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С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 14 Скопје, четврток 30 јуни 1949 година Год. V 

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен 
весник на НР Македонија" Пошт. фах 51. Скопје. Ракописите 
не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрација 696. 

Овој број чини 4 динари. Претплата за една година износи 
250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при На-
родна банка на ФНРЈ. Централа за НРМ - Скопје 8301,812 

1 зг 
З А П И С Н И К 

ОД И-ТА СЕДНИЦА НА У-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНА НА 18 

АПРИЛ 1949 ГОДИНА ВО СКОПЈЕ 

Претседавал: Д-р Димитар Несторов 

Секретар: Кемал Сејфула 

Претседателот на Народното собрание Д-р Димитао 

Несторов ја отвори втората седница на У-то редовно засе-
дание на Народното собрание во 10,30 часот. 

Прочитаниот записник од првата седница нз У-то ре-
довно заседание Народното собрание го прими без забеле-
шка. 

По предлог на Претседателот, Собранието им о д о б р -
еа отсуство на народните пратеници: Боро Гелов, Д-р Киро 
Милевски, Акив Леши, Љуба Богоева, Пере Абдула Ахмети, 
Адем Демир Адем и Душко Лукаревски. 

Потоа се прејде на првата точка од дневниот ред: Пре-
трес Предлогот на законот за поделбата на територијата на 
Народна Република Македонија на области. 

Претседателот Д-р Димитар Н^торов го покани од-
борскиот известител да го прочита извештајот на Законо-
давниот одбор. Одборскиот известител Емануил Чучков го 
прочита и усмено образложи одборскиот извештај. Претсе^ 
дателот отвори дискусија по предлогот. Во дискусијата уче-
ствуваше Потпретседателот на Владата на НРМ Никола Мин-
чев "за". Собранието гласајќи со дигање раце го усвои ед-
ногласно законскиот предлог во целина. Претседателот обја-
ви дека Законот за поделбата на територијата на Народна 
Република Македонија на области е примен од Народното 
собрание. 

Потоа се преминува на втората точка од дневниот 
ред; Претрес Предлогот на законот за изборот и работењето 
на привремените обласни народни одбори и за пренесува-
ње надлежностите на обласни народни одбори. 

Откога известителот на Законодавниот одбор Емануил 
Чучков го прочита одборскиот извештај, Собранието гла-
сајќи со дигање раце го усвои законскиот предлог во целина. 
Претседателот објави дека Законот за изборот и работење-
то на привремените обласни народни одбори и за пренесу-
вањето надлежностите на обласните народни одбори е при-
мен од Народното собрание. 

Се преминува на третата точка од дневниот ред: Пре-
трес на Предлогот на законот за прекршоците против јавни-
от ред и мир. 

Претседателот го покани одборскиот известител да го 
пречете извештајот на Законодавниот одбор. Одборскиот 
известител Александар Мартиновски го прочита извештајот 
на одборот. Повереникот на министерот на внатрешните ра-
боти Методи Антевски даде образложение по предлогот. Со-
бранието гласајќи со дигање раце го усвои едногласно овој 
законски предлог. Претседателот објави дека Законот за пре-
кршоците против јавниот ред и мир е примен од Собранието. 

Се преминува на четвртата точка од дневниот ред: 
Претрес Предлогот на законот за прогласување на шумски-
те предели околу Мавровското поле за национален парк. 

Откога известителот на Законодавниот одбор Амди 
Демир го прочита одборскиот извештај, Собранието гласај-
ќи со дигање раце го усвои законодавниот предлог во це-
лина. Претседателот објави дека Законот за прогласување 
на шумските предели околу Мавровското поле за национа-
лен парк е примен од Народното собрание. 

Потоа се преминува на третата точка од дневниот ред: 
Претрес Предлогот на законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за аграрната реформа и колонизација на тери-
торијата на Народна Република Македонија. 

Откога известителот на Законодавниот одбор Амди 
Демир го прочита одборскиот извештај, Собранието гласај-
ќи со дигање раце го усвои предлогот во целина. Претседа-
телот објави дека Законот за изменување и дополнување на 
Законот за аграрната реформа ц колонизација е примен од 
Собранието. 

Потоа се преминува на шестата точка од дневниот 
ред: Претрес Предлогот на законот за ловот. 

Претседателот го покани известителот на Законодав-
ниот одбор да го прочита извештајот на одборот. Откога из-
сестителот го прочита одборскиот извештај, Собранието гла-
сајќи со дигање раце го усвои едногласно предлогот во це-
лина. Претседателот објави дека Законот за ловот е примен 
од Народното собрание. 

Се применува на седмата точка од дневниот ред: Одо-
брување и потврдување на указите на Президиумот на На-
родното собрание на НРМ донесени во меѓувремето од 1У-то 
вонредно до У-то редовно заседание на Народното собрание 
а во смисол на чл. 73 т. 7 и 9 од Уставот на НРМ. 

Откога претседателот Д-р Димитар Несторов го про-
чита писмото на Президиумот Бр. 480 од 16 април 1949 го-
дина со приложените кон него укази Собранието едногласно 
ги одобрува и потврдува истите и тоа: 

Указот за реконструкција на Владата на НРМ У. бр. 2 
од 17 март 1949 година со кој што им се уважуваат остав-
ките и разрешаваат од должностите: Министерот на тргови-
јата и снабдувањето Киро Мил,овски; Министерот на граде-
н.ите Живко Брајковски; Министерот на земјоделието Ванчо 
Бурзевски, а се поставуваат: за Министер на трговијата и 
снабдувањето Христо Бајалски, народен пратеник и помош-
ник министер на трговијата и снабдувањето на Македо-
нија; за Министер на земјоделието Вера Ацева, на-
роден пратеник и Претседател на Главниот Сојуз на земјодел 
ските задруги на Македонија; Министер во Владата и Прет-
седател на Комитетот за Универзитет, високи школи и на-
учни установи Крсте Црвенковски, народен пратеник и секре-
тар на Главниот одбор на Народниот фронт на Македонија; 
Указот за образување Министерство на државните набавки 
на Владата на НРМ У. бр. 6 од 16 април 1949 година и Ука-
зот за поставување Министер на Владата на НРМ У.бр. 7 
од 16 април 1949 година со кој што се именува Перо Менков 
за министер на државните набавки. 

Потоа се премина на осмата точка од дневниот ред. 

Откога Претседателот го прочита писмото на Прези-
диумот Бр. 481 од 15 април 1949 година со кое што го доста-
вува решението за одземање имунитетот и покренување кри-
вична постапка против народните пратеници: Ремзи Исмаил и 
Страхил Трајковски, Собранието го одобри истото. 



Бр. 14 - Стр. 136 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Скопје, 30.VI.1949 год 

Потоа се премина на десеттата точка од дневниот ред. 
Откога Претседателот Д-р Димитар Несторов ја прочита Од-
луката за потврдување уредбите што ги донела Владата на 
НРМ во времето од 20 ноември 1948 година до 15 април 1949 
година, Собранието едногласно ја одобри и потврди. 

Претседателот Д-р Димитар Несторов предложи на 
Собранието да се дневниот ред дополни со десетта точка: 
Уважување оставката на секретарот на Президиумот на На-
родното собрание на НРМ Крсте Црвенковски и избирањето 
нов секретар на Президиумот. Народното собрание го прима 
предлогот на Претседателот. 

Откога Претседателот ја прочита оставката на секре-
тарот на Президиумот, Крсте Црвенковски, Собранието ја 
уважи истата. 

По предлог на народниот пратеник Љупчо Арсов, Со-
бранието едногласно го избра за секретар на Президиумот 
Ристо Џунов. 

Со овоа дневниот ред беше исцрпен, поради тоа Прет-
седателот Д-р Димитар Несторов предложи да се заклучи вто 
рата седница а со тоа и У-то редовно заседание на Народ-
ното заседание на Народното собрание на НРМ а побара од 
Собранието овластување да претседателот и секретарот го 
оверат записникот од оваа седница. Собранието ги усвои 
овие предлози. Претседателот ја заклучи седницата а со тоа 
к У-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ во 
1"?,30 часот. 

Секретар - Претседател 

Кемал Сејфула, с. р. Д-р Димитар Несторов, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Рег бр. Страна 

152 Записник од П-та седница на Vто редовно засе 

дание на Народното собрание на Народна Репу 

блика Македонија одржана на 18 април 1949 год 

во Скопје 135 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — Новинско издавачко претпријатие, ул. „Маршал Тито 
Лп. 1п Гкпше. — Пошт. Љах 51. Телефон 696 Одговорен уред ник Крсте Војноски — Нови станови „Пролет" зграда четврта 


