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

Бр. 24 30 јули 1946 год. Год. II 

Службен весник на Народна Република Македонија 
нзлегуе павоемечз. Ракописите се праќаат на адре-
са: Одделение па печат — отсек службен весник на 

Н Р М — Ск>п'е Ракописите не е® вракја* 

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месеци 135 
динари за едни година 250 динари Огласите се попе 
мат по тарифата објавена во Службен весник н® 

Н Р М бр 7/46 Чековна сметка бр 33109 

и 244 
У К А З 

за свикуење на Народното собрание на На. 
доцната Република Македонија на Второто ванредно 
заседание. 

Промдиумот «а Народното собрание на Народна 
та Република Македонија на основа чл чл 1 и "2 ЈД 
Правилникот за работата на Народното собрание и по 
предлог на Прегледа гелството на Владата на Народна 
та Република Македонија реши: 

Народното собрание на Народната Република Ма 
кедонија да се сви&р на второ ванредно заседание на 
ден 27 јули 1946 година. 

Скопје, 23 зули 1946 година бр. 550. 
Президиум на Народното собрание на Народната 

Република Македонија 
Претседател 
Богоја Фотев е. ро 

Секретар 
Наум Наумовски е. р, 
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Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија, на своето второ ванредно заседание одр-
жано на 27 јули 1946 година го донесе следниот 

ЗАКОН 
За грбот на Народната Република Македонија 

Чл. 1 
Грбот на Народна Република Македонија пред-

ставе поле окружено со житно класје, испреплетени 
со плодови од афион и со тутунов? лисје, кои се на 
днот") поврзани со лента прошарена со народни мо. 
тиви На лентата е испитан0: ,,Н, Р. Македонија". 
Помегју врвовите на класјето иш петокрака ѕвезда 
Среде во полето се оцртуе планина, по чисто под-
ножје тзче река. Зад плачи нота изгрева солнце, 

Чл. 2 
Овој З^кои и ле гу е во сила 'со денот на негово-

то I 'ајвуење на „Службен весник" на Н. Р. Македо-
нија". 

Бр. 559 — Скопје. 27 јуни 1943 година. / 

Президиумот на Народното собрание на Народна 
Република Македонија 

Секретар: Председател: 
Наум Наумовски е. р, Богоја Фатев 

246 
Народното собрание на Народна Република Ма= 

кедонија. на своето второ ванредно заседание одр« 
жане на 27 јули 1946 година го донесе следниот 

З А К О Н 
ЗА УСТАВОТВОРНОТО СОБРАНИЕ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Чл. 1 

Уставот на Народна Република Македонија ке 
го донесе Уставотворно™ собрание на Народна Ре-
публика Македонија избрано на слободни избори, осј 
непосредно и тајно гласање. 

Устав отвор ното собрание ке донесе Устав на На-
родна Република Македонија и одлуки по сите ак« 
тови кои ги донело Антифашиското собрание на На« 
родното ослободуење на Македонија и неговиот Пре 
зидиум односно Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија и неговиот Президиум до соста-
нокот на Уставотворно^ собрание 

Уставотворно го собрание поблиску ке одреди кои 
работи ке ги врши покрај својот главен задаток. 

Чл. 2 
^Уставотворно^ собрание на Народна Република 

Аткедонија го избираат сиге грабани на Федеративна 
Народна Република Југославија кои стално живејат 
на подрачјето на Народна Република Македонија 
а по прописите на законот за избор на пратеници за 
Уставотворно собрание на Народна Република Маке 
допија. > 

Чл. 3 ' ! 

Указ да свикуење на Уставотворно^ собрание % 
Народна Република Македонија донесуе, на предлог 
на Владата на Народна Република Македонија, Презир 
диумот на Народното собрани® &а Народна Р-ФЧЈ!* 
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Чл. 4 

Првото заседание на Уставотворното собрание 
ѓ> огрворуе Претседателот на Народното собрание не! 

Ла род на Република Македонија кон ке го повика до 
години најстариот член на Уставотворно^ собра. 
Вие да го превземе привременото раководство на з а . 
(седа ни јата. 

Секретарската должност ке ја вршат три прате, 
рици кои ке ги избере Уставотворно^ собрание цл 
предлог на привремениот претседател. 

Чл. 5 

На првиот состанок на Уставотворно собрание 
присатните пратеници ке ги предадат уверената из-
вадени од «зборните комисии и по тоа ке изберат 
^ерификационен одбор од 15 члена. 

После овој избор првиот состанок на Уставотвор-
н о собрание се заклучуе. 

Чл. 6 

Верификациониот одбор ги испитуе уверењата 
ра пратениците, сите изборни актон и сите жалби 
против изборите. 

БерификациониОт Одбор најдоцна во срок од 7 
*ена ке изработи свој извештај, одреди известители 
и печатниот извештај ке го достави на пратениците. 

Чл .7 

На идниот деи, ®Д кога е извештајот доставел, 
претседателот на верификациониот Одбор свикуе за« 
(седание иа Уставотворното собрание на кое одма е« 
рристапуе кон претресува« »а извештајот ца вери. 
Јфикациоииот одбор. 

До изборот ца Президиум на Уставотворно™ со-
брание Со заседанијата раководи претседателот и« 
верифихациониот одбор, 

Чл. 8 

Претресот па извештајот »а верификациониот 
одбор може да трае најдолго пет дена. Уставотвор, 
ното собрание може да го оснажи или поништи из« 
борот или да За одложи одлуката и нареди формира« 

н>е на »следни и ревизиони Одбори кои ке имаат 
ва задаток да ги испитуваат сите спорни прашања. 

Секое спорно прашање »ма да се реши во срок 
од 10 дена. 

Чл. 9 
гАко се поништи мандатот ЈТ еден пратеник по-

ради немање услови за избирачко право, ке се пови* 
ка за пратеник неговиот заменик. Ис10 така ке се 
постапи и ако избраниот пратеник умре или ка друг, 
»ачин му престане мандатот. 

Ако е мандатот поништен заради неправилности 
во изборни акт. поради кое се смета Да кандида, 
тот не е избран за пратеник, кз се извршат дополни-
телни избори за оваа изборна единица. 

Чл. 10 

^ Но завршениот претрес на извештајот на вереа 

ф касациони от одбор, пратениците чии избор« се пОч 
тврдени,; полагаат пред Уставотворно!^ собрание пра 
теничка клетва. Текстот на клет вата гласи: 
»Јас. (име и презиме), се колнам со својата чест » 
честа на својот народ дека како народен пратеник 
во работата на Уставотворно^ собрание верно хе 
го заступуам својот народ и дека неуморно ке ги 
чувам и бранам тековините на народната борба, де-
мократските права и слободата на народот". 

Чл. И 

После положената клетва пратениците изби-
раат за раководење со заседанијата на Собранието 
претседател, потпретседател и секретар. Најпрвен се 
избира претседател и тоа со просто мнозинство на гла 
Сови. После Зборот «а претседателот ке се изврши из 
бор на потпретседател, а после тоа избор нд секре-
тар. Гласањето е тајно. После тоа се приступуе кон 
претресуење и примање па посвоеникот на Собра-
нието. 

Чл. 12 

Уставотворно^ собрание избира Президиум нд 
Уставотврното собрание §а Народна Република Ма. 
кедонија. 

Президиумот на Уставотворно™ собрание се со-

стои од претседател, три потпретседатели, два секре« 

тари и најповеќе триесет членови. 

Президиумот на Уставотворно™ собрание се из« 
бира со тајно гласаше на основа на кандидатските 
Листи со просто мнозинство «а гласови на присатните' 
пратеници. 

Чл. 13 

Президимуот на Уставотворно™ собрание ги вр« 

ши сите права ца врховен орган на државната власе 

Па Народна Република Македонија во времето 

прекинот иа заседанијата ша Уставотворно™ собра« 

вше. 

Президиум^ да Уставотворно™ собрание за це« 

локупната своја работа е одговорен на Уставотвор« 
»ото собрание 

Чл. П 

Предлог на Уставот може да поднесе Владата 
Па Народна Република! Македонија или група од 
најмалку 10 посланици. 

Предлозите на Уставот мора да бидат поднесат 
на Устовотворниот одбор најдоцна во срок Од 10 М* 
на после неговиот избор, 
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Чл. 15 
Заседанијата на Уставотворно!^ собрание се 

способни за работа ако се на заседанието присатнн 
повеќе од половима од'избраните пратеници а за ко« 
вечно изгласувале на, Уставот во целина потребно 
е присатството »а нај малку , дв а треш«« од сдрасге-
ниците. 

За полноважен заклучок потребно е мнозинство 
на гласовите на присатните пратеници, а за изгла-
еуење на Уставот во целина »екјината на гласовите 
Иа сите избрани пратеници. 

Гласањето за предлогот на Уставот во начело 
н во поединости се врши со кревање на рака. 

Чл. 16 
Прогласуење и објавуење на Уставот се врши 

на македонски јазик со потпис на претседателот и 
секретарот на Уставотворно™ собрание. 

Чл. 17 
Заседанието на Уставотворно^) собрание може 

да се прекине само со одлука на мнозинството од 
пратениците. 

Чл. 18 
Пратениците на Уставотворно^ собоа-ние од мо-

ментот кога им се издадени од страна на изборната 
комисија уверења да се избрани, не можат да бидат 
затворени, нити против нив може да се покренуе суд 
Јека постапка без оД°бруење на Уставотворно™ со. 
брзине освен ако се »а дело затечени на местото на 
злосторството, за кое веднага мора да се извести 
Уставотворно^ собрание. 

Чл. 19 

Кога ке биде Уставот исгласан и прогласен, 
Уставотворното собрание се претворуе во редовно 
народно собрание и работи на основа на Уставот се 
до кога не биде распуштено и р а с п е а н и избори за 
ново Народно собрание. 

Чл. 20 

Овој Закон стапуе на снага со објавуењето во 
„Службен весник на Народна Република Македонија", 

Бр. 557. 27 јули 1946 година 
Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател 
Наум Наумоски е. р. Богоје Фотев е. р. 
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Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија, на своето второ ванредно заседание одр-
жано на 27 Јули 1946 година го донесе следниот 

3 А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА УСТА-
ВОТВОРНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

чл. I . 
Изборите на народни пратеници за Уставотворно 

»0 собрание на Народна Република Македонија се вр 
ахат по одредбите на овој закоч врз обнова на сло« 
болно, општо еднакво и непосредно изборно право и 
ИОА СО тајао гласање. 

чл. 2. 
Изборите ва народни пратеници за Уставотвор.«, 

ното собрание ке се извршат на целата териториј!' 
на Народна Република Македонија во ист ден и тоа 
во Недела. * 

/ Указот за распишуење на изборите го донесу* 
Президиумот на народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на предлог на Владата. 

Указот ке се објави во Службениот весник на На. 
родна Република Македонију и тоа најмалку 6 неде-
ли пред денот определен за изборите. 

Чл. 3 
Изборите на народните пратеници за Уставотвор 

ното собрание ке се вршат по одделни избор.« едини 
ци така да секоја изборна единица избира по еден 
народен пратеник. 

Овие изборни единици се формираат во грани-
ците на административните окрузи со делба на се-
гашните административни околии ма такви единици. 

Градовите кои по бројот на своето насечение не-
маат условила да изберат барем еден пратен** мо. 
жат да се спојуат во една изборна единица со блис-
ките суседни села од истата административна околи-
ја- Другите градови чинат една или повеќе изборни 
единици. 

Бројот на надолните пратеници кој што се изби-
раат «а територијата Нѓ, целата Нао одна Републи-
ка Македонија го утврдуе З е м а л а изборна комнен, 
ја спрема целокупниот број на населението во по. 
следниот попис на населението од 1931 год., така да 
се на секој 5.000 жители »збира по еден народен 
пратеник. 

Бројот ма народните пратеници кои што се из-
бираат на целата територија на Народна Република 
Македонија ке го објави Земската изборна комнен, 
ја во Службениот весник на Народна Република Ма-
кедонија и тоа најдоцна на цент од објавуењето 
на Указот за распишуење на изборите за Уставотвор). 
но собрание 

Чл. 4 
На изборите за Уставотворно^ собрание имаат 

право да гласат сите грабани на Федеративна На. 
родна Република Југославија кои имаат стално пре. 
бивалиште на гтодрачието на Народна Република Ма. 
кедонија без обзир на нивното републиканско др. 
жавл>анство. а ги ислолнуат останатите условила 
предвидени во Законот за борачките списоци. 

* Гласањето на изборите е наполно слободно. Ни 
еден орган на власта неможе во никој случај да ги 
повика избирачите на одговорност заради гласање, 
то на изборите, нити може Да бара од избирачите да 
му кажат за кого гласале. 

Од денот на распишуењето на изборите не мо. 
жат да се воведуат оГраничуења за движењето на 
избирачите. 

На 10 дена пред изборите и на 5 дена по избори-
те ни еден орган на народната власт не може по ни-
која основа да ги повикуе избирачите. 

За »стото време кандидатите, нивните замени-
ци и претставителите на листите а нивните заменици 
не можат да бидат затворени осем »о случај ако се 
на дело затечени на местото на злосторството. 

Чл. 5 
За народен пратеник може да биде избран секој 

држављанин на Народна Република Македонија кој 
ужива бирачко право. 

Членовите на изборните комисии и избирачките 
Одбори, ако се кандидуат за народни пратеници, пре-
с т а н а т да бидат членови на комисијата односно на 
одборот, 

П. 
ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

Чл- 6 
Со изборите раководат изборни комисии кои се 

државни органи за исполнуење на задачите опрем« 
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лени км со овој Заке«. 
Бо таа цел се формираат: Земска избола коми-

©ија и околиски изборни комисии, 

Чл. 7 
Земската изборна комисија, со седиште во Ско-

пје, ја назначуе Президиумот на Народното собра, 
ние на Народна Република Македонија со денот на 
подпишуењето на Указот з а р&слишуење на избори-
те. Комисијата се состои од претседател, секретар л 
5 члена# На претседателот, секретарот и членовите 
на комисијата им се определуат заменициГјПретседа« 
тел на комисијата е претседател на Врховниот суд 
на Народна Република Македонија. 

Комисијата е надлежна за: 
1. Техничко подготвуваа на изборите; 
2. Поставуење на околиските изборни комисии; 
3. Определував на општиот број на народните 

пратеници и изборните единици; 
4 Контрола над работата на околиските изборни 

комисии; 
5. Решавање по жалбите против решената на 

околиските изборни комисии; 
6. Вршење на други задачи по одредбите на о= 

БОЈ Закон. 
Составот на изборната комисија ке се објави во 

Службениот весник на Народна Република Македо«, 
нија. 

Чл. 8 
Во секоја административна околија односно во 

•секој град во ранг на околија а во Скопје во секој 
реон. се формира една околиска (градска, реонска) 
изборна комисија, независно од бројот на изборните 
единици формирани на нивната територија. 

Седиштето на околината изборна комисија е во 
седиштето на народниот одбор. 

Околските изборни комисии ги поставуе Земска-
та изборна комисија на предлог на извршниот одбор 
на околиските односно градските народни одбори во 
ранг на околиски, а на град Скопје на предлог на 
реонските народни одбори, и тоа најдоцна на една 
недела од денот на објавуењето на Указот за распи-
шува^ на изборите. 

О кол исках а изборна комисија се состои од 3—^ 
члена во зависимост од бројот на изборните единици 
на верното територијално подрачие и тоа од прет. 
седател, секретар и еден до пет члена. Ним им се 
здредуат заменици. Претседател на комисијата е по 
возможност еден од членовите на окружниот суд#одв 
носно на околиските судови. 

Комисијата е надлежна за: 
1. Техничко подготвуење на изборите; 
2.' Примаше и потврдуење на кандидатските ли-

сти; 
3. Поставуење на избирачките одбори; 
4. Утврдуење на изборните резултати во избор«, 

мите единици на нејното територијално подрачие. 
5. Вршење над руги задачи по одредбите на 

•о ј Закон. 

Чл. 9 
Изборните комисии полноправно решаеат кота 

се присетим повеќе од половината членови Решени. 
Јата се донесуат со мнозинство на гласовите на при. 
сагните членови. Во случај на еднаква поделба на 
гласовите одлучуе гласот на претседателот. 

Ш. 
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

Чл. 10 
Изборите на народните пратеници за Уставотвор. 

ното собрание се вршчт* по кандидатски листи за 
секоја изборна единица. 

Со секоја кандидатска листа може на биде кан-
дидуен само еден кандидат кој што мора да има за« 

Две или повеќе кандидатски листи можат да се 
здружат под еден назив за да участзуат како це® 
лина во цоделуењето на мандатите. 

Здружуен.ето на кандидатските листи со писмен 
но ''Обласне на кандидатите го вршат подлоги тели.* 
те на листите со изјава пред околноста изборна ко . 
мисија најдоцна до последниот ден за поцнесуење 
»а кандидатски листи, определен со овој Закон; 

Чл. 12 
Кандидатска листа можат да поднесат полити*?« 

ки или друштвени организации на кои по закон им 
е одобрена работата, или определе« боој граѓ ани,, 

Секоја кандидатска листа гребе да ја предложат 
најмалку 50 траг јани. од најмалку полоч ината места 
на изборната единица, кои се при топ тржарл^ани на 
Народна Република Македонија и имаат избирачко 
право на подрачието на изборната еленица 

Еден избирач може да потпишл само е-тна кан«, 
дтат^-чЈ) листа. До колку потпите полеже кандидат«* 
ски листи неговите потписи не важат, с и р и п о т п и с и 
на позата п р о с е н а кандидатска листа на околиска«, 
та и^бопча комшија 

Предложуачите можат ако сакаат да го Очна«тр 
на листата"името на политичката ппуштвена ор«* 
ганизација која ги предлага кандидатите. 

Чл. 13 
Кандидатската листа треба да содржи: 
Назив на листата и назив на изборна^ единица 

за која се поднесуе листата. По тоа, фамилното и 
родното име. занимаше и место живеењето на ка^ди 
да тот и на н е м и о т заменик. 

Со кандидатската листа, подносителите се долж^ 
ни да и поднесат на околината изборна комисија 
писмен пристанок на кандидатот и заменило', заве-
рен од страна на било кој околиски суд како и п н 
тврда од надлежната комисија за избирачките смио 
сопи. за избирачкото право на предлзжуачите на 
листата на кандидатот и заменикот. 

Чл. 14 
Едно исто лице може да биде означено како кан«* 

дидат најмио! у во 3 изборни единици. но не во по0 
веќе од 2 изборни околии на истата администрации 
околија Вп обата случаја Оно требе да има за се« 
која изборна околија друг заменик. 

IV 
ПОДНЕСУЕЊЕ И ПОТВРДУЕЊЕ НА КАНДИДАТ* 

СКИТЕ ЛИСТИ 

Чл. 15 
Кандидатската листа мора да се поднесе на по«* 

"тврда во 2 примерци на околина 1а и^ѓ.оона ксми~ч«,; 
ја најдоцна 4 недели пред донет на изборите. Ко-
мисијана веднаш ке им издаде на поднесителите по« 
тврда за примање на листата. 

Кандидатската листа ја тднесуват на потврда 
први1е 3 предложуачи на истата кт* е« с м е н а т за 
подносители на листата Потписите на подносителите 
иа листата мораат да бидат оверени од страна на би« 
ло кој околиски суд. 

Чл. 16 
Околината изборна комисија ке утврди веднага 

по примањето на кандидатската л и с п т д * е е »ега* 
вена са>ред одредбите на овој Закоч Ако комнен« 
јата најде формални недостатоци, она за10а веднаш 
ке ги »вести подносителите на листата и ке ги по« 
кани да ги отклонат недостапните. . 

I 
Чл. 17 

Ако околината изборна комисија утврди деке 
предложениот кандидат или неговиот заменик не« 
мааг право да бидат избирани, во срок од 24 часа ли« 
егата ке јв отфрли и за то,& веднаш ке ги извести 
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подносителите со оделио решение. Против оваа ре«, 
шечие подносителите имаат право на жалба до Зем. 
ската изборна комисија во рок од 24 часа од при-
мањето на решението Жалбата м^же да Се предаде 
•непосредно ч а Земската изборна комисија или пре-
ко околината изборна комити а Решението на Зем-
ската изборна комисија е конечно и мора да се до*, 
несе во срок од 24 часа од примањето на жалбата. 

Ако кандидатската листа нема никакви недоста-
тоци или овие бидат отклонети, комисијата во срок 
Од 24 часа ке ја потврди кандидатската листа, ке го 
означи времето кога истата е потврдена и која е она 
по ред. за кое Бедната ке ги извести подносителите 
на листата & Земската изборна комисија. Во про-
тивен случај, комисијата во срок од 24 часа листа, 
.тата ке ја отфрли. За ова важат одредбите од ст 1 
ша овој член во поглед на жалбата и решението на 
Земската изборна комисија 

Потврдените кандидатски листи се објавуат во 
.Службениот весник на Народна Република Маке* 
до нија. 

Чл. 18 
Ако след потврдуењето ца кандидатската листа 

умро кандидатот или неговиот заменик, тогај на не-
гово место може да се предложи друг кандидат од-
носно заменик најдоцна на 48 часа пред изборите^ 
Предлогот се поднесуе на околноста изборна ко= 
мисија, а го потгшшуат подносителите на потврде-
ната кандидатска листа. 

Надлежните изборни комисии тие предлози ке ги 
зимааг во работа д ке постават по нив во смисол на 
одредбите за потзрдуење на кандидатските листи,, 
водејќи сметаа, за останатите срокови предвидени 
по законот, доколку е тоа возможној 

V 
ОБЈАВУЕЊЕ НА ЛИСТИТЕ 

Чл. 19 
Околината изборна комисија е должна благо-

времено да ја отпечати и огласи секоја потврдена 
кандидатска листа во потребен број примерци 

Огласот ке содржи: 
1. Назив на листата; 
2. Назив на изборната единица; 
3. Презиме, име и занимање и меетоживеење на 

кандидатот и заменикот. 
Ако листата е здружена со некоја друга 'канди-

датска листа, тоа во огласот видно треба да се ис-
такне. Огласот на една кандидатска листа мора да 
се разликуе со својата боја од огласите на другите 
кандидатски листи во истата изборна единица. 

Огласите на здружените кандидатски листи тр« 
<5а да бидат едноводни. 

Комисијата ке се погрижи најдоцна на 8 дена 
пред денот на изборите да бидат сите кандидатски 
листи отпечатени и изложени вс сите места каде ке 
се одржат изборите, како и на секој избирачки од« 
бор на поедино избирачко место во изборната еди-
ница да му се достави потребен број примерци од 
Огласите на секоја кандидатска листа на кандидатите 
Кои се из би рат во таа изборна единца. 

VI 
ИЗБОРЕН МАТЕРИАЛ 

Чл. 20 
Земската изборна комисија е должна да се по. 

грижи околиските изборни комисии благовремено да 
го приготват и го добијат целиот потребен изборен 
Материја (кутии, куглици и ос -анатиот прибор) во. 
дојки сметка на која комисија што и е потребно. 

Секоја околина изборна комисија добија соот-
аетен изборен материјал опрема бројот на избирач« 
Вите места, а« кандидатските листи и иа избира* 
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чите во административната околија. 
Околиските изборни комисии се грижат за чу* 

вањето на целиот изборен материал и за неговото 
благовремено доставуење преку месните народни од* 
бори до избирачките одбори. 

Чл. 21 
Кутиите кои ке бидат од дрво или друг матери, 

јад ке се затвораат и отвораат со два разни клуча 
и ке бидат така направени да пуштањето на кугли«, 
ците во нив не се гледа и не се слуша 

На секоја кутија требе јасно да биде обележено 
нејниот редни број. 

Обрасци за целокупниот изборен материјал к# 
бидат изработени од Претседателството на Владата 

VII 

ИЗБИРАЧКИ МЕСТА. ИЗБИРАЧКИ ОДБОРИ. 
ГЛАСАЊЕ. 

Чл 22 
Секој избирач може да гласа само еден пат. 
Избирачот гласа лично на избираното место 

и само за една од потврден ИЋ- и објавените канди-
датски листи. 

Чл 23 
На денот на изборите на еден ден пред и на 

еден после изборите, точењето или давањето било 
по каков начи« на алкохолни 1и^.1,ц."е забране!© 
Оваа забрана ке ја објаваг месните народни одбо-
ри на три дена пред изборите 

Чл. 24 
Избирачкото место ке б ие во најпогодното зда-

ние, кое за тоа ке го определи месниот народен 
одбор. 

Во местата кои имаат преку ЗОО избирачи, гла-
сањето ке се врши на повеќе избирачки места кои 
треба да бидат лесно достапни за избирачите во кој 
случај секое избирачко место мора да носи свој 
број. 

Месниот народен Одбор ке го објави избирачко-
то место на уобичаен начин најмалку на 8 лена пред 
денот на изборите и ке наведе кои избирачи таму 
ке гласаат. 

Таму каде местата се мали, околината изборна 
комисија може д л определи да две или повеќе места 
Сочинуат едно избирачко место, но ѕо тој случај 
не смеат да бидат повеќе од 500 избирачи здружени 
во едно избирачко место-

Чл, 23 
Во оние болници, санаториуми. пор^тиличЈта и« 

валидски домови и ел. каде бројот на избирачите & 
над 25 се формираат одделни избирачки места 

Чл. 26 

За секое избирачко место ке се постави изби« 
рачки одбор составен од председател и од два чле. 
на. На председателот и на цвата члена им се опреде 
луат заменици. 

Председателот, членовите и замениците на из-
бирачките одбори за сите избирачки моста во една 
изборна единица ги назначуе околиски изборна коми 
сија на предлог на месните народни одбори најдоцна 
на 2 недели пред ивборите, 

Чл. 27 
На именуениот председател на избирачкиот ©Д« 

бор околината изборна комисија ке му го даде на ро 
вере актот за назначуење, потписан од председатело! 
и од оден член оа комисијата, 
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Чл. 23 
Членовите на избирачкиот одбор имаат право д а 

гласаат на избирачкото место, на које на денот на 
»зборите ја извршуат својата должност ако подне, 
сат уверење да се воведени во постојаниот избирач-
ки список на сзојето место Тоа уверење ке се при-
кључи ко« записникот за работата на избирачкиот 
одбор. 

Чл. 29 
Најдоцна три дена пред изборите С©кој одделен 

околиски кандидат може да пријави на околината 
изборна комисија по еден представител на својата 
листа и негов заменик за секоје избирачко место. 

Председателот на околината изборна комисија 
или неговиот заменик најдоцна за 48 часг ке издадат 
потребно уверење за секој пријавен представител и 
заме ник а за тоа вел нага ке го известат месниот на. 
роден одбор на секоје алоа избирачко место за кое 
ке биде определен претставител. Увереното издаде-
но од страна на околијскатз изборна комисија ке 
служи па претставителите «а листите односио на »-га 
вите заменици како легитимација за нивното уча-
ствуење во работата на избирачките одбори. 

Чл. 30 

Месниот народен одбор во заедница со избирач 
киот одбор е должен да определи во близината на из 
бирачког место згодно место на кое представите-
лите на кандидатските листи јавно ке ги изложат 
своите листи и изборни пароли, Овоа место да им се 
стави на расположение на представителите на ли-
стите најдоцна 48 часа пред денот на изборите. 

Чл. 31 

Спроти денот на изборите во 3 часот по плад. 
не сите членови на ^бирачки одбори или нимните 
заменици ке се состанат во зданието во кое ке се 
гласа и тука ке ги примат од месниот народен одбор 
хутиите со клучеви и соответниот број куглици по 
стојан нот избирачки список, кандидатските листи и 
сето друго што е потребно. Они се д°лжни да г и 

прегледаат кутиите ТЈ д а се уверат во нивната исправ 
ност По тоа председателот ке ги заклучи кутиите 
со двА клуча и ке ги запечати, така да устата на 
кутијата биде наполно затворена. Едниот клуч ке го 
Земе председтелот а другиот клуч еден од членовите 
на избирачкиот одбор. 

По тоа, избирачкиот одбор на виден и на Е е дво. 
смислен начин «а секоа гласачка кутија ке ја поста-
ви определената кандидатска листа за која ке се гла 
са во таа кутија. 

Кутиите се поставуат по оној ред по кој се по. 
тврдени кандидатските листи, со то а да кршите на 
здружените кандидатски лис!и се поставуат една по 
крај Друга по оној ред по кој се потврдени, листов 
и тоа на оноа место кое и п р и п а д на онаа од здру-
жените кандидатски листи која е мену, нив прва 
потврдена. 

На сета таа работа имат прво да присаствуват 
и представителите на листите. 

Чл. 32 
Кога избирачкиот одбор ке изврши и припреми 

се што му е потребно за гласање ке направи за тоа 
записник во два примерци. Овој записник го потпи-
шу ат членовите на избирачкиот одбор и представите 
лите на листите До колку се тие присатни По тоа ке 
ги затворат прозорците, сите присатни ке излезат ед 
гласачката соба, ке ја заклучат ке удрат печат на 
вратата « клучот ке го земе прелеевте лот ча избира 
чкиот одбор. 

Најпосле избирачкиот одбор ке одред« страже 
која непрекинато ке го чува зданието во које ке биде 
гласањето. 

•Чл. 33 

Не денот на изборите во 7 часот пред пладне 
со собира избирачкиот одбор во зданието Каде 
ке биде гласањето и тоа пре,л вратата на гласачката; 
соба, која што ке Ја отворат след тоа и ке влезат во 
неа. Кога ке се уверат дека кутиите и куглиците кака 
и сето друго е во ред. составуат во два при-
мерци записник во кој ке се потврди најденото ©остЗ 
јанис, след тоа ке се отворат отворите на кутии« 
те па и тоа ке се забележи во записникот. То ј запис-
ник ке го потпишат сите членови на избирачкиот ОД 
бор како и присатните представители на листите, а 
редната след тоа председателот објаву е да се криста* 
пуе кон гласањето. 

Чл. 34 

Председателот на избирачкиот одбор се грижи 
со помокјга на другите членови за одожуење на ре* 
дот и мирот за време на гласањето. Во случај на по: 
требе председателот ке бара помокј од народната ми 
лиција која кога ке дојде на нзбиралиштето стоји под 
негово раководство. 

Чл. 35 
Сите членови на избирачкиот одбор односно нив 

ните заменици мораат да бидат присатни з а целото 
време на гласањето. 

Ако представителОт на кандидатската листа, го' 
напушти избиралиштето, изборите се продолжуаг без 
него. Тоа ке се забележи во записникот 

Чл. 36 
Никој не смее да стапи на взбиралиштето под о« 

рамије и со убојно орудие^ осим во случајот преден* 
ден во член 34. 

Чл. 37 
Во просторијата во која се гласа гласачите вле« 

гуат со ред. еден по еден, но никогаш повече од 10 
одеднаш. 

Чл. 38 . 
Секој избирач кога ке влезе во просторијата вб 

која се гласа пристапуе кон столот на избирачкиот 
одбор • по тоа по покана на претседателот мора тла* 
сно на го каже, така да го чујат сите членови на из« 
бирачкиот одбор својето фамилно и родено име и сво 
јето занимање, а во местата каде има пов ек јс избира« 
чки места и својето житиште. Председателот ке го ле. 
гитимира избирачот ели на друг »ачин ке го утврди 
неговиот идентитет. 

По тоа председателот утврду« дали тоа ли-
це е воведено во избирачкиот ст исок, Ако најде дека 
е воведено, председателот ке го заокружи редниот, 
број на тоа лице, како знак да е пристапило на гла« 
сање. Истовремено лицето кое што го води списакот 
на оние кои што веќе гласале, м го запише името а 
презимето на гласачот и бројот под кој е он заве^ 
ден во избирачкиот список. 

После председателот му го објаснуе на избира« 
чот начинот на гласањето и му ја предава куглицата 
Со која се гласа и го упатуе на местото каде се врши 
гласањето. 

Чл. 39 
Во секое избирачко место освен оние лица к<5М 

се воведени во избирачкиот список на тоа избирачка 
место, имаат право да гласат а оние лица кон се 
затекнале на денот н а изборите надвор од своето ме 
стоживеење, ако на избирачкиот одбор му поднесат 
уверење дека е« запишеш во постојаниот избирачки 
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Список на своето местоживеење од територијата на 
Народна Република Македонија. 

Тие уверења се прилагаат кг*н записникот за гла 
сажето, а во самиот записник се констатира колку 
дица гласале на тоа избирачко место врз основа на 
(такви уверења 

Околиските, изборни комисији издавањето на 
вакви уверења ке го означат во постојаниот избира, 
доси список. Во случај д а се избирачот на кого му е и* 
дадено вакво уверен," појави да гласа на својето из-
бирачко место должен е да го врати издаденото му 
уверење, кое што во списокот ке се Одбележи Во 
противен случај нема да му се дозволи да гласа. 
Вратеното уверење ке се приложи кон записникот за 
рабтата на избирачкиот одбор. 

Предната одредба во целост важи и за членовите 
па избирачкиот одбор како и за представителите на 
кандидатските листи и нивните заменици. 

Чл. 40 
Пре де е дате лот или еден °д членовите на изби-

рачкиот одбор ке му каже на секој избирач поели ца 
Го пушти да гласа, која и чија кандидатска листа 
Представуат гласачките кутии. Ако избирачот поба. 
ра, председателот или еден член на одборот ке му ги 
прочита сите имиња на кандидатските листа Секој 
прецставител на листата или неговиот еаменик има 
право да му каже на избирачот определената канди-
датска листа и гласачка кутија која политичка или 
'друштвена организација припаѓа. 

На избирачкото место е забранета секоја агита-
ција за определени листа и кандидати. 

Чл. 41 
Гласањето се врши на овој начин* кога избирачот 

Ца прими к у г л и ц у , тој ј а става во десната рака или 
во левата ако нема десна, по тоа ракта ја затворуе 
п со така затворена рака пристапуе кон секоја кутија 
по ред и во секоја купца ја завлечуе така затворена, 
та рака, 

Куглицата тој ке ја пушти во онаја кутија, која 
И прапагЈа на кандидатската листа односно на кан-

с Дида тот за кого сака да го даде својот глас. Кога 
избирачот и од последната кутија ке ја извлече ра-
ката. тој пред сите ке (а отвори, така да секој мо-
5ке да види да во неја нема веќе куглица. 

За сето време додека избирачот го врши гласање 
Но, претседателот и членовите на избирачкиот одбор 
пазат да тој не Ја премести куглицата во другата 
рака и да не Ја однесе со себе. 

Ч И Ј / * 
Избирачот кој поради каква телесна мана не би 

Можел да гласа на начин кој е предвиден во прогход. 
рипт член, има право да доведе Со себе пред изби-
рачкиот одбор лице. кое место него че гласа. З а 
Това избирачкиот одбор ке донесе решение и ке го 
{стави во записникот, 

Чл. 43 

Кога избирачот сврши со гласањето, тој е дол-
жен да го напушти избиралиштето. За собиралиште 
Се смета зданието и неговиот двор. 

Чл. 44 

Избирачкиот одбор не може да му го спречи гла«, 
ќањето на лице кое е записано во постојаниот *> 
бирачки список. Ако некој член на Одборот иди пеко! 

преставител на листата има што да приговори, тов 
ке се внесе во записникот. Ако некој избирач се при-
јави да гласа^ а на негово име веќе некој друг гла 
сал. претседателот на избирачкиот одбор к е нареди, 
неговото фамилно и родено име, занимање«о и ме« 
стото на живеење да се внесат во записникот, но не-
ма Ј.а го пушти да гласа 

Чл. 45 
Гласањето трае непрекинато целиот ден до 

часот. Само во случај на неред, а по цристануењето 
на мнозинството ед избирачкиот одбор, можат избо 
рите да се прекинат додека редот не се воспостави. 
Поводот зА аередот и времето за кое изборите мо-
рале да бидат • прекинати се забележуат во записни 
кот. Во 19 часот се затвору е дворот или зданието 
ако двор нема, и никој повеќе нема да се пушта вна-
тре. но ке се допушти гласањето на избирачите, ко« 
што се затекнале во дворот или во зданието. Ако гла-
сањето поради нередот морало да биде прекинато 
повекје од еден час. за вето толку време ке се про-
должи гласањето. 

Чл. 46 
З а време гласањето се »оди записник За сите фак 

ти важни за гласањето, а по барањето на членовите 
на избирачкиот одбор и на преставителите на ли-
стите. Записникот се води во два примерци Сите чле 
нови на одборот мораат ча се потпишат на записни-
ците. Записникот го потпишуат а претставителите на 
кандидатските листи, но ако овие не би се потпиша-
ле, записникот важи и без нивниот потпис. 

Секој член на одборот може зо записникот да 
ои го оддели мнението и да стави свои забелешки.-
Истото тоа важи и за престави!елите на листите. 

VIII 
ГЛАСАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА 

Чл. 47 
На изборите за Уставотворното собрание на На« 

родна Република Македонија можат да гласаат сите 
оние лица кои на денот на распишуењРто иа кг 
те се затекнале со служба во воените единици, ко* 
манди или установи на територијата на Народна Ре« 
публика Македонија. 

Воените единици, команди »ли установи, коч со-
веста во кои се навогЈа нивната единица, команда или 
устнова. 

Чл 48 
Воените единици команди или установи кои со . 

гласно чл. 23 од Сојузниот закон за потврдите и из-
менев,ие на Законот за би рач ките списоци водат по-
стојани избирачки списоци на воените лица, ке соСта« 
ват најмалку на 20 дена по распишуењето на избо-
рите и доставаат на Околиските изборни комисии 
избирачки списоци и ке ги изведат нл кои избирачки 
места ке гласаат волните лица Околиските изборна 
комисија за тоа веднага ке ги извести избирачките 
одбори Во се останало ч з* гласањето на војните 
Лица важат одредбите на овој ѕ^кон. 

IX 
ЗАВРШУЕЊЕ НА ГЛАСАЊЕТО 

УТВРДУЕЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО 
ГЛАСАЧКИТЕ МЕСТА 

Чл. 49 
Кога ке биде свршено гласањето, избирачкиот од« 

бор ке ги преброи неупотребените куглици и ко ги ОИ 
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©тави во одделно вреќине, кое ке го затвори и запее 
чати, 

Чл. 50 

После овоа, избирачкиот одбор го утврдуе по 
избирачкиот список и по списокот »а гласачите, вкуп 
имот брод' на гласаните. 

По тоа се пристапуе кон отворуењето на кутиите 
• броењето на^куглиците по оној ред по кој кутиите 
биле поставени. 

Председателот пред сите членови на одборот и 
пред присатните претставители на кандидатските ли-
сти ги пребројуе куглишите по следниот начин: кога 
ке изброи сто, ги предава н а еден член на одборот за 
да ги тој преброи, а овој ги предава на претставите-
лот на опаја кандидатска листа, гласовите на која се 
бројат за да ги он по трети пат преброи. Ако не е 
присатен претставител на кандидатската^ листа и * 
која се бројат гласовит«, третото пребројуење ке го 
изврши третиот член на одборот или било ко« ДРУГ 
претставител. Ова се повторуе со секо)а стотина, до-
дека не бидат изброени сите куглици. По тоа, ведра« 
га во записникот се запишу« со слова бројот на ку. 
ганците и името на кандидатот за кого во таја кутија 
се гласало и колку куглици во неа имало. Сите члев 
нови на одборот и представителите на кандидатските 
листи се потпишуат след оваа забелешка. 

По истиот начин се пребродат куглиците и во 
останатите кутии и се утврду? бројот на дадените 
гласови. Кога ке Се сврши пребројуењето сите чле-
нови на одборот и присатните претставители на 
кандидатските листи го потпишуат записникот. Под 
потонете се става печатот на месниот (реонски, 
градски) народен одбор. Записникот се составуе во 
два примерци. Одвоени мненија и примедби за ра«, 
богата на одборот се дозволени. 

На претставителите на кандидатските листи на 
нивно барање може да им се издадат заверени 
преписи од записниците. Председателот на избира« 
чкиот одбор ке прогласи јавно пред шзборното зда„ 
ние колку која кандидатска листа односно кандидат 
добиле гласови, 

Чл. 51 

Обата записника избирачкиот список и списокот 
»а гласал ите се ставуат во оделен плик кол се адреси 
ра со печат на месниот (реонски, градски) народен 
одбор до околијската изборна комисија Овој плик 
ке остане на масата на избирачкиот одбор Од како 
овоа ке се сврши одборот ке излезе од избирачката 
соба, ке ја заклучи по истиот «ачч« како и минати, 
от ден и ке постави стража за да ја чува непрекинато 
собата во која се оставени изборните акти, а клу-
чот од собата ке го чува председателот кај себе« 

Таја пок' поставената стража никого нема да 
пушти во Оваа соба под никаков изговор. 

Чл 52 

Утриста по гласањето во 7 часот пред пладне, 
вите членови на избирачкиот одбор се состануат 
пред вратата ка избирачката соба, ја отвораат и вле 
гу ат во неа Од како се уверат дека е се онака како 
е било оставено, тоа записнички го констатираат. 
По тоа изборниот материјал го враќ аат на месниот 
народен одбор и зимаат од него реверс. После тоа 
председателОт ке го земе пликот адресиран до око. 
дискета изборна комисија за да го предаде лично 
на комисијата. Имаат право со него да тргнат ш 
претставителите ва кандидатски!е листи или нивни« 
те заменици. 

Чл. 53 
Ако н а денот на изборите гласањето не се извр^ 

ши на едно или поведе избирачки места, околина-* 
та изборна комисија ке нареди гласање 10 на ти© 
места да се изврши идна га недела. 

Ако пак гласањето на едно или поведе избирач« 
ки места е извршено п р о б н о на одредбите на °в°Ј 
закон, Земската изборна комисија пониилуејки ги 
претходно извршените избори^ ке нареди гласањето 
на тие избирачки места да се изврши идната неде« 
ла. И во двата случаја, месниот народен одбор © 
должен благовремено да одреди каде ке се изврши 
дополнителното гласање. 

X. 
УТВРДУЕНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО 

ИЗБОРНИТЕ ОКОЛИИ 
Чл. 54 

Околината изборна комисија, врз основа на из«, 
борците акти кои што ги примила од избирачите 
одбори го утврдуе резултатот на изборите за царо« 
дни пратеници во изборните единици на своето те«* 
риторијално подрачие, го утврдуе вкупниот број на 
гласалите по одделните изборни единици утврдув 
колку гласови добиле одделните кандидатски листи,, 
колку • д е л е н и т е шид и о т с к и лигти кадо плина 
и колку која од последните поодделно има добиено 
гласови. 

Ако се најде разлика мег'у гласовите по списо« 
кот на гласалите и на гласовите по топ лините, важи 
резултатот на гласовите спрема куглиците 

Во една изборна единица се сме1а за избраа 
пратеник кандидатот на онаа листа к->ја е во таа 
единица добила најголем број гласови 

Ако во иста изборна единица имало една или 
повеќе здружени кандидатски листи, м а н д а к се 
доделуе на онаа листа која како целина д >била нај-
голем број гласови. Измеѓу кандидатите на таа 
здружена листа се смета за избран пратеник оној 
кандидат кој мег ју нив добил најголем број гласови. 
Ако две или повеќе кандидатски листи здружени 
под заеднички назив, кои како целина у ч е с т в у ј е 
при доделуењето на мандатот, постигнале еднаков, 
број гласови, со жрепче ке се одреди на која од 
тие листи ке припадне мандатот. Исто така со жоеп« 
че ке се одредуе на кому ке му припадне мандатот,, 
и тогај кога два и повеќе кандидати сд етта здруже* 
на кандидатска листа добие еднаков број гласови. 

Ако две или повекје поодделни листи или поодделни 
и под заеднички назив здружени л1Сти добијат еж«, 
наков број гласови и поради тоа нем же да се 
утврди кој кандидат е избрана Земската избор а 
комисија ке определи За таа изборна единица, за 
идната недела нови избори. 

Чл. 55 ' 
Околината изборна комисија им издава увере-

ње на изборните народни пратеници. Уверењем го 
потпишу а г председателот и сите членови на околи^ 
©ката изборна комисија. 

Уверената се предаваат на избраните пратените 
непосредно или преку околискиот народен одбор. 

Чл. бб 
Околината изборна комисија води записник зЅ 

својата работа во кој нарочно ке би1е наведено кол« 
ку биле сите поетиначни односно канли* 
детски листи, кои лица биле кандидати, а кои нив* 
ни заменици, колку изборни единици биле на мејна« 
та територија колку секој од кандидатите добил г л а в 
«к>ви, а за здружените кандидатски листи и траѕ 
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»колку тие како целина добиле гласови и кој од кан« 
дидатите и со каков број н а гласови е прогласен за 
народен пратеник. 

Заменикот го потпишуат сите членови на коми. 
сијата. С е к 0Ј ч л е н и м а право да стави своја при-
медба или да го одвоји своето мнение. Тоа исто 
важи и за претставителите на кандидатите. 

По завршената работа околината изборна , к о . 
мисија ке објави на огласната табла на околискиот 
народен одбор колку која од кандидатските листи за 
Односната изборна единица добила гласови и кои 
од кандидатите за која изборна единица се огласуе 
за народен пратеник. 

Тоа ке биде саопштено на сите месни народни 
одбори на територијата на о п и с н а т а изборна ко-
мисија, да го тоа на уобичајен начин објават во 
сите места. 

Чл. 57 
Веднага после утврдуењето н а изборните резул. 

тати по изборните единици, председателот или некој 
доуг член на околината изборна комисија ги носи 
ш предава сите изборни акти на Земската изборна 
комисија. Претставителите на кандидатите имаат 
прво да ги пратат. 

За примопредавањето на изборните актови на Зеч 
ската изборна комисија се составуат одделни з*-
именици. 

Чл. 58 
Подносителите на кандидатските листи можат 

да пријават на околината изборна кочиџија по два 
плет стави: ели на својата кандидатска листа, кои 
имаат право да при^аствуа-г на работата на с у д и -
ската изборна комисија. 

XI. 
РАБОТАТА НА ЗЕМСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Чл. 59 
Утредента по свршените избори се с о с т а н у в а м , 

ската изборна комисија во Скопје. Земската изборна 
Комисија врз основа на примените изборни акти ке 
ј а провери законитоста на работата и во случај да 
најде дека изборите на некое гласачко место се 
шзвршени противно на законот ке постапи по одред-
бата на ст. 2 од член 53 на овој Закон. 

Чл. 60 
За целата своја работа Земската изборна комч-

сија чочи записник. Нарочно во записникот ке б*де 
напр дено колку биле с-»те кандидатски лист«!, кои 
лица биле кандидати, колку изчо^аг сите гласови 
кои ги добила секоја кандидатска листа и кои од 
кандидатите се избрани за пратеници. На волнени, 
от ке се потпишат сите членови на комисијата, но 
секој ке има право да го оддели своето мнение и да 
стави примедби. Тоа важи и за претставителите ва 
листите. 

Чл. 61 
По завршуењето на работата Земската изборна 

комисија согтавуе извештај за У„тав"тво0чпто со. 
боа ние. кој го прачка на собна »чето заедно со сите 
изборни акти. Својот извештај З^мскчта изброив 
комисија ( о 1бјачуе во „Службениот весник" на На. 
родна Република Македонија. 

ХП 
КРИВИЧНИ ОДРЕДБИ 

Чл. 62 
Ѕ Ке се казни по овој закон: 

1) Кој било на кој начин спречи другото а.а го 
употреби своето ичб<пачко право или да ја изврши 
должноста по овој Закон. 

2) Кој со сила и закануење го принуди избира-} 
чот да гласа за една кандидатска листа или оваа да 
ја потпише или да се одрече од потписот. 

3) Кој со поткупуене дејствуе на избирачот да 
гласа за една кандидатска листа или оваа да ја пото 
пише или да се Одрече од потписот. 

4) Членовите , на избирачкиот одбор кои ало. 
упогребуејки го своето положение вршат натиск и 
по било каков начин дејствуаат на слободата на из-
бирачот во поглед на употребуењето на неговото 
избирачко право> 

5) Избирач кој гласа или се обидуе да гласа 
повеќе од еднаш во време на едни избори. 

6) Кој место друг или под негово име се обидуе 
да гласа 

• 7 Кој на било кој начин ја повреди тајноста на 
гласањето 

8) Кој физички лапа дне на шзбирачкиот одбор 
(изборната комисија) или на некој од нивните чле-
нови, или на претставителите на листите, или на 
било каков друг начин да пречи на избирачкиот од. 
бор или на изборната комисија. 

9) Кој дојде на избиралишге под оружје или 
со орудје употребиве за тепање освен во случај ко, 
га председателОт на избирачкиот одбор побара по-
мок' ед надлежните органи на народната власт. 

10) Кој намерно повреди, ун нити »»ли однесе 
каков и да било документ од избори^ или каков и 
да е предмет кој служи за изб »рите, ЈЛИ ГО промени 
бројот на гласовите со додавање, одземање кли на 
друг начин. 

11) Стражар кој е одреден за чување на избор-
ното здание односно на просториите ако впушти да 
некој стори некои од делата наведени во предход. 
шата точка. 

12) Кој ја преиначил кандидатската листа без 
да биде овластен, след како подносителите веќе ја 
потпишале., 

13) Членовите на избирачкиот одбор ако долу. 
штат да гл теа некој кој што го нема з> по.-тој а чиот 
избтрачки список или кој што веќе гласал, ули све-
сно допуштат да некој гласа л^-кчо чч т у ј е име 
ако без оправдагеЛни причини ло скусат .-ил* прлдол« 
жат времето на примање на гласови, ако бед оправ-
даблин причини го сменат местото на ласањето 
кое веќе б-»лО одредено и објавено. 

• 14) Членовите на избирачкиот од^оп на к^и е 
саопштено да се одредени на очне ЈОЛЖН .сти, ако 
не дојдат во определеното време и за определеново 
место за вршење на должноста, а не м >*зт да го 
оправдат своето Отсаствие, ;»ли без >:и-а;;дагел »И • 
причини ја напуштаат својата ДОЛЖИ '•ЈТ, ИЛИ отка. * 
жат да го потпишат записникот за цз^рч-иа таб :та. 

15) Кој го води намерно неисцрпно изборног 
записник или врши зо не о п »правни ч.ти издатоци 
След како е вече потпишан. 

И ) Кој без позив предавател >г *а избирач-! 
Киот ~5бор напели или :дба повеле вооружам 
на силч на чзбиралиштето. 

17) Ооан>т ча злкта кој поникч ѕ? расаните 
на одговорност за гласањето на ичборите по овој 
Закон, или од вие бара да каж*т за ло о гласале, 
должната предвидена со овој Закон. 

18) К>ј направи каква друга злонамерна вреда 
на прописите на овој закон во колку за оа* не •§ 
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в&кажуе по идниот член. 
За дела од овој член ке се казнат спрема тежи« 

ната на делото: 
1) Со глоба до 20.000 дим. 
2) Со лишение од слобода. 
Покрај казната лишени« од слобода може едно. 

бремено да се изрече и глоба. 
Во потешки случаи може покрај наброените ка-

ани да се изрече и губиток на политички и поедини 
грађански права. 

Чл. 63 
Ке се казни со глоба од 5 000 динари или со 

присилна работа без лишение од слобода до шест 
месеци: * 

1) Кој се држи непристојно при гласањето или 
след како е гласал односно след како се утврди де-
ка не е внесен во постојаниот избирачки списак, а по 
опомена на председателот на избирачкиот одбор не 
сака да го напушти зданието во које се гласа. 

2) Кој го навреди прелеела те лот на избирачкиот 
фдбор или некој од членовите на избирачкиот одбор. 

3) Кој противно на чл. 22 на овој закон точи 
или дава на каков друг »ачин алкохолни пијалоци. 

Чл. 64 
'Ако за делата предвидени со овој закон друг 

Закон пропишуе потешки казни, провинетиот 'ке се 
казни по тој закон, 

Чл. 65 
За кривичната постапка по овој закон надлеж. 

ни се околиските судови. 
Постапката се покрену е по пријава на кое било 

»ице или по службена должност. 
Надлежниот околиски суд должен е по де-

лата од овој Закон брзо да донесуе пресуди, од-
носно да ја прекинуе постапката. 

Против пресудата на околискиот суд може 
»а се подаде жалба До надлежниот повисок суд во 
Срок од 8 дена по примањето на пресудата. 

Чл. бб 
Сите кривици од овој закон, извршени од денот 

пред избори Је и на самиот ден на изборите, изби-
рачкиот одбор ке ги внесе во овојот записник со 
ѕхжачуење на имињата на проаинетите. 

Околината изборна комисија след како ја сврши 
©водата работа врз оновА на записникот сито овче 
Кривици ке ги достави на надлежниот суд за да се 
покрене кривична постанка. 

XIII. 

ЗАКЛУЧНИ ОДРЕДБИ 
Чл. 67 

Против неправилностите во текот на изборите 
Како и против решениата на изборните комисии сле-
пој избирач, политичка и друштвена о р г а н џ и та 
имаат право на жалба до Уставотворно^ собрание, 
жалбите се упутуат преку Земската изборна комисија 

Чл. 68 
Сите документи, кандидатски листи, жалби и 

други аоставки по овот Заке* каже и сите работи 
воед судовите во смисол на овој Закон, се ослободу-
ваат од државни Такси, 

Чл. 69 
Се »власте Пре дсед ате^д^ 4 а -владата на Народ« 
Република МакедбкијЗ да »злава задолжителни 

напатствија за приложуењето « овој Закон. 4 

Чл. 70 
.ццвој .закѕн адету е во сила кога ке се објави во 

„Службениот весник на Народна Република Макев 
дони ја". 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар. Претседател, 
Наум Наумоски е. р. Богоје Фотев е р. 

248 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија, на своето второ ванредно заседание одр«, 
»ано на 27 јули 1946 готица го донесе следниот 

ЗАКОН ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ 
Член1 

Во знак на народно признание на учесниците во 
национално.револуцнонерите бооби и во Илмденското 
востание за ослободуење н-> Македонија с е доделуе 
„Илинденска пензија" 

Член 2 
Право на „Илинденска пензија" имаат учесниците 

во национална-револуционерчит борби за оелободуе« 
љето на македонскиот народ во периодот од 1893 до 
1908 гдина. 

Како учасници во тие борби се сметаат следните 
лица« 

а) кои биле организатори и раководители н а 
национал но ..револуционерното движени«: 

б) кои со оражие во чака уча-твуеле во борбите; 
в) кои надвор од четите по наредба на накосо. 

дителите на национално-револуционерното движени« 
вршеле специјал^, ацин и задачи во полза на наци 
оиално.револуционерното движевме; 

г) лица, кои во востаничките, односно во нацио-
нално. револуционернава дешо?! без с в о а кривица 
попаднале во раците на непријателот, но и таму оста, 
наде верни на нациоално-реролуциоерното движение. 

_ Член 3 
Право на „Илинденска пензија" имаат ониа учаз. 

ници, кои немаат достаточно средства за издржава« 
ње. Да ли учесникот има достаточно средства за из* 
Држ ав аш е, цени органот ко1 го донесуе решението 
за пензија по прибраните сведгнија. 

Член 4 
Немаат право на „Илинденска пензија" лицата? 
а) кои не останале доследни 1а борбата на маке-

донскиот народ; 
т ј б) кои со судска пресуда се осудени на губиток 
граѓанските права; 

в) кои се лишени од активно и пасивно изборно 
право: 

г) кои през окупацијата биле под оражие тп СЛУ« 
ба на окупаторот и неговите помагачи, а не прешле 
кон Народноосллбодителното движение нити макар 
како го помагале; 

д) кои биле организатори, функционери и активна 
членови на квислиншките организации како и оддел-
ни лица кои се обележил* е« таква работа; 

е) кои не се југословенски поданици. 
Член 5 

Висината на „Илинденсната пензија" изнесуе од 
1000 до 4000 динари месечно и Се опрелелуе од Од-
борот предвиден во чл. 7 од овот Закон имајќи пред« 
вид заслугите, пожртвуваност^, улогата на учаснч--
кот во востанието односно национално, револуционер! 
ното движение и материглното положение. 

Член 6 
Се губи правото на „Илинденска пензија"* 
1) со смртта; 
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2) СО губеа« на поданство*«; 
3) со губење на изборното право; 
4) со судска пресуда поради злсида« и пре-

огвплевнја по Законот за кривични дела противна , 
родот и Државата. ' . , 

Член 7 
При Президиумот на Наредното Собрание на На-

родна Република Македонија се формира Одбор кој 
ке донесуе индивидуелни решение за доделуење и 
висината на „Илинденската пензија". 

Одборот се состои од три члена на Наводното 
собрание, определени од Президиумот на НАРСНРМ. 
од кон барем едниот да е илинденец 

Секретарот на тој Одбор го назначуе Президиу-
мот на Народното Собрание на Народна Република 
(Македонија. 

Член 8 
Одборот од своите членови избира претседател, 

кој раководи со истиот 
Член 9 

Лица к<* полагаат поаво ца „Илинденска пен-
зија*' врз основа »а чл 2 оп овој Закон, треба да 
поднесат до Одборот при Презелиумот в а НАРСНРМ 
»колби, во кои ке наведат куси биографски сведени ја 
Ва учвстието во нациснално-ревалуцчсмер$ОФо движв 
кне и борби, означуејки точно кадз во кое тп?ме, 
колку време и во кои акции зел участие; — ко вид 
работа вршел; — групи и лугје кои биле соучесници 
со него — страдаш ја и затвор интернации и слично. 

Овие сведени^ треба Да ги потврдат дваица соу-
чесници во национално-револуцчонерното движениве 

Со молбите се поднесуат уверења од секретари-
јатот на околискиот односно реонскиот народен одбор 
за материалното положение со оглед на одредбите на 
чл. 3 о довој Закон и за обетојателствата по чл. 4 
од овој Закон. 

Член 10 
Министерството на финансиите, до ос га пристиг-

натите документи за „Илинденска пензија" ке ги до-
стави на Одборот при Президиумст иа НАРСНРМ 
На решавање. 

Член П 
Исплатата на „Илинденските пензии" пагја на 

терет на буџетот на Н Р. Македонија 
Член 12 

Одборот ги досдавуе своите решенија на Мини-
стерството на финансиите на Н. Р. Македонија, кое 
врши исплатата на пензиите. 

Член 13 
Кога настапи некој од случаите по чл. 6 од ОЗОЈ) 

Закон Министерството на финансиите донесуе реч 
шен>е за прекратуење исплатата на пензијата. 

Член 14 
На лицата, на кои ке се признае право на пензија 

по овој Закон истата ке им се исплатуе од 1 јули 1946 
година, ако поднеле молби во соок од 3 месеца по 
стапуењето во сила на овој Закон. 

На лицата кои поднесуат молби за доделуење 
на »Илинденска пензија" после определениот срок, 
пензијата ке им следуе од првиот ден на наредниот 
месец, во кои молбата е поднесена. 

Член 15 
По смртта на пензионерот на семејството односно 

на лицето кое извршило закопуење се исплатуе како 
посмртнана двомесечна бруто пензија. 

Член 16 
Пензија по овој Закон не може да се Прима во 

странство без одобрение на Министерот на финан-
сиите на Н. Р. Македонија, која ке се дава по прелеа 
ритело согласив на СОЈУЗНИОТ Министер на Ф*®3«-
ските. 

Член 17 
Овој Закон влегуе во сила со денот на неговото 

©бјавуење во Службениот весник иа НР Македонија, 
Бр. 560 

Скопје, 27 јули 1946 година. 
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, _ ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Наум Наумовски, е. ЦГ Богоја Фотев. «, р. 

249 
Народното собрание на Народна Република Ма* 

евдокија, на своето второ ванредно заседание Одр-
жано и* 27 јули 1946 година го донесе следниот 

ЗАКОН 
за прогласуење на црквата „Св. Спас" во Скопје за 

културно-историски паметник. 
Чл. 1 

.Со оглед на извонредната историја и уметничка 
вредност и да би се запазија оа пролажење, црква 
та „Св Спас" во Скопје со целото нејзино предво-
рје се проглкуе за културно.ист*>оиски паметник и 
се ставуе пол заштита на Комисијата за Заштита на 
културно-историските паметници при Министерство 
ството на наоодната просвета на Народна Републи-
ка М же допиј а 

Чл. 2 
Овој закон влегуе во сила од денот на објаву«, 

ењего во „Службениот весник на Народна Република 
Мак^чонија", ' 

Број 561. — Скопје, 27 јули 194в година. 
Президиум на Народното Собрање на 

Народна Република Македонија 
Секретар: ПоетседЈтел: 

Наум Наумовске е. р. Богоја фотев е. р. 
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З А П И С Н И К 
ОД 1-от РЕДОВЕН СОСТАНОК НА И то ВАНРЕДНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

одржано на 27 јули 1946 година во гр. Скопје 

Претседавал претседателот на Президиумот на 
Наводното Собрание на Народна Република Маке-
донија Богоја Фотев. 

Секретар, секретарот на Поезидиумот на Народ-
ното собрание на Н. Р, Македонија Наум Наумовски 

Претседателот Богоје- Фотев го отвори И-то ван-
редно заседание па Народно го собрание «а Народна 
Република Македонија во 8 20 часот со читање на 
УКАЗОТ на Президнумот на Народното собрание на 
Народна Република Македонија за сникуене на На-
родното собрание во II ванредно заседание на 27 јули 
1946 година 

Читањето на Указот го саслушај сите народни 
пратеници стоејќи. 

Претседателот Богоја Фотев прочита поименично 
лицата од подадените молб-1 и жалби ца Президиумот 
на Народ, собрание на Н. Р. Македонија, за време 
од 18 април до 27 јули 1946 година кои се испратени 
до Одборот за молби и жалби цд Народното собра-

ние на Н. Р. Мкедонија и соответните места. 
1 Претседателот Богоја Фо.е:. соопштува оти од 
^Претседателството на В л а д а р на Народна Република 
Македонија доставени се на Пргзчдиумот на Народ-
ното собрание на Народна Републик Македонија че-
тири Законски предлози усеини од Министерскиот 
Совет на Н. Р. Македонија и тоа: 

1) Предлог Законот за Уставотворно го .собрание 
Га Народната Република Македонија; 

2) Предлог Законот за изб< р на народни прате-
ници за Уставотворно!« собрание не Народа Репу/ 
блика Мкедонија; 

3) Предлог Закоот за Илинденска пензии;; и 
4) Предлог Законот за грбот на Народна Репу 

блика Македонија. 
Поред овие четири Законска предлога, Претседа-

телот Богоја Фотев соопштува да до Президиумот е 
испратен и еден Законски предлог на народните пра-
вници Димче Стојанов-Мире и Д р Гјоргн Шоп-Тра 
јанов за прогласуење црквата „Св. Спас" во Скопје 
ал културново горески п а м т и ш . 
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Овие Законски предлози на време беа испратени 
до Законодавниот одбор од чија страна беа разгле-
дани и конечно релаксирани И« го така соопшгуе 
Председателот оти се сите овие Законски предлози 
умножени и ке се раздадат на народните пратеници. 

Понатаму Претседателот Бо10ја Фотев предлага 
Од името на Президиумот до Народново собрание след 
ниот дневен ред: 

1) Нацрт на Закон за грб на НР Македонија; 
2) Предлог на Закон за прогласуење на црквата 

„Св. Спас" во Скопје за културно-историски па-
метник; 

3) Предлог за Закон за Илинденските пензии; 
4) Предлог за Закон за Уставотворно^ собрание 

на Народна Република Македонија; 
5) Предлог за Закон за избор на народни пра. 

теници за Уставотворно™ собрание на Народна Ре-
публика Македонија; и 

6) Решение на ванредно1!*) заседание на Народ, 
ното собрание на Н. Р. Македонија за одобруење За-
коните на Президиумот на Народното собрание на 
Н. Р. Македонија за време од 18 април до 27 јули 1946 
година. Предложениот дневен ред се пгжми едногласно. 

След това се дава одмор 15 минути. 
После одморот сотсанакот се настави во 9 саатот 

со продолжение на дневниот ред. 
Се минава на првата точка на дневниот ред: 
Нацрт на Закон За грб на Н. Р. Македонија. 
Потоа Претседателот Богоја Фот ек му дава збор 

на известилацот на Законодавниот одбор Димче Бе. 
доески, да го прочита и да го образложи извештајот 
за нацртот на означениот Закон. 

Бидејки известилецот Димче Беловски го про-
читг и образложи Одборскиот извештај по предниот 
нацрт на Законот без изменениа \ дополнение, Прет. 
седателот Богоја Фотев ја отвори шчелната диску-
сија. 

Во начелата дискусија на ОВОЈ Законски предлог 
зедоа участие: Д.р Борис Арсов и Никола Минчев, 

Претседателот Богоја Фотев го ставуе нацртот 
на Законот на гласање во начело, кои Народното со-
брание го усвои гласачки со дигање ра«а. 

Потоа се прејде на претрес во поединости. 
На претресот во поединости не се јави никој да 

зборуе. 
Претседателот го ставу* нацртот на Законот на 

гласање во поединости, кои Народното собрание го 
усвои гласајќи со дигање рака. 

По ова се пристапи на конечно гласање Закон, 
ски предлог во целост конечно усвоен. 

По извршеното поименично гласање Прегледа«* 
{Редот објавуе да гласале 91 народни пратеник и 
©ите гласале „за", со што предлогот на Заокнот за* 
Грбот на НР Македонија е конечно усвоен 

Се минава на втората точка на дневниот ред; 
Предлог за Закон за прогласуење на црквата 

„Св. Спас" во Скопје за културно-историски па-
метник. 

Потоа Претседателот Богоја Фотев му дава збор 
на известилецот на Законодавниот одбор Димче Бе-
ловски, да го прочита и да го образложи Одборскиот 
извештај за предлог на означениот Закон. 

Бидејки известилецот Димче Беловски го про. 
чита и образложи предниот предлог на Законот* без 
Изменет^ и дополнение Претселателот Богоја Фо. 
З-ев ја отвори начелните дискусија,, 

Зборуе: 
Порти Шоп.Трајанов „за". 
Претседателот Богоја Фотев го ставуе предлогот 

на Законот н а гласање, во начело, кои Народното 
Собрание го усвои гласајќи со дигање на рака. 

Потоа се прејде на претрес во поединости. 
На претресот во поединости не се јави никој да 

Зборуе. 
Претседателот го ставуе предлогот на Законот 

ћа гласање во поединости, кои Народното собрание 
ГО усвои гласајќи со дигање рака. 

Пошто претресот во поединости е завршен Претсе-
дателот Богоја Фотев го ставуе предлогот на За . 
водот на гласање во целост. 

По извршеното поедини >ио гласање, Претседа., 
телот објавуе да гласале 91 народни пратеник и 
сите гласале „за", со што предлогот на Законот за 
прогласуење. на црквата „Св Спас" во Скопје за 
културно-историски паметник е конечно усвоев. 

Се минева на третата точка на дневниот ред: 
Предлогот за Закон за илинденските пензии. 
Претседателот Богоја Фотев му дава због)' на 

нзвеетилецот на Законодавниот одбор Д.р Пор-и 
Гавриловски да го прочита и го образложи одборон, 
от извештај на предлогот на означениот закон на на« 
правените измени и дополнуваа во предлогот вз За-
конот. 

Известилецот Др. Порти Гавриловски го прочита 
и образложи одборскиот извештај на направените 
измени и дополненија во предлогот на Законот. 

Председателот Богоја Фотев ја отвара нападната 
дискусија. 

Збору е* 
Александар Марту лков „за"; Димче Стојанов« 

Мире „за" и Даре Џамбаз „за". 
Претседателот Богоја Фотев го ставуе предлогот 

на Законот на гласање во начело, кои Народното 
собрание го усвои гласајќи ос тигање на рака. 

По тоа се прејде на претрес 1о поединости. 
Претседателот отвори дискусија во поединости. 
Во поединачната дискусија па Овој Законски 

предлог зедоа участие- Т О Д О Р Звездин, Д-р Гјорш 
Гаврилове^, Лјубчо Арсов, Емаиаил Чучков, Даре 
Џамбаз 

Претседателот го ставуе предлогот на Законот 
на гласање во поединости кои Народното собрание 
го усвои со дигање рака и онака како е предложен 
Законот со измените и дополнетата од Законодавниот 
одбор. 

Пошто претресот во поединости е завршен, Прет«) 
седателот Богоја Фотев го ставуе предлогот н.а За . 
конот на гласање во целост. 

По извршеното поименично гласање. Претседател 
лот објавуе да гласале 93 народни пратеници и сите 
гласале „за", со што предлогот нз Законот за Или«« 
детските пензии е конечно усвоен 

Потоа Председателот Богоја Фотев, со прлета* 
нокот на Народното собрание го заклучев состанок 
кот во 10,50 саатот а идниот го закажуе за истиот де« 
27 јули во 17 саатот со продолжуење на предложе-
ниот дневен ред. 

Скопје, 27 јули 1946 година, 
СЕКРЕТАР. ПРЕТСЕДАТЕЛ. 

Наум наумовски е. р„. Богоја Фотев е. ра 
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З А П И С Н И К 

ОД 11-от РЕДОВЕН СОСТАНОК НА Н-т0 ВАНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Одржано на 27 јули 1946 година во гр. Скопје 
Претседавал претседателот на, Презмдиумот на 

Народното собрание на Народна Република Македо«« 
нија Богоја Фотев. 

Секретар, секретарот на Президиумот на Народ« 
ното собрание на Н. Р. Македонија Наум Наумовски., 

Председателот го отвори И-от состанок во 17.25 
саатот со продолжение на дневниот ред од 1-от со-
станок. 

Секретарот Наум Наумовски го прочита записник 
кот од 1-от состанок. Народното собрание го прим« 
без забелешка. 

Се прејдуе на четвртата точка н а дневниот ред: 
Предлог за Закон за Уставотворното собрание на 

Народна Република Македонија. 
Кога известчлецот на Законодавниот одбор Ни-

кола Вражалски го' образложи одборскиот извештај 
и за направените измени и дополненија во предлогот 
на Законот, Претседателот го отвори начелници 
претрес. 

Збору е: Љубчо Арсов „за". Киро Т. Крстевски« 
Платник „за". Димче Зографски „за"; ца рс пристана 
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на гласање во начело 
Гласајќи со дигање рака, Народното собрание 

едногласна го усвои овој Закочени пленог во нач< до, 
па се прејде ан претрес, во пчелино«*™ 

При претрес-^ во поединости на овој Законски 
предлог зедоа участие: Тодор ••?.<• и Т .р Б>рао 
Арсов. Никола Вражил^ки и Л>убчо Арсов. 

Известилецог на Законодавниот одбор Лазо 
Воажалеки го чита член по чл*. п р е д л о г на Зако-
нот за Уста вотворно го собрание на Народна Репу-
блика Македонија, па Народното собрание гласачки 
со дигање рака едногласно ги »и оит° членови 
на овој Законски предлог од чп чл. 1 ло 20 без из . 
мени по предлогот на извештајот на Законодавниот 
одбоо и' по предлогот »а Владата на Н. Р. Маке-
донка. 

По ова се пристапи на конетчо гласање Закон-
скиот предлог во целост 

По извршеното поименично гласање. Поетседл-
телот објавуе Да гласале 91 каро ини пратеник и сите 
гласале „за", со што предлогот на Законот за Уста. 
вотворното собрание на Народна Република Македо-
вија • конечно усвоен 

След това се дава одмор 5 минути. 
После одморот состанокот е наставен во 19 25 

саатот 
Се прејдуе на петата точка на дневниот ред: 
Предлог за Закон за избор на народни пратеници 

за Уставотворното собрание на Народна Република 
Ма к е тони,"а 

Известилецот за Законодавниот одбор Лазо 
Мојсов >*о прочита и образлгж-« одброениот и аче. 
шгај и зп направените измени и дополнение во пред-
логот на Законот потоа Претседателот го отвори на. 
челниот претрес 

Збооуеше- Никола Минчов „за"; па се пристапи 
на гласање БО начело. 

Гласани со дигање пака. Напорното сознание 
едногласно го усвои овој Законски предлог во начело, 
па се прејде на претоес во по^оинооти 

Поетседателот објавуе л''скусија во поедино-
сти на овој Законски пре"- 4 - к.- бил? по глави како 
која иде нч ред во предлог т на -Чакомот 

Известилецот на Законодавниот одбор Лазо Мој. 
сот го чита член по член прелл^гот нд Законот за 
избор на народни платеници з* Уставотворно^ со-
брание н* Народнч Република М'Колонија. 

Како за претресот во ное типови никој не Се 
јави за реч. Народното собрание гласајќи со ли*зч»е 
рака едногласно ги уевои сите «-гечов-* на ово! За . 
конски ппеллог од чл. чл 1 ло 7 0 бр® изм^и. по 
подлото'71 на извештајот на За^ 'Очлл,иоТ одбор и 
по предлог на Владата на Н. Р Македонија 

По г-ва се пристапи на конечно гласање Закон-
скиот предлог во целост. 

По извршеното поименично гласање Прегледате, 
лот објавуе Да гласале 86 народни пратеници и сате 
гласале „за", со што предлогот на Зак »нот за Уста-
вотворното собрание на Народна Република Македо, 
нија е конечно усвоен. 

Се прејдуе на шестата точки на дневниот ред: 
Решение чанарцист» а^о^пан ча 4 - ^ ' т и о т о 

собтние на Н Р. Македонија из одобоу°ње З о н и т е 
на Прсзидиумот на Народ. собрание на Н. Р Маке-
донка за време оа 18 а-поил Д-> 27 или 19»3 чцлча 

Претседателот Бого,,а фотев соопчттуе, да за 
воемо од 18 ацг*л цо 27 јул* 1946 -очина Побити . 
ум:т н<з Народното собрание на Н. Р. Маке тонија до* 
несе следните закони: 

1) Закон за укинуење Ре ц.̂ -ние то на Президиу-
мот ча АчтисНаишското с н а и н е »а Народното оол». 
рија и моли Народното солзни 0 та г-» овл^ти поет 
бо дуење на Македонија (АСНОМ) бр. 83 од 4 XII 1И44 
година со кое се забрануваа- секакви покупкопро-
дажби на недвижимч имоти; 

2) Закон за изменеше и дополнение на Законот 
ва располагање со квапг-фи, 

3) З^к^н за создавање на Задолжителни купали 
ва сите службеници; 

4) Закон за ополномоштуење Владата на Народа 
на Република Македонија да заклучуе зајмови; 

5) Закон за давање државна гаранција; 
6> Закон за изменине и д >оплнеинз на Законов 

на Народна Влада на Македонија; 
и моди да се истите одобри ч потврдат од На*, 

родото собрание. 
Народното собрание едногласно со Решение пи 

одобри и потврди донесените од Пречи диумот на НС 
на НРМ Закони за означениот период. 

Претседателот на Пр?зиидумот Богоја Фотев чита 
Указот за заклучени« На Н-то ванредно собрание на 
Народното собрание на Н а п о н а Рг-п/б-мка Македо-
нија и моли Народното собрание да го Овласти прет-
седателот и секретарот на Президиумот да о потпи-
шат записникот од овоа заседание 

Сиге народни пратеници едно-ласто овластуват 
претседателот и секретарот на Презилиумот да го 
потпишат записникот од овоа заседание 

Претседателот на Презиадумот Богоја Фотев го 
заклучи заседанието во 20,40 саатот. 

Скопје 27 јули 1946 година, 
СЕКРЕТАР. ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

Н»ум Наумовски, е. р. Богоја Фотев е. р. 
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РЕШЕНИЕ 

НА ВТОРОТО ВАНРЕДНО НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

за одобруење Законите и другите работи на 
Президиумот на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, за време од 18 април До 27 
јули 1946 година 

Нточното сббрание на Народна Рерублчка Ма.• 
ке.цнија на второто ванредно заседание одржано на 
27 јули 1946 година 

РЕШИ 
Второто ваноелно з а е м н и ? на Народното со-

бра тие на Народна Република Македонија, след кат® 
изслуша работата на Поеаидиумот на Нао->дчого со. 
брзине ич Напона Република Мачетом ^ за воеме 
од 18 април до 27 јули 1946 голица ол^б^уе л потвр-
дува сите Закочи и другите работи н° Пп^зидиумот 
на Наполнето собрание на Нчподн^ Р->- -бш«^ Ма-
кедо" '"уц^Се^и ел о','*'»чвчч''Уг гг''г ••»• чт» 

Бр 562 — Скопје 27 јули 1946 го тина. 
Секретар Поа 7"« 1 Ч Ч К 

Наум Наумов?кИ е. р. Богоје Фо тед « р 

253 
У К А З 

ЗА 3*"ЉУЧУЕН>Н НА ЈТ.ТО ЗАСЕАМ 
НИ" НА НАРОДНОТО С ^ о ^ ч ч в НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Како Наполнето со5па^н* ча И-"^-»„ пл.1Ублтка 
Мак* доније ј5 завогни работата. — П"°зитчумот на 
Наводното собрание на Народна Република Македо«, 
нија 

РЕШИ 

Н-то ванредно з а б н и н е на Нч~>лнпо собрание 
на Народна Ре ^ л и к а М»к?л »ч'-'!а со Указ 
нт П")сзит-'\-мот на Народното свлачи* Ч д Наредна 
Република Македонија на 27 јули Р46 година, ца е« 
ЗАКЛУЧИ. 

Бр "63. Скопје, 27 јули 1946 го лина. 
Президиум на Напорното собрание на Народ-

на Република Македонија 
С-^р^гар. Повдлстател, 

Наум Наумовски Богоја Фот 
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По предложени« на Претседателството на Бла. 
дата на Народна Република Македонија Министер-
скиот совет на НРМ на своето заседание ја донесе 
следната 

УРЕДБА 
до изменував а дополнуење на Уредбата За созда-
ваше на Федерално аутомобиле^ претпријатие за М а 
кедонија („ФАП") од 30 јуни 1945 година. 

Чл. 1 
Чл. 5 ал. 2 од досегашната Уредба се изменуе и 

гласи: 
По предложени« на Директорот на преврнати-

|ето, Министерскиот совет може Да го поголеми ос. 
новниот капитал. 

Чл 2 ~ 
Чл. 6 се измену е и гласи: 
Со чистата печалба на преврнати ето ке распо-

лага Претседателството на Владата на Народна Ре-
публика Македонија во согласив со Министерот на 
финансиите, 

Чл. 3 
Чл. 7 се измену еи гласи: 
До крајот на месец јануар секова година прегори 

атието објаву е биланс за минал ата година потпишан од 
Директорот. а према потписот од началникот »а фи-
нансиското — комерциалното одел ение при ФАП. 

Чл. 4 
Чл. 9 се изменуе и гласи: 
Претприатието се управљава од Директор ̂  или 

во неговото отсаствие од пом. директор, који се на. 
ѕначуат од Претседателот на Владата на Народну Ее-
публика Македонија. 

Надзор на работава на Директорот врши Прет-
седателството на Владата на Народна Република Ма. 
кедонија. 

Чл- 5 
Чл. 10 се нзменуе и гласи: 
За целата работа на претпријатието одговара 

Директорот пред Претседателот на Влада на НРМ, 
Чл. 6 

Чл. II се изменуе и гласи: 
Претпријатието се представља и потписва од Ди-

ректорот, односно во негово отсаствив од неговиот 
помошник или од него ополномошнено лице. 

Чл. 7 
Чл. 12 се изменуе и гласи: 
По блиски распореден за работа ч организам* 

јата на претпријатието ке пропиши по предложлив 
на Директорот на претпријатието Претседателот на 
Владата на Народна Република Македонија со пра-
вилник. 

Чл, 8 
Чл. 14 со изменуе и гласи: 
Задолжително толкуване на оваа Уредба дава 

Претседателот иа Влада на НРМ. 
Чл 9 

Ова Уредба стапуе на снага од денот на нечисто 
©бјавуење во „Службен весник на Наредна Република 
Македонија, 

Претседател на Владата «а НРМ 
Л. Колишевски 

Следуат потписите на потпретседателите и мини. 
едрите на владата. 

2 5 5 

> УРЕДБА 
За оснивање Дирекција за ауто транспорт при 

I'редседателството на Владата на Н Р. МакедониЈа. 
Член 1 

Се оснива Дирекција з а ауто транспорт при Пред 
СчДателството на Владата на НРМ како УС гамова кода 
ке врши предвидените работи со ова Уредба. 

Член 2 
Дирекцијата се раководи од Директорот, во не-

го«) оде чети и е од неговиот помошник кои е« мазна. 
ЛУ> »т од Председателот на Владата на Н. Р. М, 

Чл. 3 

Дирекцијата води евиденција на сите цивилни мо-
торни возила кои работат на територијата на Н. Р« 
Македонија, како државни така и приватни Врши 
планска расподела и контрола на нивното рационално 
искористував. 

Дирекцијата води евиденција на сите гаражи и 
работилници ко« се навогјаат на територијата на 
Народна Република Македонија. 

Член 4 
Дирекцијата приибра материјал и приготвуе уред 

би, правилници и дава раат« прописи кои се однесуат 
на техниката, соработка на комерцијалната служба 
при јавните транспортни предпријатија во Македонија. 

Издава прописи и контролира горивото и мазиво 
то по упатствата на Изванрздната комисија за ауто 
саобраћај . 

Издава норми за работа, одржавање и погрошу-
ење на погонскиот материјал 

Прибира материјал и приготвуе решенија од об-
ласта на планската организација на сообраќајот и 
сообраќајна политика. 

Член 5 
Дирекцијата издава тарифи за превоз на патни-

ци и роба во согласив со Земскиот уред за цени. 
Печати и издава обавезни возни карти, товарни 

листови и сите други образци во врска со сообраќа-
јот 

Член 6 
Дирекцијата издава дозволи за вршење на ауто 

транспорт и издава ц концесии на приватни лица 
Горните Дозволи се из дават и на не слобоан4 ^чи 

предпријатија да колку и оделио од својата редови* 
работа организират на комерциална база одвоено ау-
то служба која да работи според прописите од Заке 
нот за радњите. 

Член 7 
Дирекцијата ке пристапи кон планско органи*** 

рање на ауто механички работилници, ке води евишсц 
ција на сите стручни кадрови и ке се гржи за стручне 
Та настава, за оснивање на курсеви и стручни шио. 
ли за подигање на стручен возен и ауто механички 
кадар. 

Член 8 
По подробни прописи за организацијата и рабо-

тата на оваа Дирекција ке издаде на предлог на Ди-
ректорот на истата, Председателството на Владата на 
НРМ со специјален правилник. 

Член 9 
Приходите од продадените цени образци и книги 

предвидени во член 4 припаѓаат на Државна^ каса 
на НРМ. 

Чл. 10 
Ова Уредба влегуе во сила од денот на обнаро-

дуењето во Службен весник на НРМ. 
Претседател не Владата На Н. Р М. 

Л. Колишевски е. р. 
Следуат потписите на потпретседателите и на 

Владата и останатите министри. 
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РЕШЕНИЕ 
Од 1 август 1946 година се укинуо право на при« 

надлежности во натура како што се стан храна и 
др., кое го имаат службениците по здравствените ус-
Т&НОБИ« 

Од тоа се изузима ат дежурните службеници во 
болниците и тод за време додека трае дежурството 
и граѓански мобилизирани лида во колку истите до 
сега имале-

Раководителите и шефовите на здравствените уста 
нови можат да одобруат на поедините службеник 
стан и храна уз режиска цена плус 10 посто само 
во оние случаеви каде това захгеват интересите на 
службата. 

Ова Решение да се соопшти на сите подведем« 
ствени установи. 

' I • Министер: Д. Подади«! е, & 
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УРЕДБА 

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ЗЕМСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ОТКУП НА ЖИТАРИЦИ И ФУРАЖ 

Чл 1 
Се оснива Земско претпријатие за откуп нк хи-

тарици и фураж, со седиштето РО Скопје и со ДЕЛО 
круг на работата на тиреторијата на Народна Репу 
блика Македонија. 

Чл. 2 
Претпријатието ке се занимава со: 
а) откуп на житерици и фураж; 
б) продажба на жита ри«и и фура*. 

Чи- 3 
Почетниот капитал на претпријатието изнесуе 

2,000000 динари. 
З а поголемуење на капиталот и создавање потоеб 

ни кредити ке одлучуе Министерот на трговијата и 
снабдуењето во согласи« со Министерот на фин&нси 
ите. 

Чл 4 
Со претпрјатието управљала Директор или во не. 

гово осаствие пом. директор, кој ги постава и сме-
нуе Министерот на трговијата. « снабдуењето. 

Чл 5 
Претпријатието полноважно го обааезуе два лица 

од кој првото е Директорот в второто Шефот на смет 
ПОВОДСТВОТО. 

Чл 6 
Претпријатието ке работи по комерцијални на-

чела. 
Чл- 7 

При претпријатието се формира специална слу-
жба, која ке управљава со мелниците и фабриките за 
пуштене на ориз во Македонија и врши надзор и кон 
трола над истите. 

Чл. Ѕ 
Претпријатието стои под надзор на Министерство, 

то на трговијата и снабдувавте и оно ке одлучуе за 
неговото престан уен>е или спајање. 

Чл. 9 
Со чистата печалба на претприатиејето ке распо-

лага Министерот на трговијата и снабдувавте во 
Согласив со Министерот на финансиите. 

Чл 10 < 
Со Празлник Министерот на трговија и Сн&бдуе« 

ње ке пропише поблиски одредби за организацијата, 
работата и контролата над претлриатиејето, 

Чл- И 
Ова Уредба влегуе во сила кога ке се објави во 

Службениот весник »а Народна Република Македо, 
нија. 

Претседател на Владата *а Н. Р. М. 
Л. Колншевски е. р. 

Министер на трговијата и снабдувавте 
Д. Бојановски-Дизе е. р, 

Следуат потписите на потпретседателите на. 
Владата и останатите министри. 
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На основа на чл, 43 и 52 од Законот за уредував 

на народните судови, а по предложени« на Министе-
рот на правосудиего, Владата на Народна Република 
Македонија на заседанието си од 23 јули 1946 година 
ја донесе следната: 

УРЕДБА 
За определував бројот и територијалната надлеж 

ност на народните судови во Народната Република 
Македонија. 

- ОКОЛИСКИ СУДОВИ 
Член 1 

Околиските судови имаат седиште во седиштето 
на административно територијалната власт на околија 
та (градот) и надлежноста за целата териториј® ва 
административното, територијалната власт »в сколи Ја. 
та (градот). 

Во Народна Република Македонија иг -
ски судови за следните околии* 

I 
1) гостиварска; 
2) дебарска; 
3) драчевска Норче Петровска, маџарска и За % 

П, III и IV реон во град Скопје — со седишта во град 
Схо^е-

4) кривопаланска; 
кумановска, козјачка и за град Куманово СО 

седиште во Куманово; 
6) тетовска, теаречка и % град Тетово со седи-

ште во Тетово; 
II. 

7) валандовска и гевгелиска со седиште во Гев« 
тели" а; 

8) велешка * за град Велес; 
9> кавадарска и неготинска со седиште во Ка* 

вадаоци; 
10) светиниколска; 

III 
ЈП беровска; 
12) кочанска; 
13) кратовска; 
14) радовишка; 
15* струмишка и з а град Струмица; 
16) царевосолска; 
17) штипска и за град Штип; 

IV 
18) битолска, мориовска деми;) -касарева и 38 

грал Битола со седиште во Битола; 
19) бродска; 
20) кичевска; 
2!) круневска, прилепска и за град Прилеп <50 

седиште во Ппилеп; 
22) охридска и за град Охрид; 
23) ресенска; и 

24) струшка 
Околиските судови во: Гостивар Дебар. Скопје, 

Крива Паланка, Куманово н Тетово потпаѓаат пол 
Окружниот суд во Скопје. 

Околиските судови вог Велос Гевгелија КавддЗр 
ци и Свети Никола потпаѓаат под Окружниот суд 
во Вел *. 

Околиските судови во: Берово Кочани, Кратово, 
Радовиш. Струмица Царево Село и Штап потпаѓаат 
под Окружниот суд во Штип. 

Околиските судови во: Битола Брод, Кичево. Ох 
рид. Прилеп. Ресен и Струга п о т п а л а т под Ок руневи 
от суд во Битола. 

ОКРУЖНИ СУДОВИ 
Член 2 

Во Народна Република Македонија има четири 
Окружни судови: за Округ скопски и зч град Скопје; 
за Округ битолски; за Округ штипски; и за Округ ве 
лешки кои имаат седиште во: Скопје Битола, Штип 
и Велес. 

Територијалната надлежност на окружниот суд 
во Скопје е еднаква со територ Жалната надлежност 
на Скопскиот Окружен народен одбор и на Скопскиот 
Градски народен одбор. 

ВРХОВЕН СУД НА КАРОТИН РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 3 
Врховниот суд на Народна Република Македо-

нија има седиште во Скопје п тапитештлио е над« 
леже« за цела Народна Република Македонија. 

Чл. 4 
Со влечењето во сила ева Уредба, Околиски 

те Судови во Валандово и Крушево се укинуат и пре 
стануат да работат, а сите предмети свршен« и не-
свршени, уписници, регистри агх^ви, инвентар и 
друго што припаѓа на судовите ке се п р ц а л е на тие 
околиски судови кои ја презиме ат члената територи 
Јална надлежност согласно прописите ед оваа Уредба 
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Член 5 

Сиге Одредби Од Решението на Министерот на 
правосудне!« на Н Р Македонија бр. 4426 („Служуен 
весни на Н. Р Македонија" бр, 25 од 5 декември 1945 
година) за Определуење бројот н§. судовите, судиите 
и судските заседатели (ирис уд ите ли) во федерална 
Македонија и за распределувале на старите судски 
архиви..— останува во сила до колку не се противи 
на оваа Уредба. 

Член 6 
Се ополномоштава Министерот на правосудието 

на Н, Р. Македонија да издава нужните наредби и на° 
паствија За приложуење на оваа Уредба, л нарочно 
по одношение на судските службеници и судиите на 
укинатите судови. 

Член 7 
Оваа Уредба влегуе во оила со денот на нејзино 

то о б л у е њ е во „Службениот весник на Народна Ре. 
публика Македонија" 

Претседател на Владата на Н. Р. М, 
Л. Колишевски е 

Министер на правосудието ВКалаџиски 
Следуат потписите на останатите министри 

258 
На основа чл. 6 од Законот з а Владата на Народ 

ната Република Македонија, а на предлог на Мини« 
етерот на народната просвета Министерскиот соѕет 
на Народна Република Македонија го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
Чл. 1 

Во Битола и Штип се отвараат учителот школи« 
Чл. 2 

Исполнуењето на ова Решение се представуе на 
Министерот на народна просвета на Н, Р. М. 

Чл. 3 
Ова решение влегуе во сила од денот на објаву е 

љето во „Службениот весник на Народната Република^ 
Македонија"«, 

Претседател и« Владата на Н, Р. М/ 
Л. Колишевски е. р. 

Министер на народната просвета Н. Минчев е р< 
Следуат потписите на останатите министри 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

Тужителката Љиљана Зафировскз, домаќинка ед 
Скопје, тужи во судот Јован Л, Луки«, со неизвес. 
но местожителство. 

/ 
За заступник на тужената страна која е. во не. 

извесност, судот одреду« др. Јордгн П. Стојанов а а 
вокат Од Скопје, ксј ке го заступа на неговиот тро-
шок и опасност. 

Се повикуе тужениот да во пок од 30 лен? од 
објавуењгто во Службен весник се, јави и го означи 
својот полномошник, оти во противен случај спорот-
ке се реши и без неговото присасгпис. ч. 

Гр Бр. 250/46 г. од 29 IV 1940 год Од Окруж-
ниот народен суд за град Скопје 

Тужителот Александер Великов Ковачески, од Ку, 
м-аиово живушт во гр. Скопје, тужи во судот Јусти« 
на Алексан трона Ковачев?, по татко Працова, од 
Сподна.Хоча, Мариборска околија. Словенија, пос 
ледно местожителство гр. Пловлив, Бугарија, а сега 
со неизвесно местожителство За заступник на туже« 
итаа страна која е во неизвесност судот одредуе тра 
шок и опасност. 

Се повикуе тужената да во срок од 15 дена од 
објаву ењето во Службен весник се јави и го озна« 
чи свој полномошник, оти во противен случај спорот 
ке се реши и без нејзино присаствие. 

Гр. бр. 158/46 г. од 17 јули 1946 год. Од Окру« 

Тужителот Богдан Николов Николовски од гр. 
Куманово, сегажквее во гр. Скопје, улица Св. Кирил 
и Методи бр. 109 поднесе против тужената Јелена 
Филипова вд гр. Куманово, а сера со непознато ме. 
сожителство тужба за бракоразвод. 

Но оваја тужба одредено е рочиште за усмена 
рисправа во овој суд на 9 VI! 46 во 8 саатот. 

Како местото на живеењето на тужената не е по> 
знато и се поставке како заштитник иа нејните пра® 
ва Михајло Михајлович, адвокат од Скопје кој ке је 
застапуе на неѓни трошок и опасност. /птри истата 
не се јави преп суд и не назначи полномошник 

Од Окружниот и'роден суд во Скопје, 18 Јули 
1946 год. Гр. д. бр. 371/46 г. 
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