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О Д Л У К А 

ЅА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБИТЕ ДОНЕСЕНИ ВРЗ ОСНО-
ВА НА ЧЛ. 1 о д ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ВЛАДА! А 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДОНЕСУ-
ВАЊЕ УРЕДБИ ПО ПРАШАЊАТА ОД НАРОДНОТО СТО-
ПАНСТВО и ОБНОВАТА НА ЗЕМЈАТА ВО ВРЕМЕТО ОД 

15 АПРИЛ 1949 ГОДИНА ДО 20 ОКТОВРИ 1949 ГОД. 
Се потврдуват следните уредби на Владата на Народна 

Република Македонија донесени во времето од 15 април 
1949 година до 20 октоври 1949 година врз основа на чл. 1 
од Законот за овластување Владата на НРМ за донесува-
ње уредби по прашаната од народното стопанство и обно-
вата на земјата и тоа: 

1) Уредбата за задолжителен откуп на грав од реколтата 
1949/50 година од 31-УШ-1949 година ("Службен весник 
на НР Македонија" бр. 19 од 16 IX 1949 год.); 

2) Уредбата за задолжителен откуп на кромпир во 
економската 1949/50 година од 31 VIII 1949 год. ("Службен 
весник на НР Македонија" бр. 19 од 16 IX 1949 год.); 

3) Уредбата за задолжителен откуп на оризовата 
арпа во економската 1949/50 година од 31 -VIII 1949 год. 

("Службен весник на НР Македонија" бр, 19 од 16 IX 
1949 год.); 

4) Уредбата за задолжителен откуп на млеко и пре-
работки од! млеко во 1949 година од 31 VIII 1949 год. 
("Службен весник на НР Македонија" бр. 19 од 16 IX 1949 
година). 

5) Уредбата за укинување Главната дирекција за 
ауторемонт на Министерството за локален саобраќај од 

Г 0 Д ' ("С лУжбе„ весник на НР Македонија" од 
16 IX 1949 год. бр. 10); 

6) Уредбата за укинување на Средното земјоделско 
и Г и ! Ш Т е м0„ДмМ И р К а п и ј а 0Д 3 1 У , И 1949 год. ("Службе,н 
весник на НР Македонија" бр. 19 од 16 IX 1949 год.); 

7) Уредба за укинување Главната дирекција за Јавен 

В л У а л а Г Г Р Н Р Т К 0 М И С И Ј а т а 3 3 локален сообраќај при 
владата на НР Македонија од 31 МИ 1949 год ГСлужпен весник на НР Македонија" бр. 19 од 16 IX 1949 год.?; 

8) Уредбата за укинување Главната дирекција за 
откуп и промет со млеко и млечни производи со седиште 
во град Скопје од 31 VIII 1949 год. ("Службен весник на 
НР Македонија" бр. 19 од 16 IX 1949 год.); 

9) Уредба за укинување Главната дирекција за откуп 
и промет со живина, јајца и перја го седиште во град 
Скопје од 31 VIII 1949 год. ("Службен весник на НР Ма-
кедо,нија" бр. 19 од 16 IX 1949 год.); 

10) Уредбата за укинување Главната дирекција за 
откуп и промет со емиш, зарзават и алкохолни пијалоци 
со седиште во град Скопје од 31 VIII 1949 год. ("Службен 
весник на НР Македонија" бр. 19 од 16 IX 1949 год,); 

11) Уредбата за пренос на Главната дирекција за 
откуп на житарици, оризова арпа и фураж. Главната дирек-
ција за откуп и промет со млеко и млечни производи, 
Г лавната дирекција за откуп и промет со емиш и зарзават 
и алкохолни пијалоци, Главната дирекција за откуп и про-
мет со живина, јајца и перја, Главната дирекција за откуп 
и промет со кожи, волна и црева и Главната дирекција за 
откуп и промет со млеко и млечни производи со седиште 
лежноста на Министерството за трговија и снабдување на 
НР Македо,нија во надлежност на Министерството за др-
жавни набавки на НР Македонија од 31 VIII 1949 год. 

Скопје, 26 октоври 1949 година. 
Секретар, Претседател 

Кемал Сејфула с. р. Д-р Димитар Несторов с. р. 
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" ' Ј 
Врз основа чл. 25 ст. 5 во врска со чл. 26 од За-

конот за ловот ("Службен весник на НРМ" бр. 10/49 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДРЖАВНИТЕ ЛОВИШТА ОД РЕПУБЛИКАНСКО 

ЗНАЧЕНИЕ 

Член 1. 1 . 
Државни ловишта од р е п у б л и к а н а значение се онија 

ловишта што се како такви образовани со решение на Ми-
нистер за шумарство. 

Член 2. 
Со државните ловишта од републиканец значение у -

правува Министерот за шумарство. Министерот може да го 
предаде непосредно управувањето на такви ловишта на опија 
државни установи и претпријатија на чие земјиште се на. 
воѓа това ловиште, придржувајќи си право на надзор. 

Член 3. 
Главна задача на државните ловишта од републиканец 

значење е да го организират и вршат ловот и да слу-
жат како: 

а) Узорни ловишта каде ќе се одгледува заштитена 
дивина: 

б) Ловишта за расадишта на заштитената дивина, и 
в) Ловишта за репрезентација во секторот на ло-

зарството. 

Член 4. 
Во државни ловишта од републиканец значение треба 

да се стопанисува било со ПРИРОДНО или со вештачко одгле-
дување така, да бројната состојба на заштитената дивина се 
повиши и постојано да се одржава на оној најмалак број 
што го дозволуваат можностите за прехрана и другите при-
родни услови. 

Член 5. 
Државни ловишта од републиканец значкине ја извр-

шуват задачата да станат узоони расадилишта на заштитена 
дивина, со превземање мерки: за освежување на крвта, 
одржување на правилната соазмера на половите, застрелу-
вање на болна и заразена дивина, оплеменување на днев-
ната и т. н. со цел да се дивината одржува во добра здрав-
ствена и квалитативна состојба и да се дивината исползува 
на најрационален начин. 

Државните ловишта од републиканска зн)ачение служат 
и; за квалитетно и квантитетно подигање на дивината и тоа 
првенствено за подобрување на останалите ловишта, за из-
воз на жива и мотва дивина, кожи и казна, за одгледување 
дивина со скапоцено крзно и одомаќинување на онија 
видови дивина, што ги нема во Народна Република Македо-
нија, а можат да се развијат. 

Член 6. 
Задачата од чл. 3 под в ќе се извршува со подгот-

вувања на ловот било заеднички (на ниска дивина) ,било 
поединечно (на висока дивина) во рамките на предложе-
ниот и одобрениот план за застрелување. 

Член 7. 
Ол^жување на ловон со цел на државна репрезента-

ција одобрува Претседателство на Владата, а технички ги 
спроведува органот што управува со дотнчното ловиште. 



Бр. 26. Стр. 200 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Скопје, 16 XII 1849 год. - Год. V 

Член 8. 
Ловот во државни ловишта од републиканец значение 

може да се врши само по постоевте законски прописи за 
ловот на територијата на Народна Република Македонија. 

Член 9. 
Во државните ловишта од републиканец значение во 

кои што има елени, ерни и диви кози, забрането е да се 
лови со кучиња бракирци. 

Ловот на оваа дивина дозволен е само со наближување, 
со метерис, довезување со коли и со водење на застрел 
само со кугла. 

Во ловиштата во кои што има покрај набројаната Ди-
вина, и диви свињи, дозволено е овие да се ловат со кучиња 
што се нарочно научени да гонат само ваква дивина, а не 
и друга. 

Член 10. 
Трошковите за уредување и издршка на државните 

ловишта од републиканец значение со кои директно упра-
вува Министерот за шумарство патат на терет на буџетот 
на Министерството за шумарство, а к/д другите ловишта на 
терет на установите или на претпријатијата што раководат 
со тие ловишта. 

Член И . 
Со дивината застрелана во државните ловишта од ре-

публиканец значение се располага по начин: на ловците што 
земат участие во ловот им припаѓа најповеќе по 2 парчиња 
ниска дивина и трофеји од висока дивина а доуго ќе се 
уновчи по ценовникот што ќе важи во време на продава-
њето, во полза на он1да установа или претпријатие што 
раководи со дотичното ловиште. 

Член 12. 
Дивината се дели на висока и ниска. 

Во висока дивина спаѓа: 
а) од дивина со влакна: елен, срна, дива коза, дива сви-

ња, мечка и рис. 
б) од дивина со перја: голем тетреб, мал тетреб, голема 

дроплја, ждрал, орел и лебед. 
Се друго е ниска дивина. 

Член 13. 
Растрелување на пооделни парчиња висока дивина на 

поедини лица одобрува Министерот за шумарство во лови-
шта со кои управува Министерот за шумарство, со накнада 
спрема ценовникот што ќе биде пропишан секоја година за 
отстрел на поедини видови дивина најдоцна два месеца пред 
почетокот на дозволениот лов на таква дивина. За другите 
ловишта од републиканец значение тоа одобрение го дават 
по ист ценовник, установата или претпријатието што раково-
ди со тоа ловиште. 

Растрелување на болна или закржл^на дивина ЌР 
вршат службениците од управата на ловиштето по с л у ж б е н 
должност, а исто така прекомерно намножена висока дивина 
со цел на одржување на правилна сразмера на половите. 
Ако за тоа застрелување не се јави доволен број на ловци 
застрелување ќе се врши со дозвола во смисол на пропи-
сите од чл. 14 од овој правилник, На таков начин застре-
лана дивина и припаѓа на управата на ловиштето. 

Член 14. 
Кој што сака да изврши застрелување по чл. 13 треба 

да поднесе прописно таксирана молба до органот што е 
надлежен да го одобри тонЈа застрелување. След подадената 
молба се донесува решение од надлежната установа во срок 
О" 8 денч. Молителот ќе биде повикан со извештај за доне-
село решение за застрелување, во срок од 8 дена за дЈа го да-
де одредениот износ за застрелување. След уплатата на од-
редената такса ќе му се издаде на молителот дозвола за от-
стрел по формуларот што ќе се пропише накнадно од Мини-
стерот за шумарство. Ако молителот не го положи во тој 
срок одредениот износ, ќе се смета дека е одустанал од 
молбата. 

Член 15. 
Со издадената дозвола, во која што мора да биде точно 

означен бројот видот и квалитетот на дивината, како и 
време кога ќе се изврши ловот ловџијата ќе се испрати до 
ловиштето од надлежниот пазач на ловиштето. Одобреното 
застрелување на висока дивеч ловџиите можат да го извршат 
гЈамо при следение на одредено лице од страна на управата 
на ловиштето и во време што му е во дозволата означено. 

Ако не биде ловецот во одредено време на лов во ло-
вишето или ако дојде па не го исползува' доследно одобре-
нието, ќе му се врати положениот износ за застрелување. 

Ранета дивина се смета како застрелана ако се најде 
крв по трагот. 

Од висока дивина со влакна, отепана со дозвола, на ло-

вецот му припаѓат само трофеите а од висока перјаста ди-
вина цели парчиња како трофеј. Месото на високата дивина 
со влакна се уновчува по постоеќиот ценовник а првенствен 
но право на откуп му припаѓа на ловецот што е застрелал^ 

Член 16. 
Ако' ловџијата застрела дивина која што вреди повеќе 

од онаа за која што му е Издадена дозвола, а противно на 
опомената на пратителот, ќе биде должен да плати двострук 
пропишан износ за таква дивина. 

Член 17. 
Како трофеи се сметаат: кај елен, срна, дива коза и 

диво-јарец роговите со целата глава, кај дивите свињи кљо-
вите, мечките и рисовите нотите, кај ниската перната дивина 
целата дивеч. Освен тоа кај елени, диви јарци, диви кози и 
диви свињи и долгите влакна од воатот или 'рбетот. 

Ловецот ако сака може да добие со роговите и главата 
на елените, срните, дивите јарци, и дивите кози или дивите 
свињи кожата од целиот врат заедно со главата поради 
исполнусање и препариоање. 

Член 18. 
За секое ловиште од републиканец значење, без оглед 

под чие раководство се навоѓа, се води матична книга на 
ловиштето. 

Матична книга на ловиштето ја води оној орган што 
раководи со ловиштето а по формуларот што ќе се пропише 
накнадно од Министерот за шумарство. 

Член 19. 
За пазење на ловиштето, одгледување и заштита на 

дивината управата ќе постави соодветен број пазачи на 
ловиштето. 

Член 20. 
Пазачите и персоналот на ловиштето немат право да 

во ловиштето што го лазат ловот поединечно заштитената 
дивина. ѓ 

Член 21. 
Службениците од управата на државните ловишта од 

републиканско значење Нарочно се должни да е уништуваат 
штетната и грабежливата дивина, зверови и нивните мла-
дунцИ и јајца, за што им припаѓа одделно награда во пари 
и муниција пропишана со посебен ценовник кој ќе го про-
пише накнадно Министерот за шумарство. 

Службениците од управата на државното ловиште не 
т р а т да бидат членови на ловечки друштва, но морат да 
бидат снабдени со специјални дозволи за лов издадени од 
Министерството за шумарство во согласност со Министер-
ството на внатрешните работи н а НРМ. Дозволите гласат на 
име и не се пренесуват на друго име. 

Член 22. 
Во однос на дивината за која што во решението за 

привремената забрана на ловот и отстоелот на некои врсти од 
заштитената дивина бп. 8131 од 27 X 1948 год, („Службен 
ресник на Напорна Република Македонија" бр. 34) /48 е за-
бранев ловот. Забраната на ловот и отстрелот и понатаму 
важи. 

Член 23 
Овој поавилник влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република Маке-
донија". 

Бр. 1889, 28 X 1949 год., Скопје. 
Министер 

за шумаоство на НРМ 
В. Ѓоргов с. р. 

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на НРМ, по 
предлог од Министерот за социјални грижи, Владата на На-
родна Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА МАЈКИ И ДЕЦА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА СОЦИЈАЛ-

НИ ГРИЖИ 
1) При Министерството за социјални грижи на Народ-

на Република Македонија се оснива Совет за заштита на 
мајки и деца. 

2) Советот има особено за задача да ги проучува про-
блемите од областа на заштитата на мајки и деца и да пред-
лага конкретни мерки за нивното решавање, како и за ус-
кладување дејноста на државните органи и општествените 
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организации во таа област. 
3) Советот се состои од претседател, секретар и потре-

бен број членови, кои што ги именува Претседателот на Вла-
дата на НРМ. 

4) Советот има свој секретаријат за вршење работи 
на Советот со потребен број административен персонал. 

5) Советот има својЈд претсметка на приходите и рас-
ходите на Министерството за социјални грижи. 

Наредбодател за извршување на претсметката е прет-
седателот на Советот. 

6) Поблиски одредби за организацијата и работењето 
на Советот ќе пропише Министерот за социјални грижи. 

7) Ова решение влегува во сила веднаш. 
Број 4349 5 VIII 1949 год. Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Министер ад социјалните грижи, 
Реис Шакири, с. р. 

243 
ЕЈрз основа на тон. 3 од Решението на Владата на 

Народна Република Македонија за оснивање и работење на 
Советот за заштита на мајки и деца при Министерството за 
социјални грижи на НРМ, Претседателот к1а Владата на На-
родна Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА 

1. — За Претседател на Советот за заштита на мајки 
и деца при Министерството за социјални грижи се именува: 

ВЕРА АЦЕВА, Министер на земјоделието; 
И. — За Секретар на Советот се именува: 
РЕИС ШАКИР, Министер на социјалните грижи; 
III. — За членови на Советот се именуваат: 
1) Димче Мире, Министер на просветата; 
2) Д-р Вукашин Попадиќ, Министер на народното 

здравје; 
3) Боге Кузмановски, Министер на трудот; 
4) Димче Зографски, Претседател на Комитетот за 

надворешна трговија при Владата на НРМ; 
5) Крсте Марковски, Претседател на Централниот Ко-

митет на младината; 
6) Миле Делев, секретар на Главниот одбор на СОМ; 
7) Родна Ѓорѓова, Главен одбор на АФЖ. 
Број 4350 5 VIII 1949 година Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ, 
Лазар Колишевски, с. р. 
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Врз основа на точка 3 од Решението на Владата на 

НРМ за оснивање и работење на Советот за заштита на 
мајки и деца при Министерството за социјални грижи на 
НРМ, Претседателот на Владата на Народна Република Ма-
кедонија го донесува следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За разрешавање од должноста на претседателот и 

членовите на Советот за заштита на мајки и деца при Ми-
нистерството за социјални грижи на НРМ и именовање на 
нов претседател и нови членови 

I. На Советот за заштита на мајки и деца при Мини-
стерството на социјални грижи на НРМ се разрешават од! 
должноста им; 

1) Претседателот ВЕРА АЦЕВА; и членовите: 
2) БОГЕ КУЗМАНОВСКИ; 
3) РОДНА ЃОРЃОВА; И 
4) МИЛЕ ДЕЛЕВ. 
II. Се именуват, и това: 
1) За Претседател на Советот ДИМЧЕ МИРЕ, Мини-

стер за просвета и за нови членови: 
2) ЏАБЕР КОДРА, Министер на трудот; 
3) БЛАГА ПОПОВСКА, ОД Главниот одбор на АФЖ; и 
4) КОЦЕ БЕЛЧЕВ, од Главниот одбор на ССМ. 
Решението на Претседателот на Владата на НРМ бр. 

4350/49 од 5 VIII 1949 година, во останалиот дел оста-
нува во сила. 

Број 4350 5 XI 1949 година Скопје. 
Претседател на Владата на НРМ 

Лазар Колишевски, с. р. 
Министер на социјалните грижи, 

Реис Шакири, с. р, 

2 4 5 

Врз основа на точка 6 од решението на Владата на 
Народна Република Македонија за оснивање и работење на 
Советот за заштита на мајки и деца при Министерството за 
социјални грижи, под број 4319 од 5 август 1949 година, Ми-
нистерот на социјални грижи на Народна Република Маке-
донија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА 

ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА 

1) Задаток на Советот за заштита на мајки и деца е 
да ја проучува сета проблематика о д областа на заштита на 
мајките и децата и да изработува општи смерници зја спро-
ведување на оваја заштита и за таја цел: 

а) Предлага на Владата на Народна Република Маке-
донија и соодветните ресори конкретни мерки кои што треба 
да се превземат за решавање на проблемите од областа на 
заштита на мајките и децата и помага да се спроведат овија 
мерки во живот. 

б) Ускладува делатностите на државните органи и 
друштвените организации од областа на заштита на мај-
ките и децата; 

в) Соработува во изработка на сите законски прописи 
што се однесуваат до мајките и децата; 

г) Ги проучува поедините организациони прашања од 
заштита на мајките и децата и ставува конкретни предлози 
на државните органи и друштвените организации за нивното 
хитно решавање; 

д ) Организира заедно со други државни органи и дру-
штвени организации повремени акции за помоќ и заштита на 
мајките и децата. 

2) Советот се состои од претседател, секретар и по-
требен број членови, кои што ги именува Претседателот на 
Владата на Народна Република Македонија. 

Претседателот на Советот раководи со работите на 
Советот, ги свикува и раководи со неговите седници и се 
грижи за спроведување на неговите заклучоци; 

Секретарот ги врши сите текуќи работи на Советот. 
3) Советот има свој Секретаријат за вршење работите 

на Советот со потребниот број административни службеници. 
4) Советот донесува план за својата работа на своите 

пленарни седници на кои што исто така решава за предло-
зите што треба да се упатат до Владата на Народна Репуб-
лика Македонија или соодветните ресори. 

5) Советот во својата работа се опира на апаратот на 
соодветните ресори и стручњаци од поедините сектори за 
заштита на мајките и децата. 

Советот може према укажаната нужда за проучавање 
на поедини проблеми да образува комисии. Исто така Сове-
тот може да спроведува анкети преку друштвените органи-
зации и преку ресорите за подобро запознавање со поедини 
проблеми од) областа за заштита на мајките и дќцатај. 

За организирање и раководење со повремени акции кои 
ги припрема Советот можат да се формираат посебни од-
бори. 

6) Советот има своја предсметка н а приходите и расхо-
дите која што влегува во составот на предсметката на при-
ходите и расходите на Министерството за социјални грижи. 

7) Овој Правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 15397 од 4-Х1-1949 година, Скопје 
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З А П И С Н И К 

о д 1-та СЕДНИЦА НА V1-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНА НА 26 

ОКТОВРИ 1949 ГОДИНА ВО СКОПЈЕ 

Претседава: Претседателот д-р Димитар Несторов 
Секретар: Кемал Сејфула 
Претседателот д-р Димитар Несторов ја отвори пр-

вата седница на VI-тото редовно заседание на Народното 
собрание во 9 часот и го прочита Указот на Президиумот 
на Народното собрание на НРМ за свикување Народното 
собрание на VI-то редовно заседание на 26 октоври 1919 
година. Сите присатни народни пратеници го сослушаа сто-
ејќи читањето на Указот. 

Претседателот соопштува дека народните пратеници: 
Стојмен Т. Донев е умрел на 7 јуни 1949 година, а Исен 
Бесид Јусуф е умрел на 17 август 1949 година, за това го 
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моли Собранието да им оддаде почест со една минута мол-
чење. Присатните народни пратеници стоејќи им оддадоа по-
чест со една минута молчење на умрените народни прате-
ници. Извештаите за смртта на пратениците се испратени до 
Мамдатно-имунитетниот одбор. 

Пред да премине на утврдувањето на дневниот ред 
Претседателот соопштува дека Президиумот на Народното 
собрание на НРМ достави на Собранието писмо бр. 1241 од 
15 X 1949 година со кое бара одобрување и потврдување на 
указите издадени во меѓувремето од У-тото до у ! -тото 
редовно заседание на Народното собрание на НРМ. 

Претседателот соопштува дека Владата на НРМ под-
нела! на Народното собрание на решавање: Предлог на За-
конот за изменување и дополнување на Законот за набор 
на одборници за народни одбори; Предлог на законот за 
изменување и дополнување на Законот за административно-
територијалната подела на Народна Република Македонија; 
Предлог на законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за одзивање на народните претставници; Предлог на 
законот за ^зменуѕ,ање и дополнувања на 3 кочот за одре-
дук/ање имиња на населените места, улиците и плоштадите 
и : а нумеЈ ирање на куќите, Предлог на законот па шумите; 
и Предлог на законот за држење и но: т , е на оружје. 

Согласно чл. 54 од Правилникот за работата на На-
родното собрание на НРМ законските предлози се упатени 
до Законодавниот одбор на претрес. Одборот за сите овија 
законски и з л о з и поднесе свој ч^пешај. Овие извештаи со 
законските предлози се непечатени и разделени на народ-
ните пратеници. 

Се соопштува дека Владата на НРМ му ги поднела на 
Наводното собрание на одобрение уредбите донесени во 
меѓувремето од 15 април 1949 година до 20 октоври 1949 
година. Претседателот соопштува дека списокот на овие 
уредби е отпечатен и разделен на народните прате,ници, а 
потврдата на истите ќе се стави на дневен ред. 

Претседателот д-р Димитар Несторов соопштува дека 
сите молби и н(алби упатени Л7 Народното собрание се 
испратени до Одборот за молби и жалби. 

Народното собрание по предлог на Претседателот д-р 
Димитар Несторов им одобрава по два дена отсуство на 
народните пратенци: Наско Г. Тодоров, Филип Николовски, 
Александар Дума, Петар Пилузе, Божин Стефановски, Стој-
че Поповски и Борис Алексовски. 

По тоа Претседателот објавува да се минува на днев-
ниот ред: Утврдување на дневниот ред. 

По предлог на Претседателот д-р Димитар Несторов 
Народното собрание утврди за идната седница следниот 
дневен ред: 

1) претрес на Предлогот на законот за изменување и 
дополнување на Законот за избор на одборници за на-
родни одбори; 

2) претрес на Предлогот на законот за изменување и 
ј дополнување на, Законот за; административно-територијал-

ната подела на Народна Република Македонија; 
3) претрес на Предлогот на законот за изменување и 

Дополнување на Законот за одзивање на народните прет-
ставници; 

4) претрес на Предлогот на Законот за изменување 
и дополнување на Законот за одредување имиња на насе-
лените места, улиците и плоштадите и за нумерирање на 
куќите; 

5) претрес на Законот за шумите; 
6) претрес на Законот за држење и носење на оружје; 
7) потврда на указите од Президиумот на Народното 

Собрание на НРМ донесени во меѓувремето од У-тото до 
У1-тото редовно заседание на Народното собрание на НРМ; и 

8) претрес на Предлогот на Одлуката за потврдување 
уредбите што ги донела Владата на НРМ во времето од 
15. IV 1949 година до 20 X 1949 година. 

По тоа Претседателот д-р Димитар Несторов ја за-
клучи седницата во 9,30 часот, а идната е закажа за 16 
часот со утврдениот дневен ред. 

Секретар, Претседател, 
Кемал Сејфула с. р. Д-Р Димитар Несторов с. р. 
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