3 VII 1948 година). < 

Од Уредништво го на Службен ресник 
Народна Република Македонија 
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