
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 

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

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: ,,Службен весник на 
НРМ" - Скопје, и не се враќаат, 

СКОПЈЕ 
Вторник, 27 февруари "1951 год. 
Бр. 7 Год. VII 

Овој број чини 4 дин. Претплата 
за една година изнесува 250 дин. 

Чековна сметка бр. 801.901812 

Врз основа на член 73 точка 4 од Уставот на 
НРМ и член 4 од Законот за избор на одборници за 
народните одбори, Президиумот на Народното собра-
ние на Народна Република Македонија го донесува 
следниот 

У К А З 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР 
НА ОДБОРНИЦИ ЗА МЕСНИТЕ НАРОДНИ ОД-
БОРИ И ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ГРАДОВИ-

ТЕ ВО СОСТАВОТ НА ОКОЛИИ 

1) Се распишуваат општи избори за избор на од-
борници за сите месни народни одбори и за сите на-
родни^ одбори на градовите во составот на околии на 
територијата на Народна Република Македонија. 

2) Изборите од точка Д на овој Указ к'е се одр-
жат во недела на ден 8 април 1951 година . 

3) Спроведувањето во живот на овој Указ има 
да започне на ден 3 март 1951 година, од кој д,ен има 
да се смета десето дневниот рок за објавување на 
/Тврдените изборни единици и бројот на одборниците 
по чл. 14 од Законот за избор на одборници за народ-
ните одбори, како и р,оковите за сите други постапки 
во врска со истиот закон. 

. . ' У. Бр. 12 
17 февруари 1951 год. — Скопје. 

Президиум на Народното собрание на 
Народна Република Македонија 

Секретар, , Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

39 
Врз основа на чл. 10 став 3 од Уредбата за вете-

ринар-ните станици („Службен весник на НРМ" бр, 
16/50 год. а во согласност ео Министерот на финан-
сиите донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ УСЛУГИ ВО 

ВЕТЕРИНАРНИТЕ СТАНИЦИ 

I 
За ветеринарните услуги во ветеринарните станици 
се плак'0 накнада по следната тарифа: 

А) Општ клинички преглед 
Динари 

1. Прв преглед на крупен добиток и куче 50 
2. Поновни преглед на крупен добиток и куче 20 
3. Прв преглед на ситен добиток 20 
4. Понов ен преглед на ситен добиток 10 

5. Преглед на питом зајак 15 
6; Преглед на домашни птици I ДО 
7. Преглед на луксузни кучиња, мачки и ек-

зотични животни, кога не постои сомнение 
на беснило 100 

Б) Специјални прегледи 
1. Микроскопски прегледи на екскременти до 

5 парчиња), за едно' парче 10 
2. Микроскопски прегледи на екскременти 

преку 5 парчиња, за едно парче 6 
3. Други микроскопски прегледи^ 20 
4. Преглед и издавање на ветеринарни свиде-

телства при купопродажба, при судски 
спорови и т. н. не сметајќи ја таксата: 

а) за коњи, мазги и мулиња, говеда и биво-
ли, на глава 200 

б) за магариња, ситен добиток и куче, на 
глава 100 

в) за птици 50 
5. Преглед на добиток и издавањепотврди, 

не сметајќи ја таксата 90 
I 

В) Преглед на добиток за колење и на месо 
1. Преглед на крупен добиток по глава 10 
2. Преглед на ситен добиток, по глава 2 
3. Преглед на свињи 5 

Г) За манипулации при лекувањето 
1. Давање на хап, болус, електруариј, рас-

твор и капсули без'носна сонда 10 
2. Со носна сонд,а 20 
3. Триење или мачкање со р,азни медикаменти 20 
4. Триење, мачкање со разни медикаменти 

површината на телото при лекување на 
краста 

5. Инхалација 
6. Облоги или масажа 
7. Измивање на рани 
8. Измивање на вагина кај крупен добиток 
9. Измивање на вагина кај ситен добиток -

10. Шиење на рани 
11. Отворање, чистење и миење на апцес, хе-

матом и сл. 
12. Поставување на фитил за дренажа 
13. Преврска 
14. Клизма кај крупен добиток 
35. Клизма кај ситен добиток 
17. Експлорација на ректумогг 
18. Поставување на гипс ' 
19. Кутнување на коњ 
20. Кутнување на говедо 
21. Оштета за комората ири лекување на шу-

гави коњи 

40 
20 
15 

30-50 
50 
30 

20-40 

40-80 
' 15 

15 
60 
30 
30 
60 
40 
30 

40 
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Д) И и ж е к ц и и 
1. Поткожна, интрадермална, интрамускулар-

ка ' I 15 
2. Интравенозна 30 
3. Интратрахеална, интраторакална, интра-

^ перитонеална, лумбална, паралумбална и 
епидурална 

4. Интравенозна инфузија на серуми и сл. 
лечебни раствори 50 

5. Во мевот на овци 15 
Г') Хируршки интервенции 

1. Пуштање на кр,в ^ 50 
2. Каутеризација 50 
3. Операција на главата: 
а) апмутација на рогови, операција на атером 

Јдуктуспаротидеус, парете , ејнтропиум, 
фистуле и сл. 60-120 

б) трепанација - 150 
в) истрцрање на заби 50 
г) ^отсекување на заби 60 

д) вадење на заб ' 100 
г') операција на забна фистула 50 
е) ампутација на јазик 50 
ж) операција на плунчен канал 60-120 
з) екстрипација на пљунчната жлезда 100-150 
4. Операција' на Брато,т: 

отварање на сакус аерофорус, ресекција 
на лигаментум нухо, побрзување на ар-
терија каротис или вена југоларис, опе-
рација на венозни фистули, стварање на 
езофагуст, трахеотомија, операција на врат-
ни кврги 1 90-180" 

5. Операција на градите: 
а) фистула дорзи . 90-180 
б) реакција на ребра 90-180' 
6. Операција на мевот: 
а) херниотомија спрема локализацијата и те-

жината 80-150 
б) пункција на мевот и цревата 40 
в) рушшоЈентеротомија 250 
г) ресекцита на црева 250 
7. Операција на машки полни органи: 
а) кастрација на ждребе обично (крвна) заед-

но со купувањето " 200 
б) кастрација на ждребе расно (крвна) заедно 

со кутнувањето 300 
в) кастрација на бик (крвна) 100 
г) кастрација на биволи со кутнување . 200 
д) кастрација на основи, јарци (крвна) 40 
г') кастрација на ОБНОВИ И јарци безкрвна 30 . 
е) кастрација на бик со бурдизо 50 
ж) кастрација на машко) прасе и нерез 50 

-з) "кастрација на куче и мачор ' 200 
и) кастрација на кр,ипторхиди кај ждребе и 

бик ' 300 
ј) кастрација на крипторхиди на нерези 120 

к) кастрација на крипториди кај машки пра-
сиња I 60 

д) копунезација на петли 20 
љ) Ампутација на пенис 300 
8. Операција на женски полни органи: 
а) утврдување бременост трај кобила и крава 

по барање на сопственикот 100 
б) утврдување бременост на крава и кобила 

шри откуп ' ^ 

в) овариотомија на женски свињи и ситен 
добиток, сметајќи го утрошениот матери-
јал и работата - 100 

г) овариотомија на кобила и кр.ава 300 
д) секциокцесариа кај крава и кобила 400 
г) секцио цесариа кај свиња и ситен добиток 150 
е) вадење на ложје кај крупен добиток 150-200 
ж) вадење на ложје кај ситен добиток 50 
з) вадење на плод кај крупен добиток .. 150-200 

, и) вадење на цлод кај ситен добиток 50 
ј) наместување на вагина кај крупен до-

биток 60 
к) наместување на вагина кај ситен добиток 30 
л) пролапсус утери (репозитас) кај крупен 

добиток ' 150-200 
љ) преслап с ус утери (репозитис) кај ситен д од-

биток 50-100 
м) ембриотомија кај крупен добиток . 300 

. н) ембриотомија кај ситен Добиток 100 
9. Операција на вимето: 
а) ампутација на цицка - 50 
б) ампутација на виме 100 
в) катеризирање на млечен канал-при сте-

нози 20 
г) интрамамарна инфузија на воздух при ро-

дилка тр,еска 50 
10. Операција на екстримитетите: 
а) тенотомија 100 
б) операција на прлидактилија 90, 
в) неуротомија 100 

11. Операција на копитото и папци: 
а) операција на набој и уков 70 
б) екстрипација на копитни рскавац 300 
в) ресекција на копитно сухожилие 100 

с г) операција на панарициум кај крупен до-
биток 1 50 

д) операција на панарициум кај ситен до- , 
виток г 20 

г') потсекување и корекција, на копито и 
нокти 1 " 3 0 

Е) Иижектирање, дијагностички постапки и аплика-
ција на лекови кај заразни и паразити болести 

1. Заштитно и лековито инжектирање: 
а) против антракс и шуштавац: 

кај крупен добиток: во амбуланта или ор-
ганизирано на теренот на едно место1 по 

лилава 5 
организирано од двор до двор, по глава 10 
кај овци, кози и свињи: 
во амбуланта или организирано4 на тере-
нот на едно место, по глава 2 
организирано од двор до двор, по глава 5 

б) против шарка кај овци, кози и с^ињи по 
глава, 1 2 

в) против свинска чума или врбанац во ам-
булантите или организирано на теренот, 
по глава ' 6 

г) против чума, колера или дифтер,ија по 
птиците, по глава - 2 

д) против беснило: вакцинација на кучиња 
организирано на едно место по глава " 10 
постинфекционално инжектирање на кру-
пен добиток по глава 40 
на ситен добиток по глава . 20 

2. Дијагностички постапки: 
а) малеинизација (поединачно во амбуланта 30 
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б) туберкулинизација,( очна интракутана, ку-
тана 30 

3. Апликација на лекови кај паразитни боле-
сти: 
кај крупен добиток и свињи во амбуланта 
или организирано на теренот на едно ме-
сто, по глава 10 
организирано од двор до двор по глава 15 
кај овци ,̂ кози и свињи во амбуланта или 
организирано на теренот на едно место, 
по глава . 2 
организирано од двор до двор, по глава 5 

Ж) А у т о п с и ј а 
1. Аутопсија на кр,упен добиток со -увере-

ше , 200 
2. Аутопсија на ситен добиток, со уверење 100 
3. Аутопсија на птици, со уверение ' 30 

Таксите се наплатуваат само кога аутоп-
еш јата се врши по барање на странката, 
инаку ауто леи јата се врши бесплатно 

3) Клинички такси за првстојавање во ветеринарните 
болници (амбуланти) за 24 саата 

1. За крупен добиток, по глава 40 
2. За ситен добиток, по глава .20, 
3. За куче, по глава 40 
4. За мачка, по глава 20 
5. За зајци и птици, по глава 16 

Храна и пр.остирка за болниот добиток за-
држан за лекување во болница или амбу-
ланта е должен да даде сопственикот на 
оболелото грло. 

П 
Покрај накнадата на ветеринарните услуги што 

е пропишана со оваа тарифа, се наплатува и посебна 
накнада за лековите и другиот' материјал потрошен 
за лекување до колку со оваа тарифа не е инаку 
предвидено. 

III 
Услугите што се вршат нок'но време се плаќаат 

двојно ед предвидената тарифа. Нок'но време се сме-
та времето меѓу 21 и б саатот . 

IV Ј 

За услуги укажани надвор од ветеринарната бол-
ница накнадата ед тарифата се наголемува за 
20—40%. Од предниот став се изземат накнадите од 
точка I под 1, 2 и 3 од Б, под 7 буква а, б, в, г, од 
Г; под 1, 2 и 3 од Е и 1,12, 3 од Ж. 

V 
Приватните собственици не плаќаат накнада за 

преглед и лекување ако поднесат увереше за бедкост 
во смисла на чл. 5 точка 3 од Законот за таксите. 
Трошковите за лекарствата' и другиот потрошен ма-
теријал во случај на бесплатно лекување параат на 
терет на ветеринарната станица. 

VI 
Патните трошкови на персоналот за услуги над-

вор од ветеринарна болница (амбуланта) ги сноси 
сопственикот по прописите за накнада на патните 
трошкови. 

VII ! 

За работи што во графата не се посебно спом-, 
ната накнадата ќе се зарачуна по став чОдреден за 
слична работа. ' 

VIII I 
Со влегување во! сила на ова решение престанува 

да важи Правилникот за ветеринарно" медицинските 
такси' на Министерството' за земјоделие и шумарство 
бр. 4963 од 16.У.1947 год. објавен во „Службен весник 
на НРМ" бр. 18/47. / 

К ' ' 
Ова решение влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". — ) I 

Бр. 835, 23-1-1951 год. Скопје 
Министер за земјоделие, 

М, Теменугов, с. р. 
Согласен: I 

Министер на финансии 
Д. Џамбаз с. р. 

4 0 
З А П И С Н И К 

ОД ВТОРАТА СЕДНИЦА НА ПРВОТО РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НРМ ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ, ОДРЖАНА НА 

4 ЈАНУАРИ 1951 ГОДИНА 

Претседава: Претседателот на Народното собра-
ние, Димче Стојанов — Мире. 

Секретар: Мито Хаџи Василев. 
Претседателот, Димче Стојанов ја отвори вто-

рата седница на првото редовно заседание на Народ-
ното собрание на НРМ во 18,30 часот. 

Прочитани^ записник од првата седница Собра-
нието го прими без забелешка. 

Претседателот објави дека се преминува на пр-
вата точка од дневниот ред: извештај на Президиу-
мот на Народното собрание на НРМ. Го покани врши-
телот на должноста секретар на Президиумот даг го 
прочита извештајот, 

В. Дч секретарот на Президиумот на Народното 
собрание на НРМ народниот пратеник Крсте Црвен-
ковски го прочита извештајот за работата на Прези-
диумот од денот на распуштањето на Народите соб-
рание на НРМ од првото свикување до денот на со-
станокот на новоизбраното Народно собрание од вто-
рото свикуваш^. 

Претседателот објавува дискусија по извештајот. 
Бидејки никој не се јави за дискусија, — Собранието 
гласајќи со дигање рака едногласно го прими под-
несениот извештај на Президиумот. 

Потоа се примени на 'втората точка од дневниот 
ред: избор на Президиум на Народното собрание на 
НРМ од второто свикување. 

Претседателот ја прочита поднесената кандидат-
ска листа а Собранието едногласно' и со акламација 
избра за Президиум на Наредното собрание на НРМ 
од второто' свикување: за претседател: Видое Сми-
левски, за потпретседатели, народните пратеници: 
Тоде Ношпал, Реиз Шакир-и и Наџи Сулејман; за 
секретар Филип Брајковски; за членови: Лазар Ко-
лишевски, Цветко Узуновски, Страхит Гигов, Љупчо 
Арсов, Мара Нацева, Димитар Влахов, Киро Геор-
гиевски, Лилјана Чалсвеќа, Тихомир Милошевски, 
Борко Темелковски, Сандре Стрезовски, Лилјана 
Манева, Мито Теменугов и Мито Димитриевски. 

V 
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Претседателот на Президиумот, народниот прате-
ник Видое Смилевски во име на целадрт Президиум 
и во свое име му благодари на Собранието за укажа-
ната доверба. 

Потоа се премина на третата точка од дневниот' 
ред: изјава на Претседателон1 на. Владата на НРМ. 

Претседателот, Димче Стојанов — Мире ја про-
чита изјавата на Претседателот на Владата на НРМ, 
која гласи; 

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
С К О П Ј Е " 

Со обзир да Владата, на чие чело и' стојам, беше 
именувана од Наредното собрание од прво свику-
вање, а денеска се конституира новоизбраното На-
родно собрание од второно свикување, согласна уста-
новениот ред, сметам за своја должност да му ја 
на Народното собрание на НРМ од второто свику-
вање поднесам оставката на Владата. 

Смрт на фашизмот — Слобода на народот 

4 јануари 1951 год. Со почит, 
Скопје Претседател на Владата на 

НР Македонија, 
Лазар Колишевски, с.р. 

Народниот пратеник Љупчо Арсов предложи на 
Собранието да се уважи оставката и даде мандат за 
состаг. на Влада на НРМ на наредниот пратеник дру-
гарот Лазар Колишевски, досегашен Претседател на 
Владата. 

Наредното собрание предлогот го прими едно-
гласно и со акламација, потоа Претседателот ја за-
клучи втората седница г.о 19 часот1 и објави дека ид-
ната к'е биде закажана писмено. 

Скопје, 4 јануари 1951 година. 
Секретар, Претседател, 

М^то Хаџи Василев с.р. Димче Стојанов—Мире с.р. 
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ОД ТРЕТАТА'СЕДНИЦА НА ПРВОТО РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ-НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 

ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ, ОДРЖАНА НА 
5 ЈАНУАРИ 1951 ГОД. 

Претседава: Претседателот на Нар,одното собраа 
ние на НРМ Димче Стојанов — Мире. 

Секретар: Фируз Назим. 
Претседателот Димче Стојанов — Мире ја от-

вори трета,та седница на првото р,едовно заседание 
на Народното собрание на НРМ во 12,15 часот. 

'Прочигганиот записник од вторава седница јсе 
прими со забелешката на другарот Крсте Црвенков-
ски да не се стасува: „I, И, III" покрај имињата на 
потпретседателите на Президиумот. 

Претседателот Димче Стојанов — Мире сооп-
штува дека од мандаторот добил предлог за р,еор-
ганизација на Владата и за именување Влада на НРМ. 
По предлог на Претседателот, Собранието за ова сед-
ница утврди дневен ред: Предлог на мандаторот 
за реорганизација на Владата и за именување нова 
Влада на НРМ.. 

Потоа Претседателот го прочита предлогот на 
мандаторот за реорганизација на Владата и за име-

нување на нова Влада на НРМ, кој гласи: 

„Раководејќи се од досегашните промени извр-
шени во нашата државна упр-ава, кои допринесова 
за натамошното развивање на социјалистичката демо-
кратија и децентрализација на државната управа, со 
префрлување се9 повеќе регулаторно-управни функ-
ции во надлежност на градските и околиските на-
Јродга4 одбори од Владава на Народна Република 
Македонија оддаднаа низа задачи и компетенции; 

За опивајќи се на искуството од досегашната р,а-
бота на оформените совети кои допринесоа за по-
добро Л поправилно координира,ње и усмерување на 
работите од државната управа се наложува спајање 
уште на некои ресор,и што претставуваат една це-
лина или се сосем блиски; 

Со цел за ^оперативно функционирање на Вла-
дата ,како и во духот на борбата за штедење; 

Предлагам да се изврши следната реорганиза-
ција на Владата на Народна Република Македонија: 

1. да се укинат Министерството за просвета и 
Министерството за наука и култура. 

За раководење со сите работи од надлежноста 
на досегашното Министерство за просвета и од над-
лежноста на досегашното Министерство за наука и 
култура да се основа Министерство за просвета, 
наука и култура;' 

2. да се укинат Министерството за шумарство 
и Министерството за земјоделие. 

За раководење со сите работи од' надлежноста 
на досегашното Министерство за земјоделие и од 
надлежноста на досегашното Министерство за шу-
мг-рстро да се основа Министерство за земјоделие и 
шумарство; ј ' ; ч . 

3. да се укинат Министер,ството за народно здра-
вје и Министерството за социјални грижи. 

За раководење со сите работи од надлежноста на 
досегашното Министерство за народно здравје и од 
надлежноста на досегашното Министерство за соци-
јални грижи да се основа Совет-за народно здравје 
и социјални гр,ижи на Владата на НРМ. 

-Советот за народно здравје и социјални грижи 
да го сочинуваат, освен претседателот на Советот кој 
е министер на Владата, и потребен број членови што 
к'е ги одреди Владата. 

4. да се укинат Советот за енергетика и екстракт 
тивна индустрија на Владата на НРМ и Советот за 
пр,еработувачка индустрија на Владава на НРМ. 

За координирање дејностите на генералните ди-
рекции, што раководат со работите од 'енергетиката, 
металната, дрвната, хемиската, текстилната, кожар-
ската, и екстрактивна,та индустрија, што се во репуб-
ликанска надлежност, да се основа Совет ,за енер-
гетика, преработувачка и екстрактивна индустрија на 
Владата на НРМ. 

На чело на Советот за енергетика,, преработу-
вачка и екстрактивна индустрија стои претседател на 
Советот кој е Министер на Владата. 

Советот за енергетика, преработувачка и екс-
трактивна инустрија да го сочинуваат, освен претсе-
дателот на Советот, и генералните директори: на Ге-
нералната дирекција' за метална индустрија, на, То-

Ј, нералната дирекција за електростопанството, на Гене-
I рѕлката дирекција за дрвна индустрија, на Генерал-

ната дирекција за хемиска индустр-ија, на Генерална" 
' та дирекција за текстил и кожарска индустрија и на 

Генералната д,ирекција за неметали; % 
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5. да се укине Министерството' за извоз и увоз 
За раководење со сите работи од досегашното 

Министерство за извоз и УЕОЗ да се основа Комитет 
1увоз и извоз на Владата на НРМ. 

Комитетот за увоз и извоз се состои од претседа-
дател л потребен број членови што ги именува ,Вла-
дата. 1 

Претседателот на Комитетот за увоз и извоз вле-
гува во состав на Советот за промет со стоки! на Вла-
дата на НРМ; 

6. ,да се! укине Министерството за сообракај. 
Работите од досегашното Министерство за сообракај 
во однос на патиштата да ги превземе Министерството 
за градежи, а другите работи да ги превземе Коми-
тетот за комунални работи на Владата на НРМ освен 
работите што ќе ги врши Генералната дирекција за 
јавен авиосообраќај. 

За раководење со работите на експлоатација на 
јавниот автосообрак'ај, Владата к'е основа Генерална , 
дирекција за јавен автосообрак'ај. 

Генералниот директор на Генералната дирекција 
за јавен автосробрдк'ај влегува во состав на Советот 
за комунални работи и локална индустрија на Вла-
дата, на НРМ. 

Предлагам на Нар,одното собрание следниот сос-
тав на Владата на Народна Република Македонија: 

Претседател на Владата, Колишевски Лдзар; 
Потпретседател ка Владата, претседател на Сто-

панскиот совет и на Планската комисија Темелков-
ски Борко; 

Потпретседател на Владата, претседател на Со-
ветот за законодавство и изградба на народната 
власт и на Советот за промет со стоки Минчев Ни-
кола; 1 

Министер на внатр,ешните работи, Узанов-
ски Цветко; 

Министер-претседател на Советот за земјоделие 
и шумарство Наумовски Наум; 

Министер-претседател на Советот за енергетика, 
'Преработувачка и екстрактивна индустрија, Пејков1 

Благој; 
Миниетергпретседател на Советот за комунални 

работи и локална индустрија, Сејфула Кемал; 
Мини ст ер -ч р е те ед а тел на Советот за народно 

здравје и социјални грижи, Ацева Вера; 
Министер за просвета, наука и култура Црвен-

ковски Крсте ; 
Министер за трговија и снабдување, Бајалски 

Ристо; 
Министер за државни, набавки, Менков Перо-, 
Министер за земјоделие и шумарство, Каневче 

Аспарух; ' 
Министер за градежи, Кузмановски Боге; 

,Министер за финансии, Џамбаз, Даре; 
^УЕинистер нах трудот, Кодра, Џафер; 
^Министер на 'пр,авосудието, Левков Благој; 

Министер-претседател на Комисијата за државна 
контрола, Талевски Благој; 

Министер-генерален секретар на Владата Митев-
ски Методија". 

Собранието гласајќи со дигање на рака едноглас 
но го усвои предлогот за реорганизација'и именување 
Влада на НРМ БО предложениот состав. 

Потоа зборуваше Претседателот на Владата на 
НРМ — Лазар Колишевски. 

/ 

Претседателот, Димче Стојанов соопштува дека 
Владата му ги доставила на Собранието следните за-
коно-проекти: 

Предлог на зоконот за занаетчиството^; 
Предлог закон за државните архиви; 
Предлог закон за пошумувањето; ' 
Предлог закон за забрана да се носи зар и фе-

реџе;. и 
Предлог одлука за потврдување уредбите доне-

сени од Владата на НРМ на основа ч,лен 1 од За-
конот за овластување Владата на НРМЈ^а донесува 
уредби по прашања од областа на народното стопан-
ство и обновата на земјата, За овие предлози Владата 
бара, да се претресуваат по хитен поступак. 

Образложение за потребата од хитност на под-
несените закони даде народниот пратеник % Никола 
Минчев. Претседателот предлогт го стави на гласа-
ње и Собранието гласајќи со дигање на рака едно' 
гласно ја усвои хитноета. 

По предлог на Претседателот, Собранието утврди 
дневен ред за четвртата седница и тоа: 

1. претрес на Предлогот — закон за забрана да 
се носи зар и фереџе; 

2. претр,ес ца Предлогот — ,закон за пошумување; 
3. претрес на Предлогот —: :за.кон за занаетчис-

,твото; ' 
4. претрес на Предлогот — закон: за државните 

архиви; ^ 
,5. претрес на пр,едлогот за потврдување уредбите 

на Владата донесени на лѓ^о^а член 1 од Законот за 
овластување Владата на НРМ за донесување ур,едба 
по прашања од областа на ,народното стопанство к 
обновата на земјата; и 

б. разрешување претседателот и еден судија и 
избирање претседател и потпретседател на Врховниов 
суд на НРМ. 1 . 

Претседателот Димче Стојанов ја заклучи тре-
тата седнипа на првото редовно заседание во 1В ча-
сот, а идната ја закажа в̂о 16 часот Со утврдениот 
дневен ред. 

Скопје, 5 јануари 1951 год. 
Секретар, 1 Претседател,' 

Фирус Назим с.р. Димче Стојанов с.р; 
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ОД ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА 1-ТО РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НРМ ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ, ОДРЖАНА НА 

5 ЈАНУАРИ 1951 ГОДИНА 
Претседава: Димче Стојанов —,Мире 
Секретар: Александар Мартиновски ) 
Претседателот Димче Стојанов — Мире ја от-

впри четвртата седница од Т-то редовно заседание на 
Народното собрание на НРМ во 16,15 часот. 

Прочитаниот записник од Ш-та седница се прими 
без забелешки. 

На предлог на Претседателот, Собранието од,о-
брува 4 дена отсуство на народниот пратеник Ди-
митар Влахов. 1 

,Претседателот соопштува дека сталните и ан-
кетните одбори се констатуисале на 5 јануари 1951 
година, и тоа; 

Законодавен одбор; за претседател Лазо Мојсов, 
а за секретар Филип Брајковски; 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 27-П-1951 

Одбор за стопански план и ф ш т ш ; за прет-
седател Ванчо Бурзевски, а за секретар Диаш Боја-
новски; 

Мандатно-имунитетни одбор; за претседател 
Душко Атанасовски а за секретар Сандре Стрезов-
ски; 1 

Административен одбор: за претседател Рада 
Гадам, а за секретар Милан Петровски; 

Одбор за молби л жалби: за претседател Дими-
тар Алексовски, а за секретар Ратка Крстевска; 

Одбор за народна власт: за претседател Мито 
Димитриевски, а за секретар Живко Брајковци; 

Одбор за просвета и култура: за претседател Лц-
љана Паловска, а за секретар Митко Зафировски; 

Одбор за народно здр,авје и социјални грижи: за 
претседател Ванчо Унковски, а за секретар Маца 
Карбева; 

Анкетен одбор за испитување откупната система, 
(во Народна Република Македонија за претседател 
Стојан Гарчевски, а за секретар Илија Спировски; и 

Анкетен одбор за испитување системата, и сос-
тојбата на снабдувањето (во Народна Република Ма-
кедонија) за претседател Киро Милевски а за секрет 
тар Ката Ластова, \ 

Претседателот објавува дека се преминува на 
пр,вата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот 
на законот за забрана да се носи'зар и фереџе. От-
кога претседателот на Советот за народно здравје зк 
социјални грижи Вера Ацева даде образложеше на 
Законот, зборуваа: народните пратеници: Фируз На-
зим пза", Саит Мустафа „за", Реис Шакири „за", 
Мара Миланова „за'", Ката -Ластова ,ѕза"', ^Мусли 
Исмет ,,за'4, и Имер Еминов ,,за". Претседателот го 
стави законскиот предлог на гласање, а Собранието 
гласајќи со дигање рака го усвои едногласно. Прет-
седателот објави дека Законот за забрана да се носи 
зар и фереџе е примен ед Собранието едногласно 

Се преминува на втората точка од дневниот ред: 
претрес на Предлогот на законот за пошумување. 
Предлогот го образложи Димче Зографски (бивши 
министер на шумарството) а во дискусијата збору-
ваа: Филип Негриев Ски „за", и Славко! Поп Антовски 
„за". Собранието гласајќи со дигање рака го усвои 
едногласно законскиот предлог. Претседателот об-
јави дека Законот за пошумување е примен од Со-
бранието едногласно1. 

ГЃотоа се премина на третата точка од дневниот 
ред: претрес на Предлогот на законо т за занаетчиство-
то." Одкако законскиот предлог го образложи Кемал 
Седула, министер-претседател на Советот за кому-
нални работи и локална индустрија, Собранието го 
усвои едногласно. Претседателот објави дека Законот 
за занаетчиството е примен од Собранието едно-
гласно! 

Се преминува на четвртата точка од. дневниот 
ред: претрес на Предлогот на законот за државните 
архиви. Во дискусијата учествуваа: Мито Зафиров-
ски, народен пратеник и Крсте Цр,венковски, мини-
стер за просвета, наука и култура. Собранието1 гла-
сајќи со дигање рака го усвои законскиот предлог, а 
Претседателот објави дека Законот за државните ар^ 
хиви е примен од Собранието едногласно . 

Се преминува на петтата точка од дневниот ред,, 
претрес ѓна Предлогот за потврдување уредбите на 
Владата на НРМ донесени во вр,емето од 18 септем-
ври 1950 год. до 5 јануари 1951 година, Одкога секрет 
тарот Назим Фир,уз, ја прочита. одлуката, Собранието 

глава јк'и со дигање рака едногласш ГЈ потврд! уред 
бите на Владата на НРМ донесени во времето од 18 
ептември 1950 до 5 јануари 1951 година. 

Се кремицува на шестата точка од дневниот ред: 
р а з р е ш у в а ^ на претседател и еден судија и изби-
рање претседател и потпретседател на Врховниот суд 
на НРМ. 

По предлог на Президиум^ на Народното собра-
ние на НРМ Собранието ги разредив од должноста: 
претседателот на Врховниов (суд Панта Марина и 
судијата Ацо Петровски а ги избра: за пЈ^овдадел 
на Врховниот суд Мито Димитриевски а за потпрет-
седател Панта Марина. 

Со ова дневниот ред беше исцрпен. Претседате-
лот побара ед Собранието овластување да претседа-
телот и секретарот го овер,ат записникот од оваа сед-
ница. Собранието го усвои предлогот. Претседате-
лот Димче Стојанов - Мирз ја закључи седницата во 
19,20 часот а со тоа и 1-то редавцо заседание на На-
родното собрание на НРМ од второто свикување. 

Оковаа, 5 јануари 1951 година, 
Секретар, Претседател . 

А. Мартиновски с. р. Димче Стојанов"Мирѕц с, р. 

43 ' 
З А П И С Н И К 

ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА 1-ТО ВОНРЕДНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 

(ВТОРО СВИКУВАЊЕ) ОДРЖАНА 
НА 24 ЈАНУАРИ 1951 ГОДИНА 

Пр,етседава: Димче Стојанов — Мире 
Секретар, Назим Фируз. 
Претседателот Димче Стојанов — Мире ја от-

вори првата седница на 1-то вонредно заседание на 
Народното собрание на НРМ во 9,45 часот . 

Читањето на Указот на Президиумот на Народ-
ното собрание на НРМ за свикување Народното со-
брание на НРМ на прво вонредно заседание (Второ 
свикување) на 24 Јануари 1951 ^година, народните 
пратеници го сослушаа стоејќи. 

Претседателот Димче Стојанов — Мире соопшту-
ва д\ка Владата на НРМ согласно член 60 од Уставот 
на НРМ му поднесе ца Собраниево на решавање: 
Предлог на законот за државниот буџет на Нар.одна 
Република Македонија за 1951 година и Предлог на 
законот за државната завршна сметка на Народна Ре-
публика Македонија за 1949 година. Овие законски,. 
предлози за пр,оучување се доставени на Одборот за 
стопански план и финансии. Одборот за стопански 
план и финансии поднесе свои извештаи. Овие изве-
штаи се напечатени и заедно со законските предло-
зи поделени на народните пратеници, а к'е бидат ста-
вени на дневен ред кога к'е одлучи Собранието. ! 

На предлог на Претседателот, Собранието одо-
брува отсуство на Народните пратеници: Димитар 
Влахов 4 дена; Михајло Апостоловски 4 дена; Пецо 
Пепељуговски 5 дена; Петановски Борис 3 дена; 
Јаневски , Блашко 4 дена; Тахир К'амурам 4 дена; 
Павле Гошевски 4 дена; Миле Делев 4 дена; Боро 
Петковски 4 дена; Јосиф Инковски 4 дена; Коста 
Мазнејкон 3 дена; Блаже Трајковски 3 дена; Вла-
до Митевски 3 дена; и Фикри Томпак З^дена. 



Бр. 7 - Стр. Ѕ2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Ш-Ш4ЅШ 

На предлог на Претседателот, Собранието утврди 
дневен ред за идната седница ,и тоа: 

1. претрес на Предлогот на законот за државниот 
буџет на Народна Република Македонија за 1951 го-
дина; и Г 1 . 1; 1 

2. претрес на Предлогот на законот за државната 
завршна сметка^ на Народна Република Македонија 
за 1949 година. 

Претседателот, Димче Стојанов — Мире ја за-
клучи првата седница на 1-То вонредно заседание во-
9,55 часот, а идната ја закажала за после 30 минути. 

Скопје, 24 јануари. 1951 год. 
Се1фетар, ^ Претседател, 

Назим Фируз с. р. Димча Стојанов—Мире е. р. 

44 
јЗ А П И С Н И К 

ОД ВТОРАТА СЕДНИЦА НА 1-ТО ВОНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НРМ (ВТОРО СВИКУВАЊЕ) ОДРЖАНА НА 

24 -ЈАНУАРИ 1951 ГОДИНА 

Претседава: Димче Стојаков — Мире 
Секретар: Александар, Мартиновски 
Претседателот Димче Стојанов — Мире ја от-

вори втората седница од 1-то вонредно заседание на 
Народното собрание на НРМ во 10,30 часот, 

Прочитаниот записник од првата седница Собра -
нието го прими без примедба. 

Претседателот соопшти дека се преминува на пр-
вата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на 
законот за државниот буџет на Народна Република 
Македонија за 1951 година. Потоа го покани одбор-
никот известител' да го прочита извештајот на Од-
борот за стопански план и финансии. Известителот 
Диме Бојановски — Дизе го прочита извештајот на 
Одборот. Потоа експозеа дадоа: Даре Џамбаз, мини-
стер за финансии и Борко Темелковски, потпрет-
седател на Владата и претседател на Стопанскиот 
совет. 

Претседателот Димче Стојанов — Мире ја зак-
лучи втората седница од 1-то вонредно заседание во 
12,30 часот, а идната ја закажа за во 16 саатот со 
утврдениот дневен ред: продолжување претресот на 
Предлогот на законот за државниот буџет на Народна 
република Македонија за 1951 година. 

Скопје, 24 јануари 1951 година, 
у Претседател, 

Димче Стојанов — Мире с ,р. 
Ј 

Секретару ' 
Александар Мартиновски с.р. 

Комитетот за локална индустрија и занаетчиство 
на Владата на НРМ, по извршеното сравнување со 
изворниот текст установи, дека во текстот на Реше-
нието за укинување на Сојузот на занаетчиските за-
други, Занаетчиската камара за Македонија и зана-
етчиските удруженија,.. објавено во ,,Службен весник 
на НРМ" бр. 35 од 30-ХИ-1950 год., се потерале долу-
наведените грешки, поради кое ја д,ава следната 

И С П Р А В К А 

на Решението за укинување на Сојузот на занаетчи-
ските задруги, Занаетчиската камара за Македонија 

и занаетчиските удруженија 

Во точ. I под 3), посде зборот „Штип" место, ,,и1' 
треба да стои запирка, а после зборот „Струмица" 
место точка — запирка и се додава следниот текст: 
,,Св. Никрле, Кавадарци, Неготино, Ревг^лија, Кра-
тово, Крива Паланка, Ресен, Струга, Дебар, Круше-
во, Церово, Радовиш, Г!о^тивар, Кичево, Кочани, 
Делчево'и Злетово"., 

Во точ. V ред 3, 7 и 10 место зборот „камара" оди. 
„кгмгрк", треба да стои „комора" оди. „комори". 

Во точ. VI ред 6, 12 и 16 место зборот „камара" 
оди. „камари", да стои „комора" оди. „комори". 

Од Комитетот за локална индустрија и занаети" 
ство на Владата на НРМ^ Скопје, бр. 292/51 2,29-1-
1951 год. I ^ ,! 

Ф 
С О Д Р Ж И Н А 

Рег. бр. Стр. 

38 Указ за распишување општи избори за избор 
. на одборници за месните народни одбори и 

за народните одбори на градовите во соста-
вот на околиите - 76 

39 Решение за цените на ветеринарните услуги 
во .ветеринарните станици 1 - 76 

40 Записник од втората седница на првото ре-
довно заседание, на Народното собрание на 
НРМ од второто свикување,, одржана на 4 
јануари 1951 година : - 78 

41 Записник од тревата седница на првото засе-
дание на Народното собрание на НРМ од вто-
рото свикување, одржана на 5 јануари 1951 
година ' 79 

42' Записник од четвртата седница на 1-то ре-
довно заседание4 на Народното собрание на 
НРМ од второто свикување, одржана на 5 ја-
нуари 1951 година - 80 

43 Записник од првата седница на 1-то вонред-
но заседание на Народното собрание на НРМ 
(второ свикување) одржана на 24 јануари 
1951 година ; -1 81 

44 Записник од втората седница на 1-то вонред-
но засед,ание на Народното собрани^ на НРМ 
(второ свикување) одржана на 24 јануари 

. 1951 година : 82 

Исправка на Решението за укинување на Со-
јузот на занаетчиските задруги, Занаетчи-
ската камара за Македонија и занаетчиските ј 
удруженија - : 82 



Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ - ОГЛАСЕН ДЕЛ Стр. 9 

ЛИЧНИ К4РТИ 
Лична карта сер, „Е" 9815 Рег. бр. 9527 издаде-

на од Пее. за внат. работи при ОНО — Кавадарци 
на Сулејман Мусов Мустафов, с. Росоман — Ка-
вадарци (4843) 

Лична карта серија ,,Е" 8149 Рег. бр. 7984 изда-
дена од Пов. за внат. работи, при ОНО — Кавадар-
ци на Петре Марков Петров с. Манастирец. -— Ка-
вадарци . (491)5 

Егејска лична карта Рег. бр. 679 издадена од 
Министерството на внат. работи во Скопје на Никола 
Иванов Каракачанов Кавадарци (4653) 

Лична карта серија „Е" 1771 Р. бр. 1711 издаде-
на од Пов. за внат. работи при ОНО — Кавадарци 
на Амет Асанов Аиров с. Ваташа — Кавадарци (5038) 

Лична карта серија „Е" 7575 Р. бр. 7470 издаде-
на од Пов: за внат. работи при ОНО — Кавадарци 
на Јордан Трајков Стојано-в с. Сопот — Кавадарци 

5111 
Лична карта серија ,Е" 883? Р. бр. 6590 изда-

дена од Нов. за внат. работи при ОНО — Кавадарци 
на Анка Ванчева Мо ј сова - Неготино — Кавадарци 

5119 
Лична карта Бр. 3682 издадена од Лов. за внат. 

работа при ОНО — Тетово Ферик Алит Беџети село 
Камењане - Тетово (4596) 

Лична карта Р: бр. 4321 издадена од Пов. за 
внатрешни работи при^ ОНО — Тетово на Ефре Л. 
Апостолски село Брвеница Тетово (4603) 

Лична карта Рег. бр. 5363 издадена од Пов. за 
внат. работи при ОНО — Тетово на Џафер Мемиш 
Алити село Бозовце — Тетово (4612) \ 

Лична карта серија „Д" 22899 Р. бр, 12853 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО - Тетово на 
Азби Вејсел Вејсели е. Џепчиште — Тетово (4624) 

Лична карта Бр. 10184 издадена од Пов. за вцат. 
работи при ОНО .— Тетово на Слободан Ј. Тодоров-
ска с. Милетино Тетово (4634) 

Лична карта серија „Д" 1816 Р. бр. 8166 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Тетово на 
Акиф Б. Џеладини с. Желино — Тетово (4641) 

Лична карта Бр. 7796 издадена од Пов^ за внат. 
работи при ОНО —Тетово на Асан Реџепов Рецепи 
с. Ларце - Тетово (4655) 

Лична карта серија бр. 20842 Р. бр. 10846 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Тетово на 
Сулеман Диљавера Јонузи с. Камењане — Тетово 

, (4676) 
Лична карта серија ,,Д" Г6772 Р. бр. 6775 изда-

дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Тетово на 
Беџет Османи Изаири с. Боговиње — Тетово (4706) 

Лична карта Бр. 8326 издадена од Нов. за внат. 
работи при ОНО — Тетово на Риза Асипа Алија с. 
Боговиње — Тетово (4707) 

Лична карта Бр. 13131 издадена од Пов. за внат. 
работи при ОНО Тетово на Исак Сали Мисими с. 
Слатино — Тетово (4716) 

Лична карта серија „Д" 11365 Р. бр. 1368 изда-
дена одчПов. за внат. работи при ОНО — Тетово на 
Шаит Меџит Лазими с. Добарце — Тетово (4718) 

Лична карта серија „Д" 10354 Р. бр. 351 издаде-
на од Пов. за внат. работи при ОНО Тетово на Џа-
вид Сали Зулбехар с. Челопек — Тетово (4720) 

Лична карта серија ,,Д" 19957 Р. бр. 9958 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Тетово на 
Сабит Елези Мустафа с. Челопек — Тетово (4721) 

Лична карта Бр. 13676 издадена од Пов. за внат. 
работи при ОНО - Тетово на Гази Илми Амети с. 
Челопек — Тетово (4722) 

Лична карта Бр. 8116 издадена од Пов. за внат. 
работи при ОНО — Тетово на К'аил Сејфула'Мемиш 
с. Ново Село — Тетово (4739) 

Лична карта серија „Д" 13015 Р. бр. 3018 издаде-
на од Пов. за внат. работи при ОНО — Тетово на 
Ибиш Руфат Ислами с. Бозовица — Тетово (4798) 

Лична карта серија бр. 10745 Р, бр. 748 издаде-
на од Пов. за внат. работи при ОНО — Тетово на 
Таип Асип Несим с. Џепчиште — Тетово (4854) 

Лична карта Р. бр. 10720 издадена од Пов. за 
внат. работа при ОКО - Тетово на Акиф Ајет Ај-
рула с. Камењане — Тетово (4945) 

Лична карта Р. бр. 2659 издадена од Пов. за 
внат. работи при ОНО во Тетово на Слободан С. Геор-
гиевски с. Милетино — Тетово (4958) 

Лична карта серија бр. 25078 Р. бр. 15082 изда-
дена од Пеш. за Енат. работи при ОНО — Тетово' на 
Симо С. Јовановски с. Рата ја — Тетово (5007) 

Лична карта серија „Д" 7742 Р. бр. 6726 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ГНО — Тетово на 
Илмиасан Нафи Муареми ул. „Београдска" бр. 36— 
Тетово (5043) 

Лична карта Рег. бр. 7796 издадена од Пов. за 
внат. работи при ОНО во Тетово на Асан Р. Ре-
џипи село Ларце — Тетово (5044) 

Лична карта серија ,.,Д" 4320 Р. бр. 4412 издаде-
на од Пов. за внат. работи при ГНО — Тетово на 
Афродита Ташкова Добиџоска — Тетово (5060) 

Лична карта с. „Д" 11848 Р. бр. 1851 издадена 
од Пов. за внат. работи при ОНО — Тетово на Акиф 
Даут Максути село Радиовце — Тетово (3832) 

Лична карта под бр. 636 издадена од Поверен-
ство за внат. работи при ОНО — Тетово на Нофо 
Настов Стојчевски село Сиричино — Тетово (1947) 

Лична карта серија ,,Д" 595 Р. бр. 419 издаде-
на од Пов. за внат. работи при ГНО — Тетово на 
Бајрам М. Бајрами ул. „Полумахала" бр. 12 — Те-
тово у (2065) 

Лична карта с. „Е" 81787 Р. бр. 6525 издадена 
од Пов. за внат. работи при ГНО — Штип на Љубчо 
Коцев Стојменовски ул/ ; ,Славе Стојменовски" бр. 27 
- Штип (4068 

Лична карта с. „Е" 80649 Р. бр. 5655 издадена" од 
Пов. за внат. работи при ГНО — Штип на Ајша 
Јусинова Абдијева ул. „Борко Талевски" бр. 42 — 
Штип (4111) ^ ; 

Лична карта серија „Е" 91914 Р. бр. 2441 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ОНО — Штип на 
Симо Владев Санев село Сарчиево - Штип (1723) 

Лична карта серија бр. 84104 Р. бр. 2086 издадена 
од Пее. за внат. работи при ГНО — Штип на Вера 
Боризова Музелова од Штип (4499) 

Лична карта под бр. 4104 издадена од Пов. за 
внат. работи во Штип на Мише Манев Копанов ул. 
„Станчева" бр. 22 - Штип (4149) 

Лична карта за егејци под бр. 5630 издадена од 
Министерство за внатрешни работи на НРМ - Скопје 
на Атанас П. Сарашов ул. „Корушка" бр. 5 — Штип 
(4797) , 

Лична карта серија „Е" 83421 Р. бр. 1991 изда-
дена од Пов. за внат. работи при ГНО — Штип на 
Страхил Николов Златевски ул? „Христијан Кар-
пуш" бр. 1 - Штип (4995) 

Издава: Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија"—Скопје 
ул. „29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народа 

ната банки - Скопје бр. 801-901812 Печатница „Гоце Делчев" II Скопје. 


