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36 НОЕМВРИ 1946 ГОД.

Год. 11

Службен весник на Народна Република Македонија
излггуе повремено. Ракописите ©е прашаат на адРе*
са: Редакција „Службен весник на Н. Р. М."
Скопје. Ракописите не е« враќаат

Цена 5 динари од табак. Претплата за 3 месеци 135
динари за едш година 250 динари. Огласите се попе
мат по тарифата обЈавена во „Службен весник не
НРМ бр. 7/46 Чек. смет- при Пошт. штед. бр. 83-109
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УКАЗ
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА УСТАВ ОТПОРНОТО СО.
БР АНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ ДОПИЛ А
По предлог На Претседателот н^1 Владета ч.а
Народна Република Македонија). & на!. семова чл. 4
тешка 7 (И 8 од Законот за Президиум)^ нп Уста1вог,верното собрание геа. Неродна Република! Македонија; — ПрезидиумСт ца Уставот®оретоѓпо, собрание на
Народна Република Македонија на шиетко! заседание
од 12 ноември 1946 година го .донесе следниот
УКАЗ
1. — Се УВАЖУЕ оставката поднесена о д Ми_
нистерр^г на аоциалчите1 грижи Д-р Борис Спирев,
поради 'избирањено му за' Претседател из Уставотворно^ со1брами:е чун НР Ма1кедони|ј1з;;
2. — Се ИМЕНУВА за заступник иа* Министерот
н.а' сојциалните прижи Д_р Вукашин ПОпадач, Мк1ни.
стер ма! ниро&цото здравје.
Смрт ста! Фашизмот — Слобода т народот!
СЕКРЕТАР.
ПРЕТСЕДАТЕЛ.
Борко Темелиевски, е. р.
Бого[<а Фотев. е. ,о.
340
На основа член 4 точко, 3 ојд Законот на1 Премии
дијуУФ »а! Уставотворно^ ообј^ние на Народна
Република! Македјс1типа\ Президиумот н<Р Уставот® 0 ^-'
ното -собрание на! Народна Република Македонија!,
донесуе:
УКАЗ
за проглаСуење т Законов за Президиум Оц но, Уси1а1_
вотворнсто Собрание '--га Народна Република Македогшјја) изгласан од Уставотворно!!*)! собрание нр! Народну Република; Македонија^ да, 4 ноември 1946 г(а_
диЈна мојј што1 гласиЗАКОН
ЗА ПРЕЗИДИУМ©?- НА УС ТАБ ОТВОРИ ОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Усѓаиотворното! собрание избира Президиум на
Уставотворно^ собрание • ик.' Народна
Република
Мике донира.
Президиум1«:™ н1а Уста&оШвсјрнОто собрание се состои од претседател, 2 подирздсеДател, и 1 оегсре.
гар и најмалку 11 члена.
\
Члан 2
Президиумот иа Усиг1во1твсрнот;о собра чие се избира со мнк%ин1ств© 1№а- гласовите на. приватните пратеници ;»а| заседанието! ма мое што приоаствуат мно_
зинетв)ото1 од целокупниот бп ги на пратениците.
Акк> (пратениците не се с|о(глааа|г з|а ед чај АИОПа.
изборот ке се изврши со ггајнд гласање ша листи.
Кандидатската листо мо&ка^г да предложат најмалку
10 пратеници!.
Член 3
Председат&лот, подпредседаггелите и секретарот
1
го почину
председателствСто нП Президиум, гг.
Член 4
Президиумот н'а УставРШорг-дото собрание ги вр-

ши во име на Уставотворно«™' с°бр1%!ие следните
ирака, односио) работи:
1. По1 свикуе Устгвотворното! собрание во случај
нрекинуење на! неговите заседИЈнија!;
2. Да<ва задолжителни толкуеша з|а» законите на
Н. Р. Македонија;
3. Ги; шрогласуе изгласанине зелени 10д Уставо!•лв е рнот о ссбр)3|ние;
4. Врши прадо1 та помил ус-ше, спрема прописите
на З а е д н о ;
5. ШнМштуе уквдуе или оденуо незаконити /и|ДЦ|
;чегграв1и<л!Н!И| решенија наредби. шпатствиѓа и реше.
ња! на) народните одбори;
6. Поништуе или укин/уе уредби!, наредби. нРпатствиј|2|, решенија' и други га(ктиј нај Владата на
Најроѕдна Република Македонија. ако) не ов вш соглР;сиРЈогг с о Уста,в,от !И, закочите (»а! ФНРЈ или со) з а в д .
н|иТе 1н1а1 Н Р Македониев/;
7. Постав уе и рпзрешуе на предлог од Прете в и телот _ на Влагата поедини членови на Владата во
случвао кога -се (прекинати заведени ]0Та н>а( Устевои
творното собрание, ср' глакнЦдна потвр та од Устав«_
дворното! собрание;
8. Одреду е заменици ма членовите н>а| Владата
иа( предлог о д Пр едс вителот н а Владата;
9. На предлог
Председателот иа: Владата. менуе, ооединуе и укичуе постоекји министерства в10
вп еме 1копа| се прекинати зѕседанијатЈа на Уст»з(во|творното! собрва)ие и с р негова накнадна потврда!;
10. В)о1 случај ко)га се прекинати зР Сед а н к е т а на
У с т а в о т в о р н о ! собрание ги екипи п р е с т а . »иа) Уста,
вотворното собрвшие п о однос нај !о игов отпуста, и
по!лаг(а|њето сметка да. Владата* на НР М,ажед*%и;ј^
»з. нејзината! р абела 1;
11. Про|гл>а|суе на) предлог на! Влагата! на НР Македонија) предппипатиј»а и, усташа^, од локално, знаи
чение за продиријати1ја1 и установи од. регтубли!кан_
еко знамение 12. Издава! Указ з|а1 п р а и г њ а и мерки за што« ке
по овласти Усѓавотворно^о! с о б р а л е , а кои) што' не
се в(01 надлежност на* В лг дата! на НР Македонији; и
13. Ги врши сите1 други работи што ке му ги одреди! У>'стшотво№по)т01 собрание.
Член 5
Президиум от на* Уставотворно™ сЈобоание з>3' цел01купНат|а св10^а| работа одгс1в|сре!н е >н^1 Устајвотвор,
ното) (собрание.
Устав10тв0р«!0)Т10 собрание може да! го офзове
Пр1ези4иум|о|т М1 да »избере |н|о|в. !к|а,к0 и да! разреши! од
Д01ДШН1ССТ (поедини членски и Да 'избере нови пред
истекот на1 времето 3131 кое што се 1избрѕ(ни. ч
Член 6
Презида,умот на* Уставотворно^ собрание може
функцитие од член 4 од овој 31зко.н да ги пренесе
№• Предеедателспћото на Президи^умст 1с1шач функциите од тонка> 8. 11 и 13 од истиот член.
Член 7
Вк* работите од с в о ј т а надлежност Президаомот издава! утоави^ напатствија, и решенија.
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Указите и (н1адат©т|ви(№а| н|а ПрЉидиумот пи п о т .
пишуе прелее дат е лот и секретарот.
Член 8
ПревидЈ*>1м'01т еа вршење на поедини работи! о д
својата надлежност. може да 'образу« ш а и оде лениЛа и 'Одбери составени или рамов одени од членовите на.1 Прези1И\тм(ст.
Член 9
Внатрешноно устројство н а Президиумот се о д .
реду е со правилник ксд што го пропишу е Пр езидиум од.
Члеч 10
Мог,а Усгавотварното собрание во смисол но
член 19 о|д Законот за Устгјвотаорнша собрание Н|а
Народна Република Македонија ке се претвори во
редовна Народно собрание, П р е з и д и у м ^ ма, Ует1-1.
в о т в р р ч т с } с о б н и н е истовремено се претворуе во
П^еЦвдиум (ија! Народното! ао/брание .ма! Народна Република) М а к е д о н к а ; и ја. проДолжуе работата. в р з с1с_
н/о(в1а
Уси
т Н Р МзѓмедЈојнијО'.
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П Р А В И Л Н И К
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА УСТАВОТВОРНОТО
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Збирање на пратениците и провереа на уверенијата з)а нивниот избор.
Чле!н 1
На) првото збирање на. Уставитеорното собрание
претседава; »најстариот по години нрисатен пратеникД л * неста на г ри вр ем он и секретари ј а врдраЈП
три пратеника шт)о ке ги избере Уси вотворното'собрание мај предлог е а привремениот претседател.
На првоно збирање ца; Уставотворно то* (собрание
присатните пратеници ке ги п р е д 5 д а т
уверенијата
издадени од изборните комисии и по гоја! ке изберат
верификЈацМОнен одбоп од 15 чле(н101ни. Ак(с( во С о б р а ,
миено р е се согласиле за едда1 заедничка листа изборот се врши со тајно гласање по листи и п'о начелото и з сразмерно пр ет ста вителот«" 4 . Кандидатска листа (мож^ајт да' поднесат нлјмашку 10 пра/гшикјзЈ. После
овој набор првото збирање на Уставот в о р н е р скибрание се закључуе.

Член 11
Се укину ат одредбите о д законот за; Уста1вств1срн>оШо| собрв|чи1е» »а Народна Република! Македонија
донесен нај 27 јули 1946 гојиних кои што се придавки на о|в(с|ј Закон.
Член 12
Член. 2
Овој Закон в л е г ус а о силе. штом се изгласа: во
Верифик^циоНМог »одбор пи испиту.е
уверената
УставотвФрмојто собрание.
в а прстен,идните, с и т е изборни акти и сите жалби
Бо|зј 814.
против изборите
С пок је. 5 Насмени 1946-година
ВерифиМадоиониот Одбор најдоцна в о срок
од
СЕКРЕТАР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
седум дена ке изработи св!ој и з в е ш т а ј же одреди из(Бошко ТемелкоСки)
(Богоја фо^гев)
ве'стуачи и печатниот извештај не го" достави
из
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пратеницитеРЕШЕНИЕ
На идниот ден. од копа е и з в е ш т а ј о т доставан.
НА УСТ ДЕЛОТВОРНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
Претседателон нај В ф и ф и к а ц и ш и о т
о д б о р банску е
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
заседание на1 Уотавнзггшрм-нр собрание ма кое Бедната
ЗА
се пристапу е кен п р е т р е с уење и а повешта мод на/ ВерифакационмоТ
одбор.
У с в о ј е њ е извештајот на. Презид^пум^т г-т На(_
Д о избор на! (претседател (на Уо тзв отвори ото, ооројдцтоѓиси собрание н а Народната Република МјакедојнИб р а з и е со неговите з а с е д а н и ј а раководи п р е с е д а н е - ја и одоборење нр неговата! работа! з а потводуење
лот на ВерификаЦионМСт одбор.
РДлукшТе иа! АнтшКашиошто собрание на. Народното
Секој н р тепиќ додека изборот не би му бил пос!слс(бдуење на Македонија! и на неговиот Президи1
ум, !Нѓ1 Народното! собрание на Македонија РддјгВДо) Ш' ништен, има право др/ присаствуе и Да решава на з« седанијата
н
а
собранието,
но*
не
м
с
ж
е
д
а
гласа'
за
Нап"ЈтнРтр собрание иш Н а р о д н у Републику Македо',
свој сопствен и з б о р - и к о з а н е т о се глкиса одделнонија* и ,ча. неговиот Президиум.
Претресот на| и з в е ш т а ј о т н а
Верифигоациониот
Усв о д е ј ќ и го1 швеиптаѓкт ма) Президиумот Ма
сдбор [Може да трае најдолго пег дена. УставотворНародното) Собрание ста| Народни Република! Мгкен о ^ собра: 1ние м-Же дц. го. оснажи или поништи избоД'б|нијЈ!а( и с р е б р у ејми ја неговата/ работа, Уст?{в'с1т1в|сррот или да. го одложи решението и нареди форминото) собрание на) Народна! Републико Македонија:
рање 1н!ѕ' ислед1н,и и ревизиони одбори што ке имаат
'1) ги п о т е н а в а ! одлуките Донесени на првото
зак задача да ги ис питу ап сите спорни п р а ш а л а .
Секое спорно1 прашбнха има да: се реши во 'срок
засетаЈние ма Антифашшјското. (Собрание иа. Н а р о д н о ,
од 10 денато оелојбодуеше! т а Македонија' (АСНОМ) иа! Илинден-2 Август 1944 година в|0 манастирот „Св. Отец
Член 3
Прохор Очински" (ос д р ж а ти в-о« .списркот. нгу П р о з и .
А ш сех поништи мандатот на еден (пратеник подиум10т на. Најроднсто 'собрание.ка Народа,а) Репубради немање' услови з а уживање на! избирачко право. мајко) и ако изебр^ниот пратеник умре или на
лика! Ж а К е д Ш и р ' Бр 807 'од 31 октомври 1946 гРк-))
друг начин му престз1не1 мандатот (со 1оста(вка! с!о
2} ги нотврдуе одлуките донесени од Антк.фвшигубење на 'мандатот и т- н.) ке се повика за пратеник
еноно собирине нр! Народното! оСлободуење г-га! М а к е .
неговиот заменик. Во) случај ДЕ се поништи или преденија САСНОМ) и о д неговиот Президиум .вр врест^*н!е мацадатот, н а еден од здружените кандидати,
и "ца неговиот заменик к е се повика 331 пратеник
мето! од 2 .август 1944 година д,о1 15 астрид 1945 пои
опеј кандидат кој после него добил најповеќе гласови.
дина) садржајни во спиооОДогг ма
Президиум от
на
Ако уиразненотр пратеничко место -не. би: множело
Наредното собрание ма. Неродна) Република М а к е д о ,
на т о ј
да. се пополни Президиумот н а Устанија! Бр. 808 од 31 октомври 1946 годана и во: „Служв отвори ото со браник ке распише из- предлог на. Претбениот весник на Федерална' Македонија";
седателот ш Владата на Н Р - Македонија наЈдовдаа
во срок од два) месеца од настанатото упразнуење.
3) ги! п о т в р д е ојдлуките донесени) (сд Наводното
дополнителни изаоЈри за. соодветнана изборна! единица.
собрание на! Македо«! (ја! односно, сд Н а р о д н о т о соАко е мандатот поништен заради неправилноста
б ша ине )Н1а1 Н а р е д н а Република Македонија: и % не_
во изборниот ^Кт поради што се смета даѕ ка:ндидатот не е избран з а пратеник, ке се и з в р з а т Дополнилевиот Президиум во времето од 15 лкшкш 1945._,гонтелни избори з а иа.а1 изборна единица На свие додина до) состанокот на! Устаћотвсјррстјо собрание на
полнителни избори можат д а учествува 1 само оние
Неродна! Република 1 Македонији к а к о се от пе чате ти
кандидати шт|о) учеотвуеле и ма првите изоори.
»о „Службениот весник на Федерална* односно/ на
Член 4
Народна! Република Македонија".
По завршениот претрес ма извештајот на ВериСЕКРЕТАР
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
% (Владо Малески)
Д <п Борис Спиров) фикациоимот одбор, пр апел идите, чии избори се
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тврдени лО!лапа»ат пред Уставотворното собрание и
потпишу®^* (пратеничка клетва- Текстот иа клетвама
глади: ;
ј
,„Ја^с "(име и презиме), се колнам со својата чест
и честа »а својот народ дека како набоден пратеник
во работата ма1 Уставатвздното собрание верне ке
по з а с т а н а м 'својот народ и дека неуморно ке
ш
чувам и бранам придобивките на мар одн ата борба,
демократските права и слободата на најредок"
Пратениците не можа(у дај ј.а вршат својана должност додела1 не' поле » а т клетва/
Оние пратеници што' се избрани во повеќе изборни единици, морат најдоцна во срок од три дена да
јават иа Претседателството кој од мандатите го задржуат, за да би можеле да се повикаат нивните заменици.
Претседател и секретаријат.
Член 5
Собранието' избира претседател. два потпретседател а« и два секретара^Прво се избира претседател по тоа1 потпретседателите и најпосле секретарите. Кандидати можат да
пр)?1дла(гаЈат Најмалку 10 пратеници. Изборот на претседателите и секретарите се врши пс лисни и но начелото на1 сразмерно претсТзвителство
Член 6
Претседателот то представуе Собранието, раководи и сдржуе ред на неговите з а с е д а н и е се грижи за; уредното и брзо" извршував на работите во
канцелариите иа) Собранието1. Т о ј нарочно се« грижи
да' работата во одборине Не застзнуе и д а не се прскинуе- Претседателот го ш ш а в у е сиот канцелариски
персоне^ донетеуе решенија за' нивните службени! односи и врши дисциплинска' влаот над сите службеници на Собранието
Во случај на: спречеше та (на Претоед&ЈпелОт. И01
заменуе еден од поП1прет'седгѓгелит)е.
Член 7
Должност' на секретарите е: д а вршат прозивка
т> пратениците, дб' составу.;)т зВћтИснг/Ци на заседа-«,
јата. да ги четзт предлозите и другите активи во Собр - ишло 1и № се грижат за1 водењето на! белешки за
рушењата на СобрРниегГсН Начинот и резултатот на
гласни.ето' и за! редот на! говорниците.
Еден од секретарите кОгс> што ке го одреди прередете лот ке води непосреден надзор над вршењето
на и еле Лутената! канцелариска: работа
Во случај де) е® сите секретари, спречени во вршењето на должноста, привремено ке
ги заменат
пратениците што ке ги1 одреди претседателот.
Влада на Н. Р- Македонија.
Член 8
Устав отворило 1 собрание избира. мандатар кому
што го пов е руе составот на! Владата' на Н Р. Македонија, а мандаторот го полн е сув составот на
БИ^та^рЗ! на> одРбрПчие на СтобпР|чието.
Указ за, наНменуење па Владата на- НРМ доне' суе Президиумст н а Уставотворно^ собрание
О д б о р и
Член 9
3!з' проучуење и приТотвуење На нацртот на
Уставот. зак он стол те предлор.ч и предлозите на другите (правнава, Собранието избира одбори- Одбори
има постојани и нарочно Постојани се: 1) Уотзвот,верниот одбор;
Одборот
стопански плДО. и
Финансиски;
Мандатниот и имунитетниот одбор;
4) Административниот одбор; и 5) Одборот за молби и жалби.
Пар очни сдбори се избираат за проучуење на
ение закачени предложи или ДРУГИ предмети за' кои
што Собранието би нашло да треба да се упатат1 во
нарочен одбор. Народните одбори траат додека не
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ја свршат поверената им работа1. Постојаните одбори трајан се до распуштањето на У с т а ј т е ораното
собрание.
Собранието може да одреди и посебни 'иследни
и анкетни одбори за поедини прашања!.
Член 10
Одборите се избираат но листи- Ако 'има две или
повеќе листи гласањето е тајно Кандидатска листа
можат да педи есат најмалку де ает пратеници. Член 11
УставсЧвошиот одбор се состои! од 21 член. Од_
борот за стопанскиот план и финансиите од И членови, е 'остана лит е одбери се составени од по 5- членови. Н а у ч н и т е одбори имаат Онолку членови колку Собранието ке ги одреди во секој посебен случај. За секој член на одборот се бира: и заменик.
Член 12
Секгј одбор ке си избере претседател, потпретседател и секретар."
Претседателот нѓж соборат во случај на спрече;
н(о(от ке го замени потпретсе д ател от. а ако е и тед
спречен најстариот по години член на одборотПозивите за) заседа ни јата"" на. 'одборот Се обј:а ву ат на /нарочно за тоа Одредено место во зданието
каде што се одржуат з ас е дани јата нз(_ Собранието,
и мораат да се достават лично на секој член на одборот ако при заклучувањето на последната седница
не бил утврден денот и часот на1 наредната седница
на одборот.
Собранието ке 'Одреди срок во кој што одборот
треба да поднесе извештај. Ако одборот не поднесе
извештај во. определениот срок или Собранието' не
го продолжи срокот, Собранието може да избере
нов 'Одбор
Одборот може да решуе ако се присатни повеќе
од половината н е г о м членови. Полноважни закључци се донјеСуат со мнозинството на гласовите на
шрисатните членови.
Одборите водат записник за својата работа во
кој што се бележат имињата на присатните членови,
нивните предлози и решената на 'ОдборитеНаместо членовитена 1 одборите ш т 0 се спрече,-,
ни да участвузт на ззседедијата можат да' участвуат
во работата на одборите нивните заменици.
Член 13
Секој член на' одберат може да поднесу« предлози за поедини членски »а! предлогот <н0! Уставот и
за законските предлози што се> нретресуат. За секој тако в предлог Одборот е должен да' донесе решение.
Член 14
Одборите можат да! работат, и во времето кога
Собранието не заседава но само по нарочно решение на Собранието.
Член 15
Кога во Одборот Предметот биде завршен Одборот ке определи свој известуач кој што во Собранието1 ке го! прочита! и, бројни извештајот и нре!длС(.
тот на Одборот.
Ако Одборот се подели на) мнозинство' и малцинство1, малцинството може да) има: свој засебен известува. Секое по од во ево' мислење ке се предаде писмено на) Одборот, кој што' напоредно со »извештајот на мнозинството кс го изнесе пред СобраниетоСекој член на Одборот к о ј што еи го подвоил мислењето може да го брани* своето мислење на заседанието' на Собранието.
Член 16
Поради прИг^вуењето и полесното и з в р ш у ј е
на својата задава-' 'одборите мелиат Јр- образуваат во
свотата средина, пододбор^.
Под о|д борите не мож^т да1 донесу ат никакви реШ(е(њ|а, во името)" на целиот одбор.
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Член 17
Ах|с( УсгааотЉјарШоѓг одбор прими прјвекје пред.
лози на Уставот, ке Штучли к1°{ј ; 0 д нив ке гс земе
ка ко* основ® за1 својата; работа. Самиот одбор може
да реши д а н а р а с т и лсв нацрт -је Уст^ОТ.
Член 18
УставРтворниЈот одбор го претресу е предлогот
на, Уставот прЈвМ во мачада а\ пк)! тоа в с >по|еии&во1С>тЈи.
По свршениот претрес одборот то упиту« својот извештај со) к о н т н и о т предлог на Уставот до У с т ^ р творно^о собрание.
Член 19
Ш зђведа!чијаТа на ©ите' одбору може да три;«
саставе секои пратеник. На академијата на) Усиа|в;оПвР^рМИот одбор можат да, присаствузТ и представи;,
телит/е ма домашниот дневен печат по! предходно™одобрение идо Претседателот.
Освен членовите на одборот с'а(мо- членовине на!
Владала и владините пРјверениии имаат право' д)а1 говорат нд Одборските з а с е д а л а ! .
На- зЃСедШијзта; на! одборите задолжително е
присаТствието н а министерот иии од непо овластио
лице иа Чии ајамогдаи нп ет лог се л<ретр1е1суе.
Чл)ен 20
Сите ч л е н к и на 1с|дборР'т се должни по време
дадени! одборот работи да бидат постојало во местото каде што Собранието- з1а|оед'ака1 и мз.'
вршат
совесна својата должност на член!
одборот. Чле!н,свите »на одборот шта неоправдано ШзоВтону ат од
одборските заседание моше одборов,
предлог на
била кој т?н. Иа ги! д1с1епг|В1И| иа Собранието п роди
(оМесуење решење за нивното с м е т а н е .

Бр, 32

Ако дневниот ред. определен за. едно заседание
не (може да) се сррши н а то& заседание паради недостан,амен бро!ј на приметни правници, тсј што- прет.
седа|ва ке објави- дека к^кЈо дневен ред за! »дното
С^|ДЈАЈ дие в&1жи ИЈСТШТ тој дневен ред
ШШР1 останал
несвршен ер' да)ван,е на; нови предмети кѓи што) по
самиот Правилник Треба да се стават, а за кси што*
Собранието веќе нор ана решил« да "за- тој ден се
стават |н|а| дневен ред.
Член 26
Записникот (ОД заседанието ГОЈ ВЕДАТ секретарите
шо; ред иако тод. ке одреди, тој што претседава.
Во; записникот се бележ/ат: 1) соопштената! на тој
што1- претседјавЕј ш
Владета; 2) предметите з.а,ко*1
што Ообр1а|нието решуелр' и тешењата што за нив
се донесени, ш н^чинРТ н® гласгквето и бродов нЕ
глЖсач^те „заС и „прЈотиѓз", при поимшичното гласање; 3) предметите за, к1:и што СР'бр1а\н)ието ке реши! да1 се внесат во з^ли/сник; Говорите н а иратени!ците! не! се бележат 1в)о| за (лисник, от но. се означуа/т
имињата на говорниците „за1" и „против".
Член 27
На почетокот не секо1е з&ѓедание се чете з^апионии
К10ђг од пре(тход1Н1о(т6 заседание. Секој пратеник има
п!р|ав(о> да н|г(пр1а|ви забелешка! н а з1а(писн.икот. Ако секретарст изјави- да ме јја| Т1|р(и1м|а направената! з'а1бе!ле,_
шк)а и да Р'отаиуе при своина редакција. Себо"(инеТо решуе за тоа без претрес. Ва случај да хОобраи
н(и|ет|о 1'аЛДе дека! е забелешкава 'основала1 секретарот
е до)лже1н пред неа/ дед -по1 нспргјви агшисдккот. Ко-_
»ечно! усвоениот зб(п1и|сни!к го потпишу е т'а>'ј што: преседава) <и сек1ретар|о(т гато го! водел.
Зарисниггите ке се печатат во: „Службениот весник на! На1раднд Република Македонија".

1

Член 21
Одборите мп1жат Да Нашт. т нГћосред
стрте преку своите претседатели.
Заседа1нијата на собранието

со минги

Член 22
З а с е д а н и ј а ^ на Собранието ги отвара Претседателот шини. јао сличан на* неговата1 спреченост еден
од под п ретое дателите. Тос р а з в о д и ©01 претресот,
се грешки ©I до ед бите на ПраНгДлѓникогг Точно д61 се ввршуат и одожуе ред. Тор што претседаваа не Vче,_
ствуе во- претресот нити в1о гласањето!. Вп) ОЛУЧИО нп!
прДеднаква! поделба^ иа гласовите решуе гласом1 н'а то'
гато претседава.
Чл!°)н 23
ЗаседгЈвдја^га. нг;. Собранието се јавни. Тие мож агг
Д|3) бидат ппетвореиа во т*Ј|јни к1ага по1 барање н1а1
пион' што заседава1, мв ВлЅда^а или на 20 ппатените,
Собранието. тоа ке го- реши За, е)в:а|ј предлог се гласа брз претрес.
Пре диетите за' кои што е изгласана тајност ке
се претресу ат т.а>то и во одборите, дс колку че е
и1н1лку решен1о1 Обпвкзуењето
владичине тг\аШ
пда поеДлРви дадеви! во Тамните заседанитп може доч
7
се изврши с^мо со спглѓП ^ на| ВлРд"та.
у

Член 24
Освен вр! ^авни и тајног звсе денија'. Собранието
може да се Соби'-- тг иа к о ч ф е р е т т ^ по предлог ма
Претседателот на! СђбпаНието, н-" Препее твтелот ма;
Вл|г|д'а'т1): ил*!' нп: 20 гаМРеНИШи На конференцијата
можат дт бидат тросатни! -са1м|п| пратениците и министрите'. Ксапћеретгиите 'че можат да дћнесуат за_
:#лжителгч1и\ решенија.
Член 25
Д/невниот ред за сек!оќ звредМаде го утврду* свиете Собрание по предлогот на! Рној што претседаи
в|а иии на1 некој пратеник, без претрес. На крајот
ла ааКЛддаиета1 се утврдуе дневниот ред зен секое
ед|н)о) заседание. Дневниот ред ке Се објави со нѓјрР1,.
чи,а о б ; а т иа! (определеното место- во зданието иа
Собранието.

Члеч 28
Пред да' се преоре/ ига дневниот ред Тој гато прет
селова! и Владајта! трага ал !на( Собрамието осР/тнтења
ШТО (се 1одие(с^ат на него. Пиеле то|а пратениците м»о
ж!ат д а ушатуат кратки !пр»а|ша,ша1 ло По ет е ед а тенот
ша С1^бр'1нието. ПреспседаЈте.Кот на Владата* или
поедини министри сЈојглЗс^о1 чл. 52 од овој Прг1з1итнш.
По Та'а се нр!?<јду<е на! дневни,от ред.
ОоошИтењата од сирац,ма'. Владала .можат да. се
чит,?:т Во секое време на з1а1седа(:^нет1о_
Член 29
На заседанието на! Собранието и^а-л иФ®с да
збР^^ат пратениците и министрите. Собо!':'^^^- п!'1
потпеба! ке го ислуша опт потениот министерски гИо_
вереник за; мЧго што минЈиСтеРсТ ке л1с<б1а|ра да( б(те
Ислуш1"<4,'.
Секои' пратеник има! пр(а|в101 да зб:(руе иа1 јазикот
на ,н'51род(сјт му к)ој што примала.
Ник:ој не може да! зборче ноел да ш1об^р,з и добие. збор од тп' шио! пр.етседЈава.. Тсј гато пред'седа.В(з дајз/ај збор по ^-едот (На, П1ри|авуењет4 до колку
не е [С|о Правилникот, 'инаку пре дв«дено. Ва. мини.
стоите им дава' збор !секој пат кора! ке нобар.гпт. Од_
Ирските Швест^^од мож-ат дга| з^онуат ттсввкје тати
и преку ред. ако т<с1а! го; изискуе потребата на претресот.
Секој пријавен говорник /Ша право 'Овдјст ред
•да по сто-Пани! на* друг при : а в ен г»с!вс|рник.
Ија, пра1т!еник!о1т што СЖка п|а| збо1руе за1 некакав
новРедуењ^ на; Правитинкот ил«и1 на д р в н и о т ред,
се даћа зб1"|р кога ке поба|ра. Него(а|ио1т Г01В(с(р може
д|а Тра1е надовеже пет ^ ич ути \и з»ѕј п т случај не м>о_
же да; зборче ниеден ДРУГ пратеник. Амо и. после об,
јаснуењето на! тс(ј Ш11о> претседава гово1о|никот о с т а .
нуО пр!и; тога, да. е Правилникот еди дневниот тед
повреден, тој што претседава веднаш го1 пФвИкуе Со_
бр|а1нието да го реани то1а1 пр^Шиа.ње без претрес.
Члеч 30
Пријавите аа| збор се црават шТам ке се створи
претресот. Сексј пр«те»шк што се ј'аву е за збор е
должен да изјави да. ли ке збору е „»*" или „пратив"
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предлог^. Штом претресот сточне, тој што претседава прво ке даде збор нЈа првиот п р а в е н говорник
„Ф" л\ то то« на еден пријавен говорник „против".
Ико; има. и нама по ред.
Гов орникрНг може Да зберуе 'Само з а прашањето
што е (Нј2Ј дневниот ред. Освеч тај што претседава! Н(№кој друг не маже да по прекине говорникот нити да
го опомене на г с
Член 31
Освен министрите ,и одборските извертуачи за!
еден предмет не може ^шјчј да збстч/е повеќе од
еднда, оСВ'^1 ако Собранието1 тоа н гречић му допушти. Претресот со начело и претресот ао поединости се смета како- (Предмети За себе.
Ако! пратеникот бар а збор дд г а исправи својот
навод, што) по изложил погрешна, пз' дал повод на
неопоргзумечие. или поради лично објашњење, танаш
ке му се даде збор веднаш по свршениот -говор што
д31л Н^в од зл т'С|:( но н-з може д а збсруе подолго од
-пет минути!.
Член 32
'Воначедниот претрес, говорите на пратениците
можат да тизгрт најдолго еден час. Во' поединечниот
претрес говори те на пратениците можат
тресат
нај дсл по- пс)л час.
Овие огр анич енава не можат д а с е прим е-Јуат три
претресот н&1 Уставом.
Член 33
3&седан)ијјата ги закључуе тој што претседава!Ако дневниот ред -не е исцрпен заседанието ке се
закључи само- со ©огласисмо ва Собранието. објаву,
ејки по дневниот ред на наредното заседание што
Собранието предходну го утврдило,. Тој шт(о претсе.
дајва. 'може новото заседание да го закаже и |Ши|смено|.
Поднесуење и претрес на нацртот на Уставот
>
на законските предлози и резолуции
Член 34
Предлог на! У с т ^ о т може да поднесе Владата
на Народна Република. Македонија- или група, од најмалку 10 пратеници.
Предлозите на1 Уставот мера да бидат поднесени на Уст*авотвОрниот одбор најдоцна во срок ^[д
пет дена: после неговиот нвбРр.
Поднесените нацрти иа! Уставот Претседателе^!
ке ги упати до Усталотворшиот одбор и во исто в р е .
ме ке нареди веднаш да1 -се от(п(ечатат и< разделат,1 идеите пратеници. УставотЗДрннОЈт одбор ја почну е
работата веднаш лос ле •овогјс^т Набор со МЈе нацрти
на Уставот што' тогаш ке бидат поднесени!, сјсвен! ако
едла( или повеќе т у п и по 10 пратеници -му изједан
на Претседател от, дека во предвидениот срок ке го
поднесат својот нацрт ма! Уставот.
Член 35
СеМод пратеник има! право' да- пРДнесуе предлози
за изменуење и дополнуење (амандмани) ла по ед ѓини векј-е усвоени членови ед -нацртот на- Уставот се
до саршетерот на посдинач,ната- дебата, во УставМг
гворнИ|от одбор.
/
Член 36
Заковски предлози! м|оже да поднеске на Собра,
ниета Владата) ои секРјј пратеник.
Во име н(ѕ1 Владата законска предлози можат да
пОднесуат само' министрите.
Законските предлози ке се предаваат писмено
на Претседателот на) Собранието. Предлогот На, праи
текипите
исто| цака! да! биде составен во форм^
во која што* се) дрнесуе з,ак(он.
Претседателот ке нареди, законските предлози
благовремено да се размножат и раздадат на пратениците
Член 37
Претседателот е должен
по невести Собра.
ниетР1. ма! прврто следно заседание, еа! примените
предлози на Условот и за применете законски
предлози. • •
Собранието прво ке реши пр прашањето) за хитност^ 'на законските предлози, ама е хитНОсИа) писме-
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но побарана), >а< оо тоа; ДЃЈ ЛИ законскиот предлог ке
се упати ДР! пастојјанен! или нарочен Одбор. Во ЈОВО]
последен случај -веднаш се- ставу« на дневен ред на
истото заседание изборот ша, такев одбср.
Член 38
Кога) за закон аки предлог се побара хитност/,
Собранието за таа барање решава без претрес па
предходна сослушување ија Владата, ако
барањето
потекну е од пратениците. Барањето
хитност мора
да се поднесе писмено!, )а, еден од -предлагачите мои
же да- по образложи усмено.
Акр/ 1е примело* барањето- за: хитност, тогѕш Собранието веднаш ке го упати предлогот до надлежниот -огбар;, & одборот е должен да го! земе ве- раа_
гледуење пред сите други предмети. Собранието, ке
му определи србк на одборот во мој што срок морада б!иДе готов со' својот извештај. Ако! одборот не
ја заврши работата ве- определениот срРк. а1 С е б р а ниета не му по* продолжи- еро крт. Собранието може
ДЕМ го, земе пр-едл-То^ во претрес и без извештајот ед
п д б о ^ т или да,' избере нов РЈцбјор.
Член 39
Штом извештајот
Одборот биде гетов, Претседателот ке нареди извештајот заедно! со одбРрскиот
предлог Да се умножат и разделат на пратениците.
Собранието- ке го утврди денот к|01га к-е започне
претресот. Прелре/с-от на УсгагвРвт лчаже д а з р а ч н е
ДУПИ тергат ќрјпа ке минат три дена; од како е -раз,
делен »Дп сфатениот од борски извештај.
Штом се сврши цачелниот претрес се пристапу,а
н\а прво гласање: да Ли се примаа предлогот вр| начало или не се прима. Гласањ-етл се врш)и со дигање на рака«.
Кога предлР(гот се прими во. начело^ се ломи нус
на претрес на поедини оддели- (глави) Н|ЅЈ Уставот и
на- закрпите. Гласањето се врши по членови. Кола
претресот во поединости се сврши, се пристапу е ија
второ! и кР(нечио гласање за, предлогот во целост.
Собранието м|оже. пред да пристапи на кРнечно
гласање. дја! го упати! предлогот до Одборот поради
прегледуење и поправка 4а редакцијата како и пц_
ради! доведуење во сРглесност неговите изменети
и допслнеци) одредби.
Собранието може да одлучи да; за- претресот на
законскиот предлог што' е огласе? за хитен, се примени пр|кр|ѕтка, п/сРшапка. Одлуките се довеоу!ат со
мнозинството на гл,асовите па ислушуење ла, еден
говорник „за<" Ш1 еден говорник „прзгпш". Пократката
постапка не може да се примети За претресот н|а
У1став!от.
З а закенсаоите предлози, за -кјои ШТО Собранието
решило да се -претресуат ,п,'о кратки претешки, се
решава со гла(сање едн|а\ш -вр1 целост.
Член! 40
Пратениците мож\ат своите предлози! за измену«
ње и дотолку.еи&е на! поедини членови (од ор-едлсочоп;
на Устав(от и од законскита предлрѕзи (амандМ|г|ни)
да ги упаггуа»г сама да Одборот. За сите амандмани
штр о-дбсрат не пи усвоел сосем, се гла(с|а после гласањето за предлогот на Одборот. ;ак,о- овој биде отфрлен Ако ОдборРт то усвои! а1мандмДН|от наполно',
со тоо амандман се зам е ну е ооставениот член во
предлогов.
Се до самото гласање може да се п о т е ч е амандманот во текот на пс1еднн!а|чн»от претрес во Собранието ам1андм'аии можат да« предлага^ сама) Владата
и Одборот.
Член 41
Предложи реше њего за некру член да! се одложи
додека не! ©е решат други членови ил(и! да се врати
-н)а' Ооборот, камо! и дрллги предходни приања!, можат
ди се ставаат додека; односниот члет не е ставен на
гласање. За тие предлози се гласа! без претрес
Член- 42
Ако одборот нашол да законското^ предлог на пра*
тениците требја? во! начело да се отфрли. трг а ш Собра,,
нето решава. згЈ тој предлог без претрес по ислушуе*
ње на одбсрсшот известуач и прво потпишаниов
предлаган.
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Член 43
Кога буџетот или стопанскиот план ^излазе од
Одборот, за; 'стопажени плат и финансии, тие мерат
да: "се -чггЈК1вј% 'веднаш иа прво место на* дневниот 1 ред.
Предаство им? а т .демо предлозите • и
интершпедашиите што се оглашени з а хиТШт'
Крга, (предлозите на з3:к0!Н10т За државниот буџет
и финансискиот за|к'С1н| бидат примети ио начело, претресот се врши во) поединости по разделите, а, гласањ е т о по партиите.
Претресот и конечното примање на предленог (Н»а
Законот за државниот буџет и на; финансискиот за'кон мораат да) бид\ат завршени н а ј д о ц н а з а 15 дана!.
Член 44
Уставот донесен 'од У с т а в о т в о р н о ^ собрание се
прогласуе да. заседанието (на Собранието без претрес
со акламација! со гл|5Ш(н>е на! текстот на Указот з а
пратласуење на Уставот- Усвоените закони ги прогласуе Президиумрт на Уогавотворнрто, собрание со
својот указ.
Проглгсмеиот Устав и законите се с б ј ш у а т на
македонски јавите.
Указот з а прогласувавте« Уставот го потпишу е
Президиум от на) Ует1зв отпорното хЛараш-ае. а указот,
за' нроглгсуење законите ги потпишуе Претседателот
и Секретарот на) П р е з и д и у м ^ ' на Уставотворно™, собрание
Член 45
Предлози зи рсв ол упија' м о ж а т да. поднесу,ат Владата и пратениците. Ваков предлог се1 уп а тус на 'нарочен одбор, ако Собранието не реши инаку. За' резолуциите! се .води! с а м о еден претрес и
нив се ре_
шава како за една' цело!от.
Прашања и интерне л>ацииЧлен 46
Пратеници ге имаат пр а !во да, цкс таву ат кратки
прашања и,а Претседателот ма Собранието на Претседателот на Владата и ига министрите. Прашањата!
упатени на Прегеедз1те.тот «а ! Собранието ке се предадат на Претседателството еден ден пред заседанието, а Претседателот е должен по прашањето усмено
да одговори кд идно 16 заседание П р а ш а н а до министрите се упатуат писмено преку Претседателот.
Министрите :на прашања. одговараат писмено,
или
усмено на заседанието, пред да- се помине «ѕа дневен
ред. веќе о п ' р е д т о а д.а ли прашан от сајка усмени одговори или тие. Министрите м о р а а т усмено' да одговор ; т н?јдоцна| за; три дена а1 писмените одговори
мораат да' ги д а д а т најден;.«, в: 1 еро« од пет дена,. Ако
е погребно д а се приберат податоци, министерот 'може да сака.! т д сунг срок што му ,е потребен «с- не
и долг од 30 ден' 1 , да' би можел на! прашањето да
одговори'.
'
П еле '! 1д|говоро| г н а митис парот може да зборуе
уште сПмо прашанОт играни некакво обавестуење
и д а даде кратка изјава,- да! ли е доволен или не- Работата' ио 'кратки прашања и смее да трае повеќе
° д еден тас пред да се помине на дневен ред.
Члан 47
Сите -пратеници имаат право д а упатуат на министрите интерпелајц.ии. Интерпелашии се ѓгсднесуат
писмен"' преку Претседателот 1 :н(а1 Собранието', к о ј што
ги сооиштуе на. соответниот министер, а Собранието
го изв-естуе за- слив на првото, наредно- заседание На
тоа заседание веднаш се Определуе и ден за Iнивниот
претрес, но колку министерот не посака да, му се
определи срок з а ирис »бирање »на податоци. -После
тој ср"к Собранието шристгпуе кон претресот на интерпелацијата! и баз министров нот одговор. Секоја;
интерпелација в е д а ш треба' да се умножи и раздели
на пратениците. Интерпелвдиите што се Оглашени како 'итни, се стават ада дневен ред пред сите остао ати
што и е се итниРешението И Ј Собранието со- кое што! се ?; 9 вршуе
претресот на, интерпелацијата и се' прејдуе на дневниот р е д може да биде просто или образложено.
Ако е предлаже,но- просто прејдуење (на дневни 0 '!
ред а •министерот на тоа пристапу^ тоѓгаш ке се стави нај г л а с а н а просто прејдуење пред сите оние кои
што се мотивисани.

Ако е отфрлено- предложеното просто прејдуење
се прејдуе на гласање за мотивисајдаме предлози
Ако не е предложен (никакво прејдуење ,ца Дишниот ред тогаш без никакво г л а в њ е се прејдуе на
заит. лигите интерпелацииј »ко се н а дневниот 'ред.
Заседали јата) за' претрес ца, гртерпелациите можат
да се д р ж а т најповеќе еднаш на, 15 дена.
Молби и жалби.
Член 48
Молбите и жалбите упатени до Собранието морачи' да; бидат предадени писмено и потпишани Од ст-'
те мобители адис сно- жг1тители- Сите молби и ж а л б !
Претседателот к е ги достави ина' Одборот з а молби
и жалби, кој ш т о по редот како стасале ги заведу е
во еден ПРОТОКОЛ и ги зема в е претрес.
Оние молби и жалби што- се однесуаи ца. некаков
законски предлог или на некаков предлог што веќе
се претресу« или во Собранието или во еден од одборите. ке 'бидаЈт упатени 1на односниот рсдбор
Оние молби "'I жалби што ке бидат" упат ени на
др упи одбори, ке бидат упатени или н а некој од министрите. 'или ке се изнесат на! заседанието 1 На Собра!, .нето, или самиот, одбор ке ги с д ф р ли. .ако смета
дека т е е нужно д а ти из#-ое на: Собранието.
По сите предмети за кон што н а в о д а дека требе
да гл изнесе на1 заседанието на Собранието. Одборот
заЈ молби и жалби поднесу е извештај кака и за- зак а , ски предлог.
Гласање.
Член 49
Гласањето во Собранието е јавно или тајно. Јавна- се .гласа с о дигање р а к а или п о имеГласањето, со д и г а њ е рака, се врши во сите случаеви за ѕ кои што не е со овој Правилник одреден
друг начин н а гласањето.
П а (Име се гл-са усмено. Гласањето по! име се врши к г а се гласај за! нацртот ги,а Уставот или на законски предлог 1.о целост и кога. гласањето' со дигање'.рака, не д а в а позитивни резултати.
При .гласањето п о име еден од секретарите ги. повику е сите пратеници н о име. и> овие ке г л а с а а т со
одзив „за" или „против". По завршената прозивка на
ст;т« пратеници ке се повикаат у ш т е еднаш
оние
пратеници што првиот пат не се одавалиАко изборите \ш> с д б - р т е -се к р ш а т да т а ј н о
гл. с а њ е (чл- 10), гласањето ке се врши со ливчиња 1
ед еднаква (големина, во .една боја, , и една форма, кои
што се ставаат
ед но'-бразен плик ш а р е н о за« тоа
приготвен. Пратениците еден. п о д р у г к е ги пуштаат
по прозивка. ливчињата во <сан даи ето- што ке стои на
масана т а тој што претседава Гласовите ке ги бројат
три пр теници определени з а извдечуење. кси што
по свршеното" броење ке ги поништат гласачките ливчиња-.
Кога при в р и е њ е т о н а изборите или повеќе лица
д о б и ј а т еднаков број гласови ке се: вршат нови! избори
Ако и тогајш биоде (еднаков б р о ј н а ^л,асов'ите ке реши гласот н а те*) што претседава!.
Може да се глас® само лично1Член 50
З а с е д а н и е т о Ш\ У с т а в о т в о р н о ^ собрание
се
способни з а раиој.а' /ако се на! заседанието' присату-и
повеќе од п о л о в н а т а од избраните 'пратеници, а за
конечното 'изгласуење н а Уставот во целост потребно
е -присаствието. и а најмалку две трети* од пратениците.
3:< полноважен закључак потребно, е мнозинство
на гласовите »а присатните пратеници а, в о ив-глдсуењет«о 1ГОЈ Уставот в е целост, потребно е мнозинство
на' гласовине 'И&. сите избрани, праг-епици
15 ^ ћ
Ако- Претседателот забележи дака. нема достаточен! број пратени ц и за,- р е ш у е њ а ке нареди прозивка
ИЈЛИ. ПРЕБРОУЕЊ!©-. о .

Кога ке се Г одигне прашањето за кворум присатните пратеници »ле м о ж а т д а излезат о д салана додека' не се и з в а л и прозивка односно преброуење и
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гласање- Ако тоа се пак по; сторат не се сметат да
се приватни и д а гласале пратив.
Присутноста ја) 'утврдуе теу -што претседава,.
Праша и должности на пратениците
Член 52
За сите изјави и -постапки ири вршењето- на сво1
јот мендин било на- >з. медени ете. било во извесна,
должност. пратениците од гев раат с-амо на Собра,ниет ' и, е : , б).-рс. тк,ите тела -што ги избрале.
Без одобрение од Собранието. пратениците не
можат да се земаат на одговорност за било кажвч
кривици вити од било к ја власт да се лишат од
слобода! додека' трие нивниот м^нда-т. ос,в1 ги а,ко -се
фатат !, а самото дело на злосторството'. Но во- овој
-слушај - мор а да биде веднаш известен Претседател Сг
на Собранието1.
Пратеницине уж-шаст имјНитетоКјО (право од м!С'_
меит Т кога им се издадени ув,е|рењата од Итрана на
Изборната комисија!, дека се избрани.
Б р ање го. '.ка и,следната односно судската власт
за, предавање на членовите на Собранието- се упатуе
претходно на мк-идаино* имунитетски одбор. а Собра!,
»нето го решу-е предметот п-о ислушуењета на- извештајот на одборот.
Одредбине ва с 'вој член не важат за (повикуење
пред суд и пред останатите државни -примаши, като и
за адвршуење на! судски и административни одлуки по приватните шорови.
Застареноста -не тече за .сето- време додека, по
законот не моше д а започне или Да се
продори
иследуење против пратениците' Ч л е н 53
Сите пратеници се должни да' бидат во местото- каде Собра,ни ето -ги држи своите закидани ја. и
да ги В(рш:т своите должности, за сето- врем^ додека заседанието трае.
Ниеден пратеник не маже да-, отсаствуе од заседанието на, Собранието, ако Собранието не му одобри отс1-ЈСтши-ет!01 Собранието може да- го достави »на
мандатн—имунитетскиот одбор случајот на1 'пратеникот кој што без одобрено отсаотвие не д о в и ј а , на заседа (ни ја,.
Одборот со својот извештај ке поднесе -предлог
на Собранието кажа требе да се постапи- према такев
пратеник. Собранието може пс1 предлогот од Одбо' рат да реши да перади тео, му престане мандатот на
пратеникот и да' го повика' неговиот заменик.
Собранието решава за бараното отсаствие без
трет,рес. Ако Претседателот најде да во, Собранието
нема доволен број членови за решуење, тој може да
•огласи д а се п р е к и н у о сите »одобрени отса|ствија.
О1ове1н, ,о!ниа!. што се одобрени поради тешка болестЧлен 54
Пратениците имаат право на дневница за: времето адга! Собранието! или Одборот работат и правну
за1 накнада за 'направен,ите патим равноски.
Член 55
Секој пратеник може да даде оставка, на својот
мандат. За, поднесената оставка; поднеоуе извештај
мандалн-имушитетскиот одбор.
Член 56
Претседателот им издаш, на пратениците нарочни легитимации,. Во див изрична ке се истакне имунитетокрто; право на пратениците со ириведуење ма
текстот.
—
Одржуење на редот
Член 57
Право на одржуење редот на заседа ниЈ ата припаѓа' исклучително на та5 што претседава.
"
'
I •
ј
ЧлеЈн 58
Дисциплинсш каши со ко« што можат да/ се казнат пратениците се следните:

весник
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1) Опомена! на ред;
2) Писмена опомена на ред;
3) Одземање на зборот;
4) Привремено искључуење Од з асе да и и ј атаИскључуењето (не смее да биде првиот па,т подолго од три заседанија, а секој втор пат не подол1
го од десет з а с е д а л а .
Првите три кгвни ги изрекну е самиот тој што
претседава, а четвртата Ја изрекнуе Собранието без
претрес по п р е п о т а т од тој што 'претседава или од
20 членови на' Собранието.
Член 59
Со' Опомена на ред ке се к ади секој пратеник
што со својот збор или со своето однесуење во' Собранието г о шакршуе редот и преписите на овој Правилник.
Со писмена'опомена на! .ред што се забележуе во
записникот на,' заседание ке се казни секој пратеник
што в, < истото заседание веќе порано бил опоменат
ред. Со одземање на збирот ,ке се казни пратеникот што в-о својот избор би го повредил редот а веќе на п е т т о заседание Ј>ил кае нат со писмен,а спомена или кој што два1 пати не е, кал да; го послуша
оној што) претседава.
Со казна на Ијскључуење ке се казни пратеникот
шта лично ги повреду е и клевети 'наводните гргтеници или се однесуе н-еир^Лстодно- према Собранието,
или за кого се утврди д а не ја, очув ал тајната за
предметите за кси што е изгласана тајност, или не
е кал да ја послуша ^(намената ша т о ј што претседава. како ,и 'Оној што прави неред или 3*а спречуе
работата во з»л]сед,ајата.
Пратеникот што е казнен со казна искључуење.
долива е да -се истгши веднаш од салата на Сс»б>ри>ниет|н- Во случај на проливене. претседателот ке го
прекине заседанието и ке -нареди казнениов со сила
да се истави.
Пратеникот против кого се предлажу е искључуење има) право д а зборуе во- своја) одбрану нР најповеќе пет манути. Ако е предложено за искључуење
едновремено п-(веке пратеници поради заеднички извршено пр е крштење на- редот, има, прадо- да! зборуе
е;:мо еден во име на сите, но- неговиот збор може да,
пра,е најповеќе 10 минути.
1

Член! 60
Надзор над одржуење реонот в1о> внатрешноста и
дворот 1на, зданието во кое што заседава Собранието
го в-- ди исклучително Претседателот на! Уставотворно.!^ собрание. Пратецвдигое не смеат на заседание а та на Собранието да- довагјѓат со оружје.
Персонал на собранието и

сметководствено

Член 61
Сиот персонал на- Собранието стои под надзор
на Претседателот. Персоналот е постојан или (привремен- Административниот одбор ке изработи нарочен
пр: в диниќ за персоналот на: Собранието. Тој ро определуе бр-Пот и платата на персоналот.
Член 62
Претседателот го извршуе буџетот н а Собранието.
Административниот одбор должен е секој месец д а
ги преглед® сметките и поднесе извештај на Собранието -односно на Претседателот
Стеногрвфсјки белешки
ЧлИн 63
Стенограф е чиот персонал изработуе стенографаки белешки за ааседаниата на Собранието, и аа сите одбори, ако: претседателот одреди. Стенографе ките белешки се поднесува Н а увид ма секој гово:рник.
Т о ј може д а прави измени, што се однесуат на редакцијата. не шеоуеЈки нови мисли! и разлази мити
изоставувај«!* изразени мисли и разлози. Претседателот води сметка, говорниците да не праватТиопрввкн
од одбележените граници.

Стр.
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Стенографските белешки се печатат во адио недавне. Секој гсв-|р мора да биде отпечатен наѓ Јазикот на кој е изречен и да македрнск{ѓ јазикАрхивар печат на Собранието
Член 64
Собранието им;а! своја архива и библиотека
која што се грижат нарочно службеници.

на

"Член 65
Собранието има свој пенаст. Печатот шо чува првиот секретар.
Закључни одредби
Член 66
Пред донесуење /на Уставот заседали ат а иа Уставотворното собрание можат да. се прекинат ('одложат) само со1 решење на мнозинството на пратениците.
Член 67
Сите законски и други пропиел што му се противни на овој Пр а'вишни« се укинуат.
Член 68
Кога. Уставотворното' собрание сагласно чл- 19 од
Законот за Уставотворно то собрание на НРМ ке се
претвори в,"-1 редовно1 Народно собрание 'истото ке работи но прописите на! Уставот, ах сходно не ги прилага
и прописите на. овој Правилник доколку нема да бидат противни на Уставот а> Уставот^,-рнм!от одбор ке
се претвори во Законодавен одбор.
Член 69
Овој Правилник влегуе во сила штом Уставотв.орното собрание го изгласа.
Број 4
Скојпје. 4 /ноември 1946 ,г.
Претседателство на! Уставен« орлето собрание на'
Народната Република Макдеонија
Секретар.
Претседател.
В^адо Малески
Д р Борис Спиров
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ЗАПИСНИК
ОД 1-ОТ ПРЕДХОДЕН СОСТАНОК НА УСТАВО
ТВОРНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА 'ОДРЖАН НА 1 НОЕМВРИ 1946 ГОД.
Во сабата 1н.а Собранието во 9.30 саатот влегуваат
претседателот ода Превиди умот на Народното собрание на Народна Република1 Македонија: Богоја Фотев,
председан е лот на, Влагата, на Н Р - Македонија! Лазар
Кол ниневски со .останатине членови иа владата. Народните пратеници со бурен и долготраен аплауз го
поздравуват нивното! влегување.
Претседателот на. Президиум/од Богоја Фотев го
завз'ема претседателското место и со четенето на
Указот на Президиум т за свикуење Уставотворно^
собрание, ксу 'пратенициве стоејќи го саслушава, го От
вара 1-То предходно заседание на Уот гест ворн,ото е«
бразие на НР Македонија и го повикуе по години н а ј
ста|риоа народен пратеник Крсто Гермов Шекир да го
завееме председаггелокото место и понатака да, раководи со заседанието во смисол на член 4 од Законит
за Уставотверното собрание иа. НР Македонија.
Народи,и1"т платеник Крсто Лермсв — Шекир го
»ашем а, п ре д е ед ат е л е ксто место и за времени! секретари ги предлажу е наредните 'пратеници: Малинска
Веселинка' мустафа Саид и Лиси. Сали. кој што собра!:.нете« едногласно ги усвојуе. Потна- тие Ти завзезедоа: своите места претседателот Крсто Гермо® Шекир ги п1:|вимуе народните /пратеници да ги предадат
пратеничките уверења. Времениот секретар Веселинка Малинска* врши прозивка на.наредните пратеници
и по тз/а прозивка народните пратеници ги предадена'
пратеничките уверења- По тоа времениот секретар
С ид Мустафаи ги чите изјавите на оние народи« пра
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теници .кои што се избрани единици и од едната се
Откажу ат во подал! .на своите заменици:
Лазар Колишевоки го заДржуе маса датог во I из
берна единица на I реон во гр. Скопје, а' се /откажуе
од I изборна единица в а гр. Св. Николе ви1 полза на
својот заменик Славејко Андонов;
Узун овски Цветко го; задр жу е манд атот1 в>о> I из
борна единица на, IV рес)н во итри Скопје, а! се откажуе РД II изборна единица во Ресенска околија во
полза; на својот заменик Богоевска Љ|уба;
„
Страсни Гигев го задржуе мандатот на I изборна
единица ас Титов-Вел ес. а се откаисуе од I изборна
единица II изборна, едини!ца на I реон гр. Скопје во
полза; ,на својот заменик Трајковски Стр ахил;
Андреев Бане го задржуе мандатот во III изборна
единица во Титов Велес, а се отк^жуе °д
III изборна единица во гр. Прилеп во полза! на својот зг м'еН1ик Црвенкоски Крсте;
Богоја Фотев го за(држуе мандатот во II изборив единица во Битолска околија1. а се откажу.е од
IV избс|р»а1 единица во Ресенска! околија! во ползеа
на својот заменик Оџовски Брауш и
Димитар Влахов го зздржуе мандатот за! III изборна единица в<о гр. Битола а се откажу е од I изборна единица Во гр. Струмица во полза' на својот
заменик Благоја! Георгиев Божинов.
Претседателот Кредо Герм ов-Шакир ги повику^
зг|ме1 .ицПге на откажаните мандати, од именовани
те наредни пратеници. дз| ги з а з е м а т местата.
Преминуејки кон1 избор на Верификпционен одбор. претседателот на Собранието Кроте
Геом с в
Шекир даде збор на и родниот пратеник Ристо Бај е с к и . за Верификѕци1СН'и;о»,г одбор1, ги
предложи
следните народни пратеници:
Д-р Борис Спирев_ Ацс1 Петровски. Боро Гегов,
Кем'л Сеј фул а«, Васко Кар: анг'? левски. Сали Лиси
и Симон Антоноски, а, за нив!ни заменици Димче Зографски, Кранго П ади Димитров, Душке Анасто ров- 1
ски. Драги Николевски, Адем Јонуз Кру чи. Трајче
Трај че кек и и Сабрија МеммшСв.
Предлогот н,а! народниот (прате!ник Ристо Бајалетхи народните пратеници го примија, со (акламација1.
Времениот претседател Крсто ГермОв-Шакир ги
одобри! да се одма1 состанат поради конституирање
и да/ го земат во претрес и разгледуење сиот материјал во врска со верификацијата На: пос даничин^
мандати.
Како С
|С
| > 1СВ.21 дневниот ред на заседанието е исцрпе;. времениот претседател Крсто Гермов-Шакир
го за|:<лучуе заседанието во 10 саатот и објавуе: да
идуаоИз заседание, (к|ое к(е го. свикја1 претседателот
н Верифик|31ци(01ниоТ одбор но Законот за1 Устево твѕоч 1.ц01Т1о собрание на Н Р . Мгк еденија, ке (се одржи
утре — 2 ноември т. Ј- во 16 саатот.
Во гр. Скопје. 1 ноември 1946 год.
Времен секретар,
Времен; (претседател.
Веселинка М а м е н а
Крсто Герм!^-Ша№ир
344
З А П И С Н И К
од П ида претходен состанок на Уставотворно™ Собрание ма Народна Република Македонија, одржа//
на 2 X/ 1946 г»д.
Претседавал претседателот »а Верификациониог
(1дбор Д р Борис Спиров.
Претседателот и21 Верификацирниот одбор Д-р
Борис Спиров го открива вториот претходен состанок во 16 15 часот.
Пошто по пречете записникот од првиот претходен состанок времениот секретар Веселинка! Ма'линска кој што беше приман без забелешки претседателот ни Верифик1"1циО!нис!т одбор Д-р Бори:
Оливер го |Сбја1вуе преми1нуење|то на втората точка
од дневниот ред: Претрес на извештајот на Верифик т и х и о т /одбор за| в е р д и к аци ја) н|а' пратеничките мендат и.
Известителот н .а Верифи\ка)циОниот одбор народниот 'Пратеник Васко Караанге лески по пр оче те извештаЈ10т на* ВерМфимацнониот Одбор.
По т°а| се премина на третата точка од дневниот
ред: дискусија по извештајот на* Вердофикацпонио т
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одбор. Бидејки минај ;не се јави да говори да извештајот. Устввотворнсто Собрание (едногласно^ > го
удао« извештајот «а> ВерифиЖационмот одбор. Прет седааачот Д-р Борис Спирев објаву е дека се верифицирани мандатите на сите народни пратеници чиите
имиња; беа прочитани во извештајот
Се преминуо »а четвртата! тонка од дневниот
ред: Полагање клетва иа народните пратеници.
Претседателот на. Верификациониот одбор Д-Р
Б-рис Спиров ги поенску е Народните пратеници да
станат од своите места -и да по- него ги. изречуа|г
зборовите На к л е т в о м во см/д^Ла чл. 10 од 3»3кон'е(т
аш Уставотворшто Собрание на! ПРМ а) по теа! да, го
потпишав- текстот на клете ата- кој што им е рав де леш,
претходно на народните пратеници.
е
Народните пратеници ста Нуат од своите места
и (по претседателов ги поречу а}г зборовите на клет-,
вата. која што гласи: „Ја*: (име и презиме) се колн)3|м со својата чест и честа на) својот »народ дека
како нареден пратеник во работата, на Установа осното Собрание верно/ ке го заЈсшдауам својот народ
и дека1 неуморној ме ги чудам и бранам теков истите
на народната борба, демократските права! и слободата на народот!"
п
Терај пратениците му го предадоа на претседателот потписани^ текст на- клетватас
о
Пред што се преп'де На: петата точка) на дчев|ки)ст
ред претседателот дава/ пауза од 10 м и н у т
По паузата 1 заседанието продолжуе и претседателот на Вери фик акциониот одбор Д-р Борис Спи-*
ров го с бјавуе премину ењ ето на петата точка од
дневниот ред: Избор на Претседателство^! ф \ УсШа|вотв'Орното Собрание во смисла, чл. 11 од Закошен за~
Уставотворно,то Собрание на НРМ к с ј што гласи:
„После положената клетва) пратениците избираат за
раководење, со заседанијата на, Со,брането претседавал, Иотпретоедател и' секретар. ѓКарнрвен се избира (претседател и тоа! со просто мнозинство иа •
гласови. После изборот на претседателот ке се изврши избор на! потпретседател 'а после т№| избор на
секретар. Гласањево е тајно. После тоа) се пристапу е
кон претресуење и примале на! пословнијкот на Собранието"^
Преди да се мине на самиот: избор се ј ,а ви за
збор народниот пратеник Дг1аар Мојсов, кој шт°
предложи да се измени чл. 11 од Законот за Уставот® зрното Собрание и да гласи:
„Преле положената
клетва! пратениците; избир а ј за) раководење »со-' заседѓод^аЈтЦ, на, Собранието,
претседател два потпретседатели и два секретариН е р в е н се избира претседател и тјса да просто'
мнозинство на1 гласовите. После изборот н а претседателот ке се изврши избор на потпретседателите,
а после т1оја 'Избор на секретарите. После Тер! се пристапно (кон шретресуењето И примањето на Правилникот за работа на Собранието!".
Претседателот го стана на гласање со кревање
рака предлогот на .народниот пратеник Лазар Мојсов за и з м е н е л е на чл. 11 од Закон!от За Усталотворн1ото СобраниеПредлогот беше едногласно примен.
Против
предленог не главдше никој. •
Претседателот иа ВерификаЦмониот одбор Д-р
Борис Спиров објавуе дека чл. 11 °д Законот за
Уставотворното! Собрание се измену« и гласи- така
како што предложи Народниот пратеник
Да&ар
Мојсов.
По тоа се пр емину е на (избирање Претседателство на Уставотворно^ Собрание.
На предлог јод народниот пратеник Наум Наумовски Сс(бр:(кИет|о едногласно го избра за претседател Д-р Борис С -.ров. Претседавачот објјЦвуе дека народниот пратеник Д-р Борис Спиров е избран
за претседател на Уставотворно™ Собрание.
Нај предл°г од народниот пратеник Кирил Михајловкжи Собранието го избра за 1 потпретседател
Душко Луковски и зз1 II потпретседател Мустафа
Саид- Претседавачот Борис Спиров објавуе Дека се
избрани за потпретседатели на. Устав отвористе Собрание Народните празнини; Душко! Лукаре&аки за
I потпретседател и Мустафа Саид за) II потпретседател.
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На предлог од народниот пратеник Крсте Црвенковски Собранието го избра за I Секретар Влада Малески «а за II секретар Димитар Шули. Претс е д а в а а т Д-р Борис Спиров објаву е дека се избрани за секретари народ инг е пратеници: Владо Малески за I секретар и Димитар Шули за) II секретар.
ИО/ШТР Н''в)ОИЗ6РА|ното Претседателство; на: Уставот верново Собр ание си ги завзеДе сао иге места,
претседателот Д-.р Борис Спире в се заблагодари од
името 1Н31 Пр ет е ед ат е л е тв оно за, изборот. По тра тој
Предлага II претходен состанок да се закључи и
1-то ред-вио заседание д а се закаже за 4 ;ноемв|ри
1946 томида ВО1 9 ча1оат со- дневен ред: Утврдуење На
дневниот ред. Пошто Собраниево го усвои предлогот. претседателот Д-р Борис Спиров по закључи заседанието во 5.30 часот.
'
Бр. 3- — 2 XI 1946 г., Скопје.
Секретар.
Владо Малески

Претседател
Д р Борис Спиров
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С ог леано1 зак ључи ит е донесени на конференцијатаг со окружните пр'-'челници, референтите за средна
наспава, директорите на, гимназиите и учителеките
школи за оценуењето на1 успехот од учениците Министерството за просвета го дснесуе следното1:
РЕШЕНИЕ
В»ој средните, средните стручни и 'основните шкРли
ое всведуат следните оценки за успехот:
Одлепен (5) Многу д| ба(р (4^ Добар (З1), слаб
(2). и лош (1)..
Министер: Н. Минчев
346
Со цел да се стручно оспособат основни учите,
ли з^ шиптарските и турските училишта. М)иШ/Јетерот за, просвета' на Народна Република Македонија,
на) основа чл. 6 о)д Законот за Владава од 16 април
1945 год., па донесу е еледното
РЕШЕНИЕ
1. — Во, Скопје ке! се отвори во1 оваа) учебна
1946/47 Герина едногодишен курс за; шиптарски и
галски основни учители, на кои што се примаат кандидати со свршено IV одделение основно училиште.
I. II и; III кла|с гимназија или некоја друга' Н И Ж У е т р у .
чна школа!.
2.— Ија: |01в(о1ј курс ке се примат ша! учебна година 40 шиптарски и 40 турски учители, на* прво места
привремените шиптарски и турски основни учители.
3. — За) време курсот (привремените учители! »е
ги примаат своите принадлежности.
4.— За! ов!о(ј курс ке се пропише настанел план
и пр скрам а и правилник. •
5.— Оза Решение в легу е во аила од детот
објавуењ ето.
С. Ф. — С Н .
МИНИСТЕР ЗА ПРОСВЕТАТ А
(Н Минчев)
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Да се овозможи на! сите министерства) реп убли.
кански и! одбороки установи да во 'исполнение на
чл. 10 од Ф|и|нан. закон кон! буџетот н(ај Народна
Република,1 Македонија за! 1946 година отвараат чековна с-ка при Пешт. штедилница и жиро) с_ки при
јавна.правните парични заведени!® за
давршуење
исплатни над динари, 5.000.— треба истите да! внесат
влогови во износ предвиден по) прописите на Пешт.
штедилници и ш1а! ја&Ш-правиИШе парични заведенијја
Исто* Нака -сГите наведе:® установи за меѓуградски телефонски разговори се должни да! внесат депозит во. поштите.
Бидејки (Министерство на финансиите на НР1М е
констатирале. дека ке се постап ле едн|С|аб;азно со
оиргндуењет.о на внесените влогови |в|> наведените
прри!ч|ни институцији) и до' внесените депозита за л^е*.
гјућрадските телефонски разговори т поштите
РЕШАВАМ!
Д а се сметко р а с п и с к а * — потврдата за виејсе-
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наша сума} ија име влог вм Пешт. Штедилница иии
во јајВ1Н(с<-т1|р12виогг.о1 парични 1 з а в е д е н е смету з а ли.
квИдеН документ и да, С е расходу,а с д кредитот зе
ккнцел|ајријскисгГ 1\?)зтериј|г(л. ,
Да! се сметкср^опискаТа — потврдиле! за в н е с е ,
ната су мр! на и)ме депозит за, мегјуградскит/е телеу.
фински р а з г о р и Јао тешката/ смета| за л1г;квиден
докуменат 1и д&( се расходу® о д одобрениот кредит
з|а телефонски р,а|з говори.
Па се пр укину е ње ,на, чековната, е-ка при ГК!шт.
шлЈедвдвдхша на ж!кро !с-ка при ^ВДОЈ-П^ЗЈШВСПО П)З
р1ич1Н101 заведени« и при укинуење на т е л е ф о н и ј е влс-1г|сн и двповитот П|С(врн1е н ^ исплатната каси« како
Вонреден приход. Прврнуењето н а пој вршат: Поинт,
штедионица,, јашној-иравнота парично, з а в е д е ш е
пјгцгЛата. направо мл исплатната! (та(са
Д а предното решење влеза во сила' од денот к о га се испечати ВЈ,)) Службен весник ,на ПРМ.
Решено во) Министерство- на! финансиите пас НРМ
ма-,-6 XI 1946 година' — (бр. 46030/Н.
М И Н И С Т Е Р НА ФИНАНСИИТЕ НА ПРМ
Д Џамбаз
<'
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Н а о|сн:вание чл. 22 од З а к о н о т за1 пензионира',
ше, и востановуење правото на пензија.' ги а службениците на) бив. адм(инист1ративн|0:-п0лигли141ки самоуправни, единици на гоздрУчиецо на- Народна Република
Македонију из давим с ^ д н о ^ о '

Бр , 32

на ион им се тие чињеници познати. Уверението, исо
гр издадат сведоците, мора* да биде потврдено од
|Нр|р$д|Ми|0|т суд 1и)ли ок-о/лијек-и^т односно реонски!^ н!а,роден одбор. Како ден на! с м р т а к е се земе /сној ден
з(1 мои сведоците м,^жал- да, потврдат 'оти лицето- ш
дс1Ж)к!веа|л,о гасиле • одведуењето. а ако таа н е можат
д|а> го потврдат, т'С1га|ј како! д е н на! смртта ке се земе делот н а (одведуењепл односно , денот и а н е с т к .
(пуењ-ели ЛкнрЈта ,д а -к|о1и) же (ијм се н а овР0 н1анин п р и - .
времено определи фамилијарни пензија ке бнд лг
должни д а се погрижат за, званичен доказ зл смртта! и л и да! издејствуат судска одлука со> и »ја о д в е д е ,
нота, ,односни постанатото' лице се ириг лару е за
умрено, па, т а к о в документ ди паДнеО-т на, -оргм.вдт
кој ј а одредил • привремено/ ленената,. ИУдлеж«№г,
оцлган! 'Опрема' тео Документ. ке Донесе решение д а се
ирплаТуе привремено одредената пензија кики стал/П'. Привремено' одред опит ?,- пензија може ди се испшатуе и ау дс гди а д е к р а ј о т на "'УНИ 1947 година.
I Бо. 591-7 — 25 X 1946
Министер на финансиите
/
Д. Џамбаз е. р349
Но о,;|н-ов::н'ие Н(а!па1гствието н а М'Инис.т(ерот на
финансиите на ФНРЈ XI бр. 6715/46 (Сл. лист бр.
77М6). прГ1пишу!-)м
Н А П А Т С Т В И Е
за исплата- аконтација по пензиите на
на НРМ и нивните семејства

пензионерите

ОБЈАСНЕНИЕ
по прашањето) з а правото на' ,пензија на? фамилии!е
I*
на оние лица кои. загинале во бс|р(б|а, пропив шр)сдноНа, службеник пензиониран пр- чл. 4 о д Уредбас(слр1бодителн|а' в о ј с к и или се стрелани поради сора:_ ... та! за| -пензионира/ње н а д р ж . (службеници, по р:врешуење 'Од должноста, ке му се продолжи /Одма! исботу анка- со окупаторот.
плата, на аконтација по пензијата и а исти Начин како што, е в р ш е н а иапл)а[ва|та № Р петив! ни1Ле п р и н е л е I
живети. 'Н1гДле(5кн1к|а|т Ш<ајреш!иН-'(, кој што е н а ^ Ду-е
Немаат право на пензија/ фамилиите на! онИе
илплат--та- -на активните принадлежноти. Надлежнолица' ком загинале в о борба против н а р о д и в е |сл!Сбо|ст старешина, -кој и п о е ,наредуел исплатата на!"акдитедонрта! војски или! се стрелани повади с о р а б о т к о ,
тивните при1Н13|длеж|:^ости /од првиот нареден 1 месец
ње со 10(Кјуп1аѓгсјр)ст. Иот|о| тока, немаат право: на пенпа рг^решуењето Од должност, ке нереду,е исплата
зија фајмшлиите н а лица кои умреле, а! кои- з а време
н п ' а к о н т а ц и ј а п о пензијатз! на терет на кредитот з а '
на: (окупацијата бшле под ора ж е во| служба, нд окупа
Пензии по парт. 315 » а република нискиот буџет на
торот и нивните помагачи. к&(к(о1 и ение лица кои бир.исх;сдиге за 1946 година & во наредните буџетле организатори, функционери и активни пленеа и на
ски години иа, терет на! буџетскиот Кредит 'За пенквмшИшшште организации или како поединци
се
зии. кој што на ов с Ј ке му одговара.
сб/ем-ежиле ср т а к в а р^б^а!. Сите т»к!е ли!Ц1а(, по1 чл. 4
сд З а к о н о т за пензионирале и востановуење пр/аро.
II
то на| пензија на 'Службениците на бив. административно-политички! сам13(упр|г|зни единици на; подручне,
Аконтацијава ке се - исплату е в о иан|0(с на полото на НРМ, не би имаме п р а д а и а лична' пензија ца
вината на нето од активната плата Ро износот н г
фуз ; м)И|лиЈзрн|и1от Д С Д З Т С К . , 'ДОКОЛКУ
ПАНЗИСНИРГЧНИ-ОТ
спрему тс)!- нивните фамилии |Н,е м(:1ж|гт Да имаГ^
право на фамилијарни тензија. Оние фамилии,
на
службен-:!-:« го и|мал. Од ак с нтѕ!цијата нема! да, се одл!ица) 'кои биле вр' служба нт окупаторот и легатите
бива данок и улог за! и т о в . пенз. фонд. Т о а ке се
тематици но! преминале кон паролио,-ослободител на
/стори при дефинитивната пресметка к а ј . О т с е к о т за
војска или ја помагале. к0'к,о! иI ение лица кејп во
исплата, н а пензиите при Министерството -на финанквислиншк!ит|е организации -биле привидно, со' цел
сиите на НРМ.
ЛЈа Нанесат штела на о(кутат1орот И Неговите пом^апачи. а подоцна преминуле во/ народно .ослободители &<III
та војску или ја, помагале, имаат право, на- ф амили _
П о смрта! на) активан службеник к о ј и|ма|л повеќе
ј)арна| пенвиоЦ оти лицата' од кои го адвсдуат п р а в о
од 5 поди^н' ефекП(ив!нја| с л у ж б у надлежниот 1н<3редН)а, пензија Не го изгубиле! правото на ЛИЧНУ пензија
бода!Т1ел. кој што' ја н а р е д у ел 'исплатата' н а актив,
по- чл. 4 о д Законот.
прададлежности^ ке ја наредуе иојплатата, на! аконтаВ!31 случај на, издавање уверени а» на фзмилиите
цијата по пензијата на неговата: ф а м и л и ј а на нач/ин
з а регулирање пензија! по- чл. 4 од З а к о н о т . народиако в 0 топ. I. во износ на една' Третина од бруто
ните одбери се должни! да ги испишат '< имениците и
платата на) умрениот службеник с о износот на1 фаво увере ни е тја« да| ги и с к а ж а т каке! нг/ би дебиле
милијарните додаци кои умрениот г и примал, заопривија и липата, кои спрема предното пе 9и( имаде
к р у ж и ш ја) сум/а(т|а на цел изно|с во-, д'и!н-ари1 надо-пријао нај пензијц
ле. без Р|дб|:<тр!к Ш> данокот. Аконтацијата -кг ј|а| с ф ви в1а! 'Теч(а(ј од прв,нот нареден месец по! смрпа| и а
II
-етужбеникот. а по молба- на фамилијата. Кон молИ м а случаи каде се јавугт тешкотии за Р1предебата треба да биде приложен и доказ сти е вдовилуење фамилизрна! пензија поради
невозможноста
ца!^! ЗАКОНИТА жена, (Н)9Ј ум^?[н,иК:Т_ «а! !?ЈКЈО вдрвид'а се прибаве званичан дОкг|з зл, -смртна и,а лицето/
цата е без деца или со деца! (мои што (немаат пран а чија фамилија, има1 Дф се одобри пензијама,. б и .
во на пен,зија!, д а Е постара о д 40 ЈЕДИНИ- АКО се
д е ж и д а с е тие лица одведени; во затвор 'или кондецата сими тор?)] треба! да) биде (приложен доказ
центрационен логор -од страна! на) непријателот или
Јоти децата не извршиле 16 години односно 23 го1
н|ествда|ле и до сега' не се јавиле, ® ото сколНо!стите ,.ДИни, ако се на шк блуење
по Мор ое( одведени (иди и ест анале, м-о&ке да се предпоќтави да, н е се живи. Во такви случаи фамили&р_
IV
мајна пензија привремено ке -се одреди 'Спрема! иМдч
П10, смрти на републикЈЕнски пензионер на к о ј
циге кри з а ова! пестооат »или со јемство на (сведоци.
пензијата му е 'одредена по Уредбата, за! воштане-
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вуање правото мај т е и з м а и Правилникот з а Извршуење на истата Уредба. Отсекот за1 исплата на
пензиите ири МшистерсТВр>то: на финансиите на
ПРМ ке ја отави во течан аконтацијата на пензијата од првиот »-(реден месец по смрти на (пензионерот. во износ од дие третини ада фамилијарната
пензија од чл. 10 на Уредбата за> установљење правното на! пензија;, без одбиток на дснркот. Аконтацијата ке се стави во течај по молба; ;на1 фамилијата со докази како во предната точка III.
V
Исплатат](на 1 •аконтацијата на "пензионираните
службеници и на фамилии^ на* умрените активни,
службеници ке се врши додека постапката! за рдредуење На пензијата Не биде завршена. Надлежниот
наредбодател ке ја за (пр е исплатата на аконтацијата
кога ке до|бие актот °Д Отсекот за 'исплата на пензијата! ири Мин. на! ф и н с к и т е
ПРМ. ед кој што
се бара (обуставу ењ е Исплатуењето на! (аконтацијата
и со, кој што се бара (извештај з а исплатената аконтација. Заради потребна, извештаи, нрдлежнЈ/Гпе наредбод апелите ке водат сведени!^! за
исплатените
аконтации. Ако е .актот на1 отсекот з а исплата на
9
тензиите. сМ иооо се бр|рМ т овие подаци Добиен до
пензиите, со кој се барат овие подаци добиен до
20 во месецот, надлежниот иаредбодател ке ја запре исплатата! на аконтацијата со тој месец и одма
Ке ги испрати подадете. Ако е актот на Отсекот за
ИсплШПа! н1а1 пензијата .Добиен проле 20 ф месецот надлежниот нар едб од ате л наплатата на 'аконтацијата ке
ја нареди за (наредниот месец, па по извршената исплака: ке го прати извештајот.
VI
'Кога на1 пензионираниот службеник и на фамил и ј о м гла угоениот (активен службеник ке им бјзде
о д р е ч н а пензијата.' надлежниот орган кој решението
го доставе на Контролното одделение во С|МИ1С(ол на
чл. 33 од Правилникот за извршуење Уредбата за
востанавуоње правово на пензија -пребеда го навијачи
(н^Јдлештвотр односно установата маде му се
на
службеникот икЈплатуеШи Активните нринадлежности,
1
& Контролното одделение, за тоа. ке! по обавести
Отсекот за. исплата на1! пензиите, заради барање на
подаци з)01 исплатата! нтј »аконтацијава, дај (пресметка.
VII
З а пфзијонјираните службеници, н|а (Јарѓ^цните
одбори, аконтација) по пензијата ке се исплату е само
за три месеца/ привремено од средствата на карата
иа одшхснирТ одбор Наредба за! каплар № ке даип
нередбодателот кој бил надлежен л за издавање н а редби зја| исплата -на. редовните (активни прина-д дрвенести на пензионираното лице.
'Исплатната! каса 'ке1 пи чува документите Ш( исплатените 'аконтации привремено до регулисање на
пензијана, па нд барање 'На исплатната кара: ца која ке се исплату^ регулираната пензија1. ке ги достави во замена, за готеви игри.
Органите надлежни за регулирање -\на службените односи на службениците при (Народ. одбори, при
Донесуење решеииа за
пензионирале, требе претходно сигурна да утв|рда(т правото на пензија на
»односното лиц/е [спремна! Уредбата! зја; вкзстановуење
правото на пензија! и П р а в и л н о с т за; изВршуење
истата! Уредба| < ел. лист) бр1. 86/45 и. 87/45.1 Ако; биде исплату ен[з| е (моници јја; (пр) ненад' атр1 на лице пензионирано без услов ија за! право на пензија теретом за, Накнада на Државната кж&а за неправилно
исплатени аконтации нагја Но. наредбоДателот.
VIII
Органите кои што работат на пензионирање на
државните службеници и на одредуење пензијата,
ке н а с т о ј ^ да ја1 организират службата! така), да
|°!Д<м.а по пензионирањето пензн^з^а) мрѓже да', се определи. Во тао цел за оите службеници требе што набргу да се установи евиденција' на потребните подаци (Правилник за евиденција; на државите^ службеници кид 11 УШ Ш46 поц.. Служб лист ФНРЈ бр.
65 -од 13 VIII 1946 год.) опрема кои ме мрже. во слу-

чај ма пензионирање 'на службениците. пензијана
одма) да се определи и од следниот месец да се1 и ш л а
тус. Додека! не ;се пости пие тада. ке- се исп лај руе аконтација но пензијата како привремена мерка одрема
пронеше наЈ
Напатствие а најдолго за три месана. бидејки во цс(ј '.срок ио сакоа случај, пензијата
лребе да биде регулирана.
IX
По објавувањето на ива. Напатствие во Службен
Весник на НРМ. комисиите за спределуење помешана пензионерите при народните одбори на лица!, 'на
кои ово Напатствие Се однесуе. нема, да определуат
иолшшт по Одлуката бр. 69 од 1945 година. з,а рев и ј а правото на пензија и НзпаТствието за, извршуење на истата Одлука.
Б р 5918. — 25 X 1946 ,г„ Скопје.
Министер на финансии! е на НРМ
Д. Џамбаз
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На, ос;нР(ва|ние чл.7 од Уредбата за определеше
и контрола на целите, Земскиот уред за цени при
Преседателството н а Владата (на Н. Р. М а к а р и ј а
го дПне'су е с л е п о т о
РЕШЕНИЕ Бр. 58
за ,определенине ценигге на сеното и е ламата..
Чл, 1
Се определуват цртите на (сенето и сламати и то:
1)~4 нпр. сено детелина — — — — дин'. 4,
2) 1 кгр. ливадско; — кач!ествено сено „ 2,
3) 1 кгр. барско ефко — — — •— — „ 1, 20
4) 1 кгр. слама пшенична — — — „ 1,
5) 1 кгр. слама јачмена
-— — — „ 1, 25
6) 1 кгр. слама Овесна — — — — „ 1, 60
Горните цани се разберат за пршзводителните
франка пункт (пазар), без секакви ЈавЈни дажбини
Чл. 2
Сакое нарушуение и а одредбите на рра Решени!«
ке биде казнет по Законот за; (сузбијање на шпекулга
и стотинзката саботажа.
Чл. 3
Ова Решение влагуе во силаслед (објаву ењсто во.
„Службе,н весник н а ПРМ" !и сите издадени д о сега решења за самото' и е лам ат а со издавањето! на
ова се анулираат.
Земски уред за цани — директор
Д. Саботко, е. р
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Министерството:
правосудизѓтр ^Македонија
— со писмо бр. 852 од 9 III 1946 год. не обавести,
оти ретко кС1е ново (створено тргов!ско претпријатие
'нди претпријатие теновине за; време окупација! Д а
ги протокол ис ало фирмата! |при народните судови но
Македонија. во (смисол н1а § 5 Трговски закони — во
вртеа, со § 130 сд Законот за! претпријати јата) према! нејасненлјјајтѕ' на Врховниот суд н.а ФНРЈ, бјр.
451/45 од 13 ХИ 1945 год. трговските регистри ке ги
ведра- окружните наредните судови.
Со цел да се привити 0-пр,авните (односно во при
врелата; правилно одви јат и имал публицитет се

НАРЕДУВА:
За изменение и дополнение на Наредбата на ово«
Министарство Бр. 6033 од 30—VIII—1946 година.
Срокот за протокол адија
трговските форм«
кри прама Наредбата на ово,а Министерство број
6033 ојд 30—VIII—1946 година беше определен до 30
септември 1946 година, до 31 октомври 1946 година,
закључно.
Останатите 'одредби на Наредбата б р о ј 6033 од
30—VIII—1946 под ин а останува во важност и со ова«
Наредба не се 'изменуат.
Праииоот од ова Наредба да се достави до 'анте народни 'Одбори на, Народна Република Македон«
ја|, до Јавниот обвинител за Македо(нија и објави во
„Службен весник иа Н. Р. Македонија"
Во Скопје 1—X 1946 годила 7663
МИНИСТЕР
на трговијата и снабдувањето
(Д. БоЈановсии — Дизе, е. р ) .
--
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Стр. 400

Со цел да се обезбедат потребите од ориз и се
изврши правилно распреде леине на оризон1 о д реколта 1946 тод. и поранешните ориаи Министерството
на трговијата и снабдуењето на НР Маки дон јна донесуе следното
РЕШЕНИЕ
З а откуп на оризот и оризовата арпа од реколтата 1946 год. и поран шиите години.
Чл. 1
Откупот на оризот и оризовата 'арпа од реколтата 1946 г. и поран шиите години ке го врши Земско
то претпријатие за (откуп и промет со индустриски
култури во Скопје.
ЗЕМИНКУЈ1Т ке си постави комисион ери за. и з
вршу.е ње н*а откупат во производствените центри.
Чл. 2
Цената на оризот е определена со Решение на
Сојузниот уред за цени број 14099 од 20 VI 946 год.
и тоа:
а) Ориз прва. класа!, сув, бел, примеси до 20%
скршени зрна до 5°/о и црвени! зрна до 10% з а 1 кгр.
— —— — — — _ _ _ — < _
ДЛ|Н|. 16
б) Ориз в1трр!а класа, сув, бел, примеси до 6%
скршени зрна до 15% црвени зрна до 20% за 1 кгр.
Према горното цената на грлата се олределуе
за 1 кгр. — — _ _ _ _
— _ ,Ди н 9,50
» Горните цени се разберат франко склад на от
купиата станица
Откупон' и продавањето на (оризот и оризовата
арпа ке стара со до сега обичајена експортива.
Чл. 3
Цената на оризот кои што има поголем процент
примеси с к р ш е ш и црвени зрна од колку се пред
видува во чл. 2 се намалуе и то:
а) На секој процент примеси со2%
б) На секој процена скршени или црвени зрна со
1%
Изгорениот или умири,огинот ориз или арпа1, не
грдни за људска храна, ке се 'откупуе по цени опре
делени за зрненирт фураж.
Чл. 4
На производителите се остава за семе следните
количества ориз арпа.
а) З а семе на 1 декар 25 кгр. зрна
(б) За исхрана на семејството (на секој член по
20 кгр. арпа, или 15 кгр. ориз
Добиј ен ата арпа или ориз за> сопствени потреби,
производителите можат д а пи продадат само На: евла
смените ко мисионери по цена 20% по високо 'од
редови аНа.
Производителите који ке го продадат оризот у
'арпа ке можат да. купат по редовни; цени пшенични
трици и тоа за секој 100 кгр. арпа 15 кгр. трици! или
30 кгр. грпова дуела.
Уфако1г од оризот се остава на производителот
и може да износи до 3%.
Чл. -5
Производителите на ориз должни се да дек,вардар ат најдоцна до 15 X 1946 ред. пред месните народни Одбори произведената од 'нив арпа, а последнине да утврдат произведените количества арпа на
основнине засеј ани те површини ориз и средниот жетвен преливе.
Утврдуването на количествата арпа,
односно
ариз ко)и требе задолжителна да се предаде се в р н и
на специјални формулари.
Се задЈп1тжуат производителите на ориз да предадам определеното количество арпа — ориз н ај дојдоа д 31 X 1946 год.
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По .предавањето на определеното колечетв« арпа
ориз — производ ит е лит е добават У т в р д а .
Чл- 6
Овластените прети риј атија за стк уп на ориз и
(ризова арпа. се дои жида:
а) да водат магазннска книга, книга за слобода р (откупените к(мичства ) книга за .приманите ,наи
о):ви !с|д МинЈСтерствато на трговијата и Онабдуењето
и атк| оа за извршените диопозиции.
б) да дават на сек|С(ј први Ј десети и дваести во
месецот оведенија за откупениот и
дтЈ&Цширанноперта (на основа дадените налози 1 или за откупеното
кондова гДО оризова арпа.
в) да по тв рд аут на формуларите на! оризОнрризводителите количествата .оризова аргоа« предадени на
љуштене, количе!.жетвата на ^ к у п е н и о т ориз и количествата кои се предадени (на производителите соглаНоѓЧт. 4 — на ева Реш!е1ние.
Чл. 7
Лјупе него на Откупената арпа ке статуе во фабриките. Фарбиките ке з а д о л ж а т да лупагг арпа та
по предвидените врсни в1о' Чл. 2 и 4. — на С1ва Реше.
ние.
Чл. 8
Министерството на трговијата и снабдеуњето ке
издаде потребните напатствија 'и формулари за е про
ведуење на ова Решение,
Чл. 9
Неи1С|гцол1не)иие прОписитле 1на ова. Решение, како
и .чапататвмјата к1с1и ке бидат издадени во! врска! с<о
него повлекуе одговорност п|о< Зак ин т за. сузбива) !«
на шпекулациа и недопуштената сабатаж.а.
Чл. 10
Ова Решение влегуе »о сила од денот на нбјавуснаго в о „Службен вфник на НР Македонија."
Министер
иа трговијата и снабдуенето
Диме Бојановски — Дизе^ е. р.
Потпредседател на Владата
на Н. Р. Македонија
Љубчо Ароав, е. р.
'
353
На. основаше чл. 7 кд Уредбата за одредуење и
контрола, на цените. Земскиот Уред за! цени при, Пред
седателството ма. Владата на НР Македонија) го донесу е следното
РЕШЕНИЕ Бр. 62
за определуење единствена- цена во продажба на
древно.
•
Член 1
.На (оризон се обределу ат следните цени во продажба, н а древно:
1. Ориз I кУчество1, бел со страда примеси д о
2%. скршени зрна до 5% и црвени зрнја! др' 10% за
1 кгр динари) 24.—.
2. Ориз II качевтео. бат. со страни примеси до
6%, скршени! зрна д о 15% и црвени арна! до- 200/ 0 за
1 кгр. динари 21,50Член 2 Горните цени се разбираат во продажба н;а древно за добра сува, стока уобичаји^ качевте© вкључител
но сите јавни дађкбини. 100 важност на! целата! територија на Н. Р. Македонија.
Член 3
Откупното претпријатие „ЗеадИнкуш1" ке го ис_

вр. 52
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пОрачуе оризот ф р а н к о својот склад вклучително! (амбалажо? и ј а ш и т е дажбини шо се з а д о л ж а м во фактурите да, ги одсбруе ефективните п о в о з н и т е трошковни д о најблиската! железничка/ стајн див* н а м и т о т о
на купецот.
Член 4
Трговијата на! едро' и дребно има1 пра^о н а вкупно 15% рабат о д горните малопродажни цени за пР• кривење н а сите свои грешкови од .кои 5 % припаѓаа
на големопродавецрт а 10% на1 ма допро данецотНа големопрсдавецот му припаѓа, 5 % во колку
стоката ја! испјорачуе 'сд својот склад и франко најблиска! стани и Ја д о место то> на, малопродавецот
Член 5
НеизвршуенЈето на одредбите' Од сво а Решен ие
ке с е к в а з и п о "Законот за| сузбивање мед опуштена'
трговија, недопуштена шпекулација и стопанска!
ботаУжа.
Член 6
Ова1 Решение влегуе во с и л а 'од денеска! и »истото
да, -кае објави в о „Сл весник н а Н. Р Македонија"
Бр- 6176. Скопје. 12 XI 1946 година!
Земски Уред з а цени
Директор-.
Д. Саботко. е. р
354
На мзменение на, чл. 4. од Решението з а откупот на зејтин1а>!дајните семиња е д бербата' 1946 годиздадено од Министерството на трговијата и снабдуењето под Бр. 328 ед 21 X 1946 год Министерство
ството н а трговијата и сНабдуењето: под Бр. 328 од
21 X 1946 год. Министерството на- тргови^ат*
слабе е њ е т о донесува! следното'

Стр. 401 ,

кови д а рас товарната ота-нција најблиска до местото
на! колецот.
Член 3
Трговијата :на едро и дребно има право на вкупно 14% рабат о д горните малопродажни цени з а поприватне на сите овги трошкови од који 4 % припзгја на гол ем опр одавецо т а 10% на малопродзвецотНа големопродавецот му припагја 4 % в о колку
с т е ч а ј а е напор ану е о д својот склад и франко најблиска стан ција до местото н,а малспродавецот.'
Член 4
Секое нарушение па прописите од овоа Решение
ке се ка!зни по Законот з а сузбивање на недозволена
шпекулз и народната трговија, шпекула) и с т р а н с к а
саботажа
Член 5
Овоа решение влегуе в о сила о д денеска и иототсда се- објави во „Службен весник на! НР Македонија".
Бр. 6175. Скопје. 12 XI 1946 година.
Земски у р е д за цени
Директор:
Д. Саботков
На основа на член 14 став 2 од Уредбата за инвалидските прингдлеж1но!Сти) а во согласив со Министерот на! Финансиите на Н Р Македонија! бр 37004
од 18 X 1946 година^ г з просишујам следниот
ПРАВИЛНИК

РЕШЕНИЕ Бр. 2
Член 1
Се изменува чл. 4 од Решението за: откупат на
зејтинодајните семиња од бербата 1946 год- издадено
од Министерството н а трговијата и снабдуењето на
НР Македонија како следуе:
Производителите ија, зејтинодајни семиња 1 добиват но цените з а големо пр°давцит,е 'срешту пр ед а делите количества семиња,.
а4) За! секој 100 кгр. афионско и сусамовО' семе
продадени на овластеното претпријатие пс 16 к г р . з е ј
тон а зч останатите семиња! н о 8 кгр. зејтин.
б) По 15 кгр. кјуспе за секој 100 кгр. предадено
семе. Во с л у ч а ј кога! производителите н е подигнат
кјуспето, во срок с д 30 дена после предавањето на:
' семето Земското претпријатие располага' со кјуспето
по налог на1 надлежните власти.
Член 2
Ова!' Решение -влегуе во сила. од денот на 'сбјавуењето му в>о СлVжбен весник иа НР Македонија.
Скопје 16 XI 1946 годинаМинистер н а трговијата 1 м ш а б и .
Д. Бојановски — Дизе е- Р.
355
На основание чл 7 од Уредбата за1 Одредуење и
контрола на цените- Земскиот Уреа з а цени ПРИ Пред
седателствГ^о на- Владата ма Н. Р. Македонија го Д")
несуе следното
РЕШЕНИЕ Бр. 61
зђ) определуење единствени цени на. доматеНагга
салца во продажба на' дребно со важност за целата
територија 1 на НР Македонија.
Член 1
На дофатената салца се о п р е д е л а т следните цени во продажба на: древно:
1 Дом ат,ена! салца! со суви материји д о 38% за
1 кгр. дин 50.50
2- Доматен«, салца со с^уви материји до 40% за
2 »пр1, дин, 56.50.
Горните цени се разбираат франке* склад на мало
продавачот, вклучително сите јавни дажбини
Член 2
Производителот Нааалцјата\ист1ата; е иопјсрачуе франко
својот склад со платен (скупни порез и е должен во
фактурата да ги одобри ефективните под в озн и трош
4

За начинот за исплатуењело (на
инвалидските
прингдлежностл и водење евиденција за уживателите
1Н1а инвалидските пр н а д л е ж н о с т и .
Член 1Инвалидските присад лажности пр Уредбава за
инвалидските прЦнадлежн.ости^ к е се исплату ат на
оанование на пра1ве<анажниТе р у ш е њ а на
инвалид'
ските комисии и това к а д о на лицата за кои гласат
тиа решења и во износот кГи е назначен во истите
решенија.
Ооем инвалидските нр ^надлежности се исплатува
на. водните војни 'инвалиди и, на удовици и додаток
з а деца ако и в о колку исполнуат условила но чл.5 н а
Уредбата за инвалидските прина д у ж н о с т и Член 2.
Наредбата за исплата (ке ја и з д а в а а т Министер"
ството н а социалните грижи (на НРМ на Министерството на финансиите на НРМ^ ;а на »здаование решенијата наведени во член 1 на 1С-воЈ Правилник..
Министерството на финајнриите може Да врши ишла"
та само на основа н а наредбата на Министерството
на 'социаЛните грижи н а ПРМ и тоа о д ка^о уживате лот го уведе во своите контралнициЧлен 3
Кота! Министерството на Ѓ 'Циа дните грижи прими р е ш е ш е од Инвалидското оделенке на. Министерството на народната одбрана, односно
Инвалидските о з е л е н и ј а при штабовите на
армиј ата ѕ
истоно! ке го уведе, во Шециални контрЗДници по хронолошки р е д (одделно п о ^кружните народни одбори) и в|о општиот контролни« (вр1 картотеката) оддел
но з а воените војни инвалиди > а одделно за семејствата, односно родителите, односно дедото и бабава.
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Член 9.

Члш 4
Министерството на социјалните грижи на
НРМ
по тг луч звекет} иа -реше и ето од Инвалидското °Д~
делење ни Министеров -'то иа наредната одбрана' и
од Инвалидското оделења при штабовите Ш1 армиите од како-, ги заведе уживателите на инвалидските Ирина длеж нос ти во својот к' Итро дните? на грбот
нп решенијата ке .отави печат со следното .содржани^ :
„Воведени во Ок слову
СК и бр.
на
Министерството на, социалпите грижи на НРМ за
исплата при Министерството иа Фина немите н а НРМ
По това ке донесе решение за отавуење на инвалидските припад лежите сти в от ок и ' к е издаде наре ;
ба за исплата иа. Министер! ств ото на финансиите из
ПРМ
Министерството', на, фнансиитц по (приемот но
наредбама за исплата, ке .го уведе корисникот в >
своите крнтрсИници и 'на грбот на
наредбата, ке
атз1ви1 печат со следното содржевме:
„Воведен во ОК слова'
— иа Министерството
на финансиите чо
за исплата! при сметководството на ова Министерства".
Член 5.
Министерството на финансиите ке направи паѓаме ниче и регистер по образец Бр. 1 за сите Корисници на инвалидските принадлажности и по завод у.
енЈЅ во кант рабникот ке настрана ликвид ац мони листи
за се|кО|Г|о пооделно како и досие.
Одговорниов чиновник кои ке го поновнуе ли«"
в Ј Дациа/ниОт лист ке; ги вне^уе инвалидските принз)длг|жн; Чети на осн&вание (На сите докажи) означени
во решението- Точноста на појди Потите во ликвид ациотниа^г лист ги оверуат: ликвидатор;"^ и контрола (рот.
Ликеида,пионите листови! ке се сложат во вид
'Картгтад одлежао зд, »оазите војни.' инвалиди а
одделно за с и г н а л и т е .корисници по азбучен ред.
пз

Член 6.
На) .основ,а,ние на пака составен ликвидациона-!
лУ,:т
, ис1пл.а;туен.е|го ма месечните инвалидски принадлкЈжиЛсти ке се врши секој први во месецот.
Член 7.
Исплатуењето) ке се вр.1ПЦ прваку
ч штедионица) со чек-

Поштенската

Члан 8.
Адресана |; !а секој чек тре)б.е да биЛје1 на име иа
лицето .на! кое т а с и решо њего.
Ималу ченне од тога, Министерство го на финансиите мг1же да го Адресира чекот и на друго лире на
основан''',е на уредно полн мацино направело при о*
колиски1:|г народен 'суд нади околискиот народен 'одбор, и тоа во случај на болест '-деветине и во колку
пе се однесу* ша пренос (на1 правата по "став 1 од чл.
30 на Законот за војните грани инвалиди. Од полномошното) требе да иче види причинава поради Кое
истото се издаје^ кќкѓ и срокот од кога това полномошно важи-

На лица, кои до донесувањето ша прав ос натан и
решенија добиване помЛш или инвалидски примацлежна|а!т'И| при. други 'идгглтгпи благајни Мин истер сивоно .ца финансиите ке спани ијспла|гата во ток посега приемот ша- паричните податоци /сд дс тин нит е
ист,атон благајни.
При првото исплагуење Министерството на финансиите ке ги пресмета 'евентуалните разлики во
смисол на! чл, 51 ц0 Законот за в а п и т е војни инвалиди.
Члан 10Сите 'измени чија к (и и|маа(т влијание на висината
на инвалидските припаднел,ноши с/екој (корисник е
должен веднаш д а ги пријави при Министерството
на! финансиите и МНнстеретвотР з а о о ц и г ш н грижи
»43 НРМ.
Во колку Оз поменешјан а се уго лем ус висината
ПЈ инвалидските прииадлежноети корисникот е должен да покрај п р и ј а в н а .поднесе нужните оправдаг
тел|ни документи од надлежна з1т орган на; државната управа,
Се зацолжуе Мишо терета оп ,г) на
внатрешните
работи на ПРМ односно! неговите органи^ во' случај
на1 .губење на: д р ж о в љ о а с т ф на корисникот на инвалидски иринадлеж посели да го извести
Министерството НА социалните грижи и Министерството на фи
напоните на. ПРМ Исто т (ка .се задолжуат сите судови да во случај ;;.;а' посуда; н а корисникот на инвалидските принадлежнцсти ГА ИЗБОСТИ Министарство то !н>а финансиите и Министерството на социалните
грижи. чл. 28 За-конст за! воените војни 'инвалиди.
Држ(Ѕ1вни) задружни и приватни претпријатија,
јавни, тали приватни установи, и организации, должни
се при прием на раб т а на лица- кои уживат Инваг
лдски П'Р|И1НаДл1ежносш) да« во срок од 5 дена го известат з а това) Министерството/ на, финансиите и Мигл*орството на! социаЈлните гри|Ж|И. на НРМСите државни) болници, санаториуми, бањи, лечилишта, инвалидски домета, колонии и (с№е д р у
пи државни установи при примањето иа! лекуење^ поправак или сместуење лице кое добива инвалидски
прим ади еж пости Должни се да 1«> известат з а това
Министерството' на, финансиите и
Министерството
на1 социјалните грижи на НРМ во чива надлежност
подпагја дотична лице пр местото на живеење.
Ако лекуењетси. лојпра(вШ|0Т или оместуењето. трае
помалку од 30 дена), не е нужно исправјавето
ни
таквр известие.
Така примени известија' Министерството на финансиите на( ПРМ ке ги унесе во својте ш н т р о л НИИЈИ и ликвид анкони. листови.
Непридржуењето по прописите на овој член првлекува, кривична! и машвриајлна) одговорност, сошиено Заклонот за вредите војни, инвалиди.
.Член 11.
Сите лица кои уживаат 'Инвалидски принадлежности должни се да поднесат пријава иги секој 1 јануари 5а1 текуштата година по (образец бр- 2 к о ј го
\ !ве,руг|т органите на народната, вла(ст.
Кој, од 'ужив1аѓгел«те не Поднесе

благовремено
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вр. 52

пријава. исплатата! на 'инвалидските припаднеме нос ти
им се .спира: до поднесу е т е на: придава тас
Член 12
Исплатните Органи ке донеоу|а!т решенија, ' за*
Истшатуење н а потребните трошкови (Чл. 26 од За"
и оног за воените! вр ј и н инвалиди) На? лица -еди »ке
поднесат до мазите летва о д страна, на органите н а
народната в ла ст ? дека г р' извршиле погребот на воениот во)ј|ни инвалид з а своја 'сметка:.
Чде1н 1 3 /
След ставањето во! ток на- инвалидскине припадд е ј н о с т и на (основани е на! правно-С н а ш е т о решение ^ надлежниот исплатен, орган н а Министерството н а финансиите' наг ПРМ ке донесе решение за
сите подоцна настанили измјени кри влијаат на висината на инвалидските пр и надлежности.
Изменените инвалидски припадлажности прочујат д а течат од првиот ДОДО на наредниот месец.
Во однПцление .на, р а ѓ а њ е т о на деца.^ уживателите
наѓ 'инвалидските при надлежности се должни, д а за
ра1гја,њ1ето поднесат пријава во- срок од 90 дена Ако
пријавава ов (поднеске во1 т о ј срок додатакот н а децата ке тече Од првиот наредев месец о д р а ѓ а њ е то! на! детето.
Доколку пријавата не се подиесуе во1 »тој срГ1к
дадогакот же тече од првиот нареден месец о д копа е р а ѓ а њ е т о прибавено.

6) Бројот на. децата кси примаат половина на
инвалидските прина.ддежности и целиот износ на пла
тенета инвалиднина;
7) Б р о ј ега на- родителите, одделно' ако дрвата родитела 1 ги уживат инвалидските принадлежНости а одделно а(ко ги у ж и в а само еден родител^ и- целиот
изрод на платената (инвалиднина;
8) Б р о ј о т наѓ дедовци и баби кои подучава-!- инвалидски принадлежн1с!сти;
9) Износ н а исплатени инвалидски' принадле
ж'н(ор1ги во .мин ал нот месад по сите танки.
Министерството н а с о ш и е н и грижи н а НР Македонија ка поднесе д о 1 0 т и во месецот заедно со
т р збо вашето и а кредитите ) ваков извешће 8 до Инвалидско- одделение на Министерството на народна! одбрана на ФНРЈЧлен 17.

Крга лицето кое ужива инвалидски принаддеж »ости ја) промени а д р е с а , д о л ж е н е да! веднаш то
извести за 'Това. Министерството на финансиите на
НРМ.
В о . с л у ч а ј да се това лице пресели' ,од територија
та; на НРМ »з| територијата /на! друга!
република,
должно е за това. да го извести Министерството, на
финансиите на НРМ Ј Министерството на финансиите на! НРМ к е го прекрати печатам сушното1 идататуење на ирина длежМостите на, такво лице от предметот с о паричните додатоци, кс ги достави на Министерството* з а е оци а дни грижи н а НРМ, ,а] ова. па(к о д
Чле(н 14својата картотека! ке ј а испрати на надлежното реНужните кредити и парични средства ке ги треп уб лишисмо' Министерство за! социални грижи
со
бу« Министерството на финансиите секој месец до
препис (од картонот и целото досие ? внасајки во сво5-ти во месецот од Министерството на! е овда дните
ите спрци^дни к о н т р о л н и ^ податоци за: преселуегрижи н а НИМ, а ова Министерства н а ј д о ц н а д о
њет|о и извршената исплата од касата која! вршела
10-ти во месецов од Инвалидското
еде леине
при
до 1С1ега и,оплатуење. Министерството На финансиите
М и н и с т е р с т в о на наредната одбрана на ФНРЈ.
по приемот на правноснажна пресуда тточл. 28 и 29
пс. Законот за воените војни инвалиди ^ _ по кС'е е изЧлен 15.
режена к а з н а на лице кос ужива инвалидски иринадМинистерството |»а финансиите е а своите 1 раболежнОсти ВСДНСНЈ ке сире иоплатуењсто. а по това
ти ке постави пој прописите од Правилникот на сметво к"1нтр1олниког и ликвидациониот лист ке констатиководни, благајничкото работење
ра) да. Ре инвалидските прима длежнссти сирени на логичното лице постојано или привременоЧлен 16.
ЈТиквидацисјните листови на лица кри стално го
Министерство н а • финансиите е" должно да. д о
загубиле п р а в е т е ма' инвалидски прима д у ж н о с т и ке
15-ти секој месец за м и н а л а месец поднесе
до
пи слага' одвоено (од остзналите ликвидациони
лиМ и н и с т е р с т в о ^ на народнава одбрана (Инвалидско
стови.
оделење) ©опие до Министерството! на с о с е д н и т е
На ЈТ-(ца 1М'1Ч привремено го изгубиле правото на
грижи 'известие за следното:
инвалидски
принадлежно1сти со досудуењето по кри
1) Бројат од. воените војни инвалиди, п,0 групите
к о и ,н е
вични
дел!,
' '° е нечасни, ке се. продо/лжуе иск1ои п р и м а ј полни инвалидски принуддежНости и це1
п л а т е н о т о после истекот на казната', ликвидациониот
лиот износ на платенава 'инвалиднина;
лист ке 'остане во. картотеката шо т'св/а да' се_ логич2) Бројот 'На воените војни инвалиди, по трупи
ната рубрика' „Нето исплата" означи с о прецртуКњето
т« к о и примат пол овената, .ца инвалидските припадза! месе.цит е во кои иоплатуењето. е гбухтааТено.
лежнрсти^ и целиот износ на' платената, инвалиднина;
Ако: воениот воен 'инвалид, односио лицето кое
3) Бројот, .наудовиците кои уживат полни инваужива пттвалидските пр инадлажности -е 'осудело' на
лидски принаЈдлежности. и целиот износ на платена
к'?1з:на е - тидоуенЈе на1 слободар со пр и нудите ли,а работ а инвалиднина;
та? или без пр ин уд1 штедна! работа^ или со казна 1 ел при
4) Бракот на1 удовољите кои уживах половина од
нудите дна работа по1 малку ол една годи)«'?. Миниинвалидските принадлежности ) и целиот износ
на
стерството на! финансиите на НРМ ке иоттлатуе на
. платената, инвалиднина;
.и^г^иот" Фз1м,м.тги-!а кејп тол јп изтпжач' 4 л 50% т
неговите инвалидски итич ал .тежнеел-и со т?'а, да' от5) Бројот И® децата ко'и примаат полни инвалидсто™ г о забележи в о контролникот у, ликвидациоски ,'принадлежносТи, и целиот износ на! платената
ниот лист.
инвалиднина;
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За сите овија измени Министерството ца, финан.
аните к(е го навестува1 Министерството, н а ' сони алии
г рижи на ПРМПоради точното и брзото онај дуење во администрацијата Министерството на Финансиите на ПРМ
е ДОЛЖ И Ј да на кра{ј НА преписка ТА* стави број на
специ ал имот контролите на Министерството на со.
циаигаите грижи (на НРМ (ОК Бр.
— на Министерството за ооциални грижи (на ПРМ) под кој дот и ч н у корисник е регистриран при министерството.
Член 19.
Сите објасненија по* овој Правилник ке ги дава
Министерството на ооциални грижи (на НР • Македонија..
Член 20-'
Овој Правилник влегува во сила о д денот на неговото о б н а р о д у ј е во „Службениот весник" на
НРМ.
Во Скопје, 9 X 1946 род.
И Бр- 3261.
М и н И С Т € р,
(на соц нагните триж »а НРМ
Д-р БОРИС СПИРОВ, е. Р

ОГЛАСЕН ДЕЛ
СУДСКИ ОГЛАСИ
К-кода Петрев 11 тичкСвми, од - О Т Ј Ј на
'-при.-:
1941 год. веднага! след првата бомбардираа,та над
Омен је!. ду» ден денеска! не се вратил нити се јовЗД
да' е жив.
•Се покажу е нестШалион и секој кој /нешто знае
зЈа* него. да! "'а®** на) судев (ити на, старателот Јаглика Ан»астасРв|а Ник(с1лс1в1а од Скопје ул. 481 бр. 24 во
срок од едем месец де,на ОД обједе ужегло!. з^шт»1 во
прот!ив!Н10' неста кадарот ке се' прогласи за! умрен.'
Од Околискиот СУД ВО* Скопје 9 XI 1946 го Г
Р. бр. 3548/46 ,год.
Сеп. А. Бр. 926 1—1
Леон С. Марио. Нег^ртз! женја Кл1Мра и двете му
керки: Бука! и Малви^, бѓда. од го. Скопје
месец
март 1943 под. со д ругате евреи. с;а» о две дени во
Германија о)д каде до! денеска <Не се пратени нити
се јавили да еЗ; жики.
Се поканувај нес гаражите. Леон С К ^ ш ^ же№
м- Клана. и двете! му керки на/ Леон: Бука и Малигна. и ОСМОГ кор знае зД' нив Д| се јават во СУДОВ (ИЛИ
нН сл"Шатело1т Сабетај |и Л. Карпо ^ Скопје ул. 82
по . 18 в , т к о!д месец дена од обт-(зуењето зМттТо
ГО .постигано: неста1н1злите тео с е •ЈГТЛОШЛРО >Г ЗР1 МОТРИ.

Од Околискиот Суд во гр Скопје 21 октомври
1946 год. О. Бр 145/46
' Сер А Бр. 927 1 1
По барањето на ВитЗ)л фзраджи од Битола! покренат е поступак1 при свој суд за* нсииштуењр една
'полица*, издадена ОИ ФОЛШГУОКОТО ДРУШТВО. „Унион"
БелтЧд 13 јули 1924. Бр. 226228 на 50.000 динари.
'Се покаже. кој ја имт горната полица! да во! срок
гл л«'") месеца од л!аГ,т на ^б.р^уењето •»?• овој оглѕг
во „Службен весник »на НР Македонија" е донесе
истата во овој суд. Во противен случај, после овој
'срок ро лицата) ке се огласи »а* поништена.
Од ОкМлијскИоТ суд (во; Битола! Р. Бр. 883/46
Бр. 10379 — 1—1
Јавниот »обвинител за струшка околија го тужи
во судот: Ракип Нури о д
Бороец — струшка, околија.
Сега
со
неизвесно 'местожителство, зл- дело
закана
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За заступник на обвинекиот. кој е во неизвесност
судот одредуе др. Јован Костоски, Адвокат од Струга кој ке' го заступа! на негов тро1ша|к и Опасност.
Се пјокануе обвинетиот да се јави на. претресот
при овој суд н,а! ден 19 XI 1946 година вог 8 сатот
Во случај неЛавуеше ке му се суди во отсаствие.
Околиски суд во Струга Кр. д. Бр 344/46 год.
Бр. 10542 — 1—1
* Тужителот Тодор Г Кјурчиев од гр. Скопне.
тужи во судот Зора Т. Кјурчиева со неизвесно местожнтелствок
З а заступник н!а тужената страна! ко^а е во неизвесност судот одредува др. Благон' Поп Панков — адвокат |од Скопје, кој ке ја,' заступа' на »геј гил трошок и опаснсот.
Се нсјвикуе тужената д а , вр! рек од 15 дева од
објавуењет|о во „Службен весник" да се Јави и посинити светот полномошник оти во« (противен случај
спорот ке се-реши и без нејзино присгјотвие.
Гр. бр. 624/46 год. од 17 штом, 1946 год.
Од Окружниот суд — Скопје
Сер. А бр. 486.
СОДРЖАЛ
Стр.
Указ за у в а ж е њ е оставката на Министер
рот на социјалните грижи и именување
. /негов заступник —
— — — 389
3 4 0 / У к а 3 »а проглашење на Законот за Презм![иум!ст на Уот(ав|о(творното собрание 1Н'а1
м
—
389
Решение на Уставотворно^ собрание на!
1РМ за усвоеше извештајот на Президиум
тент на Народното собрание иа ПРМ
— 390
'342 / Правилник № работата на УставСтворното
—-"' собрание на ПРМ
—
390
343 Записник од 1 -ист претходен состанок на
Уставотворното собрание на ПРМ одржан
на 1 некЈ(шри194б год.
— 396
344 Зависник .од Тћиот претходен состанок н®!
Уставотворно то собрание таа НРМ одржан
»на 2 XI 1946 г о д
396
345 Решение з^ оце,иуењет|о\ ш успехот на учеС. питите
——
39?
346 -Решение за отворање на едногодишен курс
~ ~ з ' ! шиптарски и турски ос новији' учители — 397
347 Решениеда* се потврдата з а внесената сума
на име депозит за! мега упр адск ите телефондуењето бр. 6033
—• 399
ски разговор^ во Нештата смета за ликвиден документ , и да се расходува од одобрел о кредит за телефонски разговори
397
348 Објаснение <по прашањено- за' (правото ма
пензија на фамилии!^ на1 оние лица кои загинале во борбата против нарОјдзночослободи,телната војска ити се стрелани поради сРоабстуењето с!К (окупаторот
—
398
349 Напатствие за исплата аконтација! по пензН1ите н а пензионираните на! НРМ и, нивните
семејства.!
398
350 Решение бр. 58 з!а определуење цените на1
1
сеното и. сламала
—
351 Наредба за изменуење 'и дополнуење на На^
педбата на Министерството на трг. и снаб352 Решение за, откуп на' оризот и призмата
:Г)опа од реколтата 1946 год. ЈИ порамните
години —
ЗМ
353 Решение бр. 62 за спред блуење' едниот®«пите цени на оризот вО продажба;
дребчо 400
354 Решение бр. 2 за илменуење На чл. 4 од Ре-шението зч ОТКУП на' зејтдаодајните семиња од бербата! 1946 год, — —
400
355 Решениебр. 61, за »определуење на едшстве1
:н!ите цени на домашната салца во продажба
. на лоебно со* важност за целата територија
на Народна Република' 'Македонија
400
356 Правилник за начинот на! ишплатуењето на
нив а(ди дскит еприиад дејности
— — — — 401,
339

Власник и издадел: Претседателството на Владате на Нзр^е-днл Републик« Млкедонија-Хкопје.

