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Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: ,,Службен весник на
НРМ"—Скопје. Огласи по тарифата)
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РЕПУБЛИКА

СКОПЈЕ
Петок, 27 март 1953
Година IX

МАКЕДОНИЈА

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чи- и 20 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

Претседателот соопштува дека Владата
на НРМ согласно член 60 од Уставот на НРМ,
На основа член 10 и 15 од Законот за ри- му поднесе на Собранието на решавање:
барството („Службен весник на Народна Репу- Предлог на законот за Општествениот план
блика Македонија" број 21/50 и 30/51) во вр- на Народна Република Македонија за 1953
ска со член 12 точка 3 од Законот за спро- година; Предлог на законот за буџетот на
ведување на Уставниот закон за основите на Народна Република Македонија за 1953 гоопштественото и политичкото устројство и дина; Предлог на законот за државната заорганите на власта на Народна Република I вршна сметка на Народна Република МакеМакедонија, донесувам
донија за 1951 година; Предлог на законот
за изменување и дополнување на Законот за
НАРЕДБА
занаетчиството; Предлог на законот за изЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КАТЛАНОВСКА менување и дополнување на Законот за ИТО И АРАЧИНОВСКОТО БЛАТО ЗА
линденската споменица; Предлог на законот
РИБНИ ПЛОДИПТТА И ЗА ПРИВРЕМЕНА за изменување и дополнување на Законот
ЗАБРАНА НА РИБОЛОВ ВО ИСТИТЕ
за Илинденското пензии; Предлог на одлука
1) Катлановското и Арачиновското блато за потврдување уредби донесени од Владата
на НРМ во времето од 3 јули 1952 год. до
со сите одводни канали се прогласуваат за
29 јануари 1953 година; Предлог на одлука
рибни плодишта.
2) Се забранува секаков риболов на по- за работен ред за избор на извршниот совет;
драчјата споменати во претходната точка за Предлог на уставниот закон за основите на
оцштественото и политичкото устројство и
времето од 1 април до 1 јуни 1953 година.
3) За повреда на оваа наредба ќе се органите на власта на Народна Република
казни одговорното лице за прекршок по член Македонија; и Предлог на законот за спроведување на Уставниот закон за основите на
41 точка 3 од Законот за рибарството.
4) Оваа наредба влегува во сила со денот општественото и политичкото устројство и
на објавувањето во „Службен весник на На- органите на власта на Народна Република
Македонија.
родна Република Македонија".
Согласно член 71 став 2 од Уставот на
Бр. 1916
НРМ,
претседателот Димче Стојанов — Ми20 март 1953 година
ре
побара
од Собранието одобрение дали се
Скопје
согласува
да
бидат поставени на. дневен ред:
Државен секретар
за работи на стопанството Предлогот на уставниот закон за основите на
општественото и политичкото устројство и
В. Горгов, с.р.
органите на власта на Народна Република
Македонија и Предлогот на законот за спро38
ведување на Уставниот закон за основите на
општественото
и политичкото устројство и
ЗАПИСНИК
органите
на
власта
на Народна Република
ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА У-ТО РЕДОВМакедонија.
Собранието
едногласно го усвои
НО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАпредлогот
на
претседателот.
НИЕ НА НРМ (ВТОРО СВИКУВАЊЕ)
Потоа соопштува дека Президиумот на
ОДРЖАНА НА 29 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА
Народното собрание на НРМ достави на Народното собрание на Народна Република
Претседаваше: Димче Стојанов Мире.
Македонија предлог за потвдување на укаСекретар: Мито Хаџи Василев.
зите
на Президиумот на Народното собрание
Претседателот Димче Стојанов -— Мире
ја отвори седницата во 18 часот. Народните на НРМ донесени во времето од 1У-то до
пратеници го сослушаа стоејќи читањето на У-то редовно заседание на Народното собраУказот на Президиумот на Народното собра- ние.
Првите три по ред зконски предлози доние на НРМ, за свикување Народното собрание на У-то редовно заседание на 29 јануари ставени се на Одборот за стопански план и
финансии а останатите законски предлози
1953 година.
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доставени му се на Законодавниот одбор, за
проучување. Одборот за стопански план и
финансии и Законодавниот одбор поднесоа
свои извештаи. Овие извештаи се напечатени и заедно со законските предлози се поделени на народните пратеници, а ќе бидат
ставени на дневен ред кога ќе одлучи /Собранието.
По предлог на претседателот Собранието
му одобри отсуство од четири дена на народниот пратеник Ванчо Бурзевски.
По предлог на претседателот Собранието
го утврди следниот дневен ред:
1. — претрес на Предлогот — закон за
општествениот план на Народна Република
Македонија за 1953 година;
2. — претрес на Предлогот — закон за
буџетот на Народна Република Македонија
за 1953 година;
3. — претрес на Предлогот — закон за
државната завршна сметка на Народна Република Македонија за 1951 година;
4. — претрес на Предлогот — закон за
изменување и дополнување на Законот за
занаетчиството;
5. — претрес на Предлогот — закон за
изменување и дополнување на Законот за
Илинденската споменица;
6. — претрес на Предлогот — закон за
изменување и дополнување на Законот за
илинденските пензии;
7. — погалување на указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ донесени во времето од 1У-то до У-то редовно
заседание на Народното собрание на НРМ;
8. — претрес на Предлогот — одлука за
потврдување уредби донесени од Владата на
НРМ во времето од 3 јули 1952 год. до 29
јануари 1953 година;
9. — претрес на Предлогот — уставниот
закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на
Народна Република Македонија;
10. — претрес на Предлогот — закон за
спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна
Република Македонија;
11. — претрес на Предлогот — одлука за
работен ред за избор на Извршниот совет на
Народното собрание на НРМ;
12. -— избор на Извршен совет на Народното собрание на НРМ.
По одобрение на Собранието претседателот ја заклучи седницата во 18,20 часот, а
идната ја закажа за 30 јануари 1953 година
во 10 часот.
Скопје, 29 јануари 1953 година
Секретар,
Претседател,
Мито Хаџи Василев, с. р. Димче Стојанов-Мире, с. р.
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ЗАПИСНИК
ОД ВТОРАТА СЕДНИЦА НА ПЕТТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО
СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНА НА
30 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА
Претседаваше: Димче Стојанов Мире.
Секретар: Александар Мартиновски.
Претседателот ја отвори втората седница
од Петтото редовно заседание во 10,15 часот.
Секретарот го прочита записникот од
првата седница и истиот беше примен од Собранието без забелешки.
Претседателот Димче Стојанов-Мире
предложи дискусијата по првата и втората
точка од дневниот ред да биде заедничка.
Собранието предлогот го усвои едногласно.
Претседателот објави дека се преминува
на првата и втората точка од дневниот ред:
претрес на Предлогот — закон за општествениот план на Народна Република Македонија за 1953 година и претрес на Предлогот
— закон за буџетот на Народна Република
Македонија за 1953 година. Претседателот
ги покани известителите на Одборот за стопански план и финансии да ги прочитаат извештаите на Одборот. Известителот Димче
Бојановски — Дизе го прочита извештајот
на Одборот по првата точка од дневниот ред
а известителот Мито Брзилов го прочита
извештајот на Одборот по втората точка од
дневниот ред. Претседателот отвори дискусија. Експозе даде Видое Смилевски, потпретседател на Владата и претседател на Сто
ланскиот совет на Владата на НРМ.
Во И часот Претседателот даде одмор од
15 минути.
После одморот зборуваа Љубе Зафиров,
„за"; Салтир Путински „за"; Кемал Сејфула
„за"; Саид Мустафа „за".
По одобрение на Собранието Претседателот Димче Стојанов Мире ја заклучи втората седница на Петтото редовно заседание
на Народното собрание на НРМ во 12,20 часот, а идната ја закажа за 16,30 часот по
пладне.
Скопје, 30 јануари 1953 година
Секретар,
Претседател,
А. Мартиновски, с. р. Димче Стојанов-Мире, с. р.
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ЗАПИСНИК
ОД ТРЕТАТА СЕДНИЦА НА У-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДОНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ ОДРЖАНА НА 30 ЈАНУАРИ 1953 Г.
Претседаваше. Димче Стојанов — Мире.
Секретар: Назим Фируз.
Претседателот Димче Стојанов — Мире
ја отвори третата седница од У-то редовно
заседание на Народното собрание на НРМ
во 16,45 часот,

27 март 1953
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Прочитаниот записник од втората седница Собранието го прими без забелешка.
Претседателот објави дека се преминува
на дневниот ред:
Продолжување претресот по Предлогот
на законот за Општествениот план на Народна Република Македонија за 1953 година и
по Предлог на законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1953 година.
Во дискусијата зборуваа народните пратеници Стојан Ѓорчески „за", Ванчо Унковски „за", Александар Мартиновски „за",
Димче Зографски „за", Мориц Романо „за",
По тоа претседателот Димче Стојанов —
Мире, по одобрение на Собранието, ја заклучи третата седница на У-то редовно заседание во 18 часот, а идната ја закажа за 31 јануари 1953 година во 9 часот.
Скопје, 30 јануари 1953 година
Секретар,
Претседател,
Назим Фируз, с. р.

Димче Стојанов-Мире, с. р.
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ЗАПИСНИК
ОД ГУ-ТА СЕДНИЦА НА У-ТО РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НРМ ОДРЖАНА НА 31 ЈАНУАРИ 1953
ГОДИНА
Претседаваше: Димче Стојанов — Мире.
Секретар: Мито Хаџи Василев.
Претседателот Димче Стојанов — Мире
ја отвори четвртата седница на Уто редовно
заседание на Народното собрание на НРМ
во 9,30 часот.
Прочитаниот записник од третата седнидница Собранието го прими без забелешка.
Пред да се премине на дневниот ред претседателот предложи на Народното собрание
да се утврдениот дневен ред прошири уште
со една точка и тоа: Претрес на извештајот
на Мандатно-имунитетниот одбор. Оваа точка да се стави на дневен ред наместо точка
9 а точките 9, 10, 11 и 12 да постанат точки
10, 11, 1 2 и 1 3 н а дневниот ред. Собранието
едногласно го усвои предлогот.
По повод поднесениот амандман од народниот пратеник Александар Мартиновски,
известителот на Одборот за стопански план
и финансии Димче Бојановски — Дизе поднесе усмен извештај на Одборот и предложи
на Собранието да се амандманот отфрли. Во
име на Владата Видое Смилевски, потпретседател на Владата, изјави дека се сложува
со извештајот на Одборот за стопански план
и финансии. Потоа подносителот на амандманот Алксеандар Мартиновски, истиот амандман го повлече. Претседателот објави
да се продолжува со дискусијата. За збор
се јави другарот Никола Минчев, потпретседател на Владата, кој одговори на прашањата поставени од народниот пратеник Дим-
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че Зографски. Во дискусиите зборуваа народните пратеници: Живко Тодоровски „за",
Рада Галева „за", Митко Зафировски „за",
Кемал Сеј фула „за", Митко Зафировски
дава појаснение за своето излагање во дискусијата. Во 10,45 минути претседателот
даде одмор од 15 минути. После одморот зборуваа: Димче Зографски „за", Методија Митевски „за", Саид Мустафа „за". Бидејќи
листата на дискутантите беше исцрпена,
претседателот го стави на гласање Предлогот на законот.
Народното собрание гласајќи со кревање
рака го усвои Предлогот. Претседателот
Димче Стојановски — Мире објави дека Законот за Општествениот план на Народна
Република Македонија за 1953 година е примен едногласно од Собранието. Потоа го стави на гласање Предлогот на законот за буџетот на Народна Република Македонија за
1953 година. Собранието гласајќи со кревање
рака го усвои законскиот предлог. Претседателот објави дека Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1953 година
е примен едногласно од Собранието.
Се преминува на третата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот — закон за
државната завршна сметка на Народна Република Македонија за 1951 година. Претседателот го покани известителот на Одборот за стопански план и финансии да го поднесе извештајот. Откако известителот Мито
Брзилов го прочита извештајот на Одборот,
Собранието гласајќи со кревање рако го усвои законскиот предлог. Претседателот објави дека Законот за државната завршна
сметка на Народна Република Македонија
за 1951 одина е примен едногласно од Собранието.
Се преминува на четвртата точка од
дневниот ред: претрес на Предлогот — закон
за изменување и дополнување на Законот за
занаетчиството. Откако известителот на Законодавниот одбор Ристо Кадифков го прочита извештајот на Одборот, Собранието гласајќи со кревање рака го усвои законскиот
предлог. Претседателот објави дека Законот
за изменување и дополнување на Законот
за занаетчиството е примен едногласно од
Собранието.
Се преминува на петтата точка од дневниот ред: Претрес на Предлогот — закон за
изменување и дополнување на Законот за
Илинденската споменица. Откако известителот на Законодавниот одбор Тома Кутурец
го прочита извештајот на Одборот, Собранието гласајќи со дигање рака го усвои законскиот предлог. Претседателот објави дека Законот за изменување и дополнување
на Законот за Илинденската споменица е
примен едногласно од Собранието.
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Се преминува на шестата точка од днев- осудени. Бидејќи за дискусија никој т се
ниот ред: претрес на Предлогот — закон за јави, претседателот го стави извештајот на
изменување и дополнување на Законот за гласање. Собранието гласајќи со кревање раилинденските пензии. Известителот на За- ка го поништи мандатот на народниот праконодавниот одбор Тома Кутурец го прочита теник Џафер Сул еј манов Кодра, избран во
извештајот на Одборот. Претседателот об- трета изборна околија на Дебарска околија
јави дискусија. За збор се јави народниот и мандатот на народниот пратеник Рамиз
протеник Тоде Ношпал. Бидејќи други ди- Селманов Усковски, избран во десеттата изскутанти не се јавија претседателот го стави борна околија на Битолска околија, а на нивна гласање законскиот предлог. Собранието но место се покануваат за народни пратенигласајќи со кревање рака го усвои предлогот. ци и тоа: Есад Су леј манов Елезовски, раПретседателот објави дека Законот за из- ботник од с. Кочишта и Бошко Ристов Веменување и дополнување на Законот за и- левски, земјоделец од с. Радобор. Претседалинденските пензии е примен едногласно од телот објави дека мандатот на народниот
пратеник Џафер Сул еј манов Кодра е пониСобранието.
Се преминува на седмата точка од днев- штен, а на негово место се поканува за народен пратеник Есад Сулеј манов Елезовски
ниот ред: потврдување указите на Президи- и мандатот на народниот пратеник Рамиз
умот на Народното собрание на НРМ доне- Селманов Усковски е поништен а на негово
сени во времето од 1У-то до У-то редовно место се поканува за народен пратеник Бозаседание на Народното собрание на НРМ. шко Ристов Велевски.
Секретарот Александар Мартиновски го
По одобрение на Собранието претседатепрочита писмото на Президиумот на Народ- лот ја заклучи четвртата седница на У-то
ното собрание на НРМ со кое се бара пот- редовно заседание во 12 часот а идната ја
врдување на указите. Бидејќи за дискусија, закажа за 2 февруари 1953 година во 9 чаникој не се јави, претседателот ги стави у- сот.
казите на гласање. Собранието гласајќи со
Скопје, 31 јануари 1953 година.
кревање рака ги потврди указите на ПрезиПретседател,
диумот на Народното собрание на НРМ. МитоСекретар,
Хаџи Василев, с.р. Димче Стојанов-Мире, с.р.
Претседателот објави дека указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ
донесени во времето од ГУ-то до У-то редовС О Д Р Ж И Н А
но заседание се потврдени едногласно од СоСтр.
бранието.
37. Наредба за прогласување на КатлановСе преминува на осмата точка од дневското и Арачиновското блато за рибни плониот ред: претрес на Предлогот — одлука
днине и за привремена забрана на риболов
за потврдување уредби донесени во времето
во истите . . . . . . . . . .
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од 3 јули 1952. год. до 29 јануари 1953 годи38. Записник од првата седница на У-то рена. Откако секретарот го прочита Предлогот
довно заседание на Народното собрание на
— одлуката, Собранието гласајќи со креваНРМ (второ свикување) одржана на 29 јање рака ја усвои истата. Претседателот обнуари 1953 година
. . . . . . .
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јави дека Одлуката за потврдување уредби
донесени во времето од 3 јули 1952 година 39. Записник од втората седница на петтото
редовно заседание на Народното собрание
до 29 јануари 1953 година е примена еднона НРМ одржана на 30 јануари 1953 година
70
гласно од Собранието.
Се преминува на деветтата точка од днев- 40. Записник од третата седница на У-то редовно заседание на Народното собрание
нив ред: претрес на извештајот на Мандатодржана на 30 јануари 1053 година
. . 70
но-имунитетниот одбор. Претседателе го покани известителот на Одборот да го поднесе 41. Записник од 1У-та седница на У-то редовно заседание на Нродното собрание на
извештајот. Известителот на МандатноНРМ одржана на 31 јануари 1953 година 71
имунитетниот одбор Сандре Стрезовски го
прочита извештајот на Одборот со кој се
предлага на Собранието да се поништат
мандатите на народните пратеници: Џафер
Сул еј манов Кодра и Рамиз Селманов У к о в ски, поради тоа што се со судска пресуда
Издавач: Новинско издавачко претпријатие „Службен десниќ на Народна Република Македонија" Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка
ири Народната банка - Скопје број 801-Т-166. Печатница „Еоце Делчев41 II - Скопје.

