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14 
У К А З 

Президиумот на Народното собрание на НР Македонија, 
врз основа чл. 73 тач. 4 од Уставот на Народна Република 
Македонија а во врска со чл. 4 тон. 3 и чл. в од Законот »а 
Лрвзидиумот на Народното собрание на НР Македонија, го 
лрогласуе Законот »а потврдував Одлуките и Законит« до-
несени пред 4 ноември 1946 година, изгласан од Народното 
собрание на НР Македонија на својата седница од 30 декем-
ври 1947 година, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА П0Т8РДУЕЊЕ ОДЛУКИТЕ И ЗАКОНИТЕ ДОНЕСЕНИ 
ПРЕД 4 НОЕМВРИ 1946 ГОДИНА 

Чп. 1 

. Се потврдуат следните Одлуки и Закони донесени од Ан-
тифашиското собрани* не. народното ослободував на Маке* 
докија и од неговиот Нрваидиум, од Народното собрание на 
Македонија односно од Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија и од неговиот Президиум: 

1. Решение на АнтиФаижското собрание на народното 
ослободуење на Македонија за понети губењето на АСНОМ 
иако врховно законодатепно и исполнително народно прет-
ставители) тело и највисок орган на државната власт на де-
мократска Македонија (АСНОМ) од 2 август 1944 год: 

• 

2. Декларација на Антифашиското собрание на народно-
то ослободува на Македонија за основните права на гра-
ѓанинот на демократска Македонија од 2 август 1944 година; 

3. Решение на Антифашиското собрание на народното 
ослободуење на Македонија за оддавање признање и благо-
дарност на Народно-ослободителиата војска од 2 август 1944 
година; 

4. Решение на Антифашиското собрание на Народното 
ослободував на Македоније за одобрение решенијата, запо-
ведите и задолженијата земени од Главниот штаб на НОВ и 
ПОЈ на Македонија и Иницијативниот одбор за свцруење на 

АСНОМ од 2 август 1944 год. 
3. Решение на Антифашиското собрание на народното 

ослободуење на Македонија за образуење и?« Државна коми-
сија за утврдуење престапленијата на окупаторите и нив-
ните помагачи од 2 август 1944 година: 

6̂  Решение на Антифашиското собрание на народното 
ослободуваа на Македонија за заведуењв Македонскиот ја-
зик како службен јазик во Македонската држава од 2 август 
<944 година; 

7. Фин алсов закон кон буџето-лроектот за расходите и 
приходите во федерална Македонија за месеците: јануар Фе-
бруар и март 1945 година Од 5 јуни 1945 година; 

в. Фииаксоа закон кон бууето-преектот за расходите * 
приходите за месеците: април, мај и јуни 1945 година е« 
Федерална Македонија од 6 јуни 1945-.година; 

Цена ва ОВОЈ број Е 4 динари. Претплата за цела година 250, 
»е .нбда години 125 — Огласите се примаат по тарифа објавена М 

бр. 25/47 год. 

» % , 

9. Финансов ѕакон кон бумето-лроектот ев расходите а 
приходите на Федерална Македонија за месеците: јули — де-
кември 1945 година од 20 јули 1945 година; 

10. Закон за укинуењето на решението нв АСНОМ з« 
создавање на суд за судење на престаппенијата извршени 
против Македонската национална чест од 30 ХП 1944 годи 
на и на Законот за изменуење и допопнуење на Решението 
иа АСНОМ за создавање на суд за судење на лресталленијо 
извршени против македонската национална чест од 16 април * 
1945 година, од 1 јули 1945 година; 

11. Закон со кој Федерална Македонија гарантира склу-
чениот заем на Федералното епектро-техничко претпријатие 
за Македонија, при Државната хипотекарна банка — Глав-
на Филијала во Скопје од Динари 3.650.000 од 27 ноември 
1945 година 

12) Закон за гаранцијата на Федерална Македонија по 
задолженијата на околиските народни одбори за исплаќање 
на зајмови во смисол на член 9 од Законот за демобилизаци-
ја на постари набори на обавезниците и* жените и храните-
пите во Југословенската армија и морнарица од 27 ноември 
1945 година; 

. 13) Финансов закон на Народна Република Македоније 
за буџетско 1946 година, од 17 април 1946 година; 

14) Закон за укинуење Решението На Президиумот на 
Антифашиското собрание на народното ослободував на Ма-
кедонија (АСНОМ) бр. 83 од 4 XII 1944 година за забранув-
ам на секакви покупко-продажби не недвижни имоти од 19 
јуни 1946 година; 

15) Закон за прогпасуењв на црквата „Св. Спас" во Ско-
пје за куптурно-историски паметник од 27 |ули 1946 година; 

16) Решение на Президиумот на Народното собрание ив 
Народна Република Македонија од 10 септември 1946 годино 
бр. 705 за аналогно лрименуењв прописите за сојузните слу-
жбеници содржани во Сојузниот закон за државните служ-
беници од 23 јули 1946 година на државните службеници и« 
Народна Република Македонија, до донесувањето на Зано« 
за државните службеници на Народна Република Македонија; 

17) Закон за изработуење на штембили, печати и жи-
гови на територијата на Народна Република Македонија од 
10 септември 1946 година; 

18) Закон за овластуење Владата на Народна Републи-
ка Македонија за донесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство и обновата на земјата од 10 септември 1946 
година 

Чл. 2 
Овој Закон впегуе во сила со објавуењето му во „Служ-

бен весник на Народна Република Македонија", 
У. Бр. 5. 2 јануари 1948 год. Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИ^ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Крста Празниве«*, «: р. Богова Фогел, о. Џ. 
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У К А З 
П р и м а н и о т ни Народ ното с о б и т е на КР Македони-

]а, врз основа чл. 73 точ. 4 од Уставот на Народна Република 
Македонија а во врска со нп. 4 тон. 3 и ч*, 6 од Закона« »а 
Президнумот на Народното собрание на НР Македонија. го 
црогласуе Законот аа укинував мд одлуките и закон«*;« до-
несени пред 4 ноември 1946 година, изгласан од Народното 
•обранио на НР (Македонија на свота седница од 30 де мац* 
Ири 1947 година, а кој т а в и : 

3 А К О Н 

ЗА УКИНУЕЊЕ НА ОДЛУКИТЕ И ЗАКОНИТЕ 

ДОНЕСЕНИ ПРЕД 4 НОЕМВРИ 1946 ГОДИНА 

Чл. Г 

Се укинуаг следните одлуки и закони, донесени од 
Антифашиского собрани« на народното ослободував на Ма-
кедонија и од неговиот Преаиаиум, од Народното собрани« 
На Македонија, односно од Народното собрание на Народна 
Репу блика Македонија и од неговиот Президиум, донесени 
пред 4 ноември 1946 година: 

1. Повелба за залажење на земјоделските имоти од в 
фебруари 1945 година« 

2. Повелба за давање право Удружението на нижи не 
рите и техничари*« во Македонија* да, може со сианта члено-
ви да врши проектирање и изведуење на сите приватно, тех-
нички работи од 11 април 1945 година; 

3 Закон за Народната Влада на Македонија од 26 
април 1949 со дина; 

4. Закон за изменвни« и дополнение на Законот ио 
Народната влада на Македонија од в Зули 1949 година; 

5. Закон за нонтролно-сметната комисија ол 1 1уп* 
1945 година; 

6. Закон за ополномоштува^ Впадзта на Народна Ре-
публика Македонија да закпучуе заеми од ?8 Ју«и »946 »од.; 

7. Закон за давање државна гаранција од 28 (уни 1"»6 
година; и 

8. Закон за Уставотворно™ собрание на Наводна 
публика Македонија од 27 јули 1946 година. 

Чл. 2 

Овој Закон влегуе во сила со денот на објава ењето ве 
^Службен веснин на Народна Република Македонија". 

У. Бр. 6, 2 јануари 1949' год. Скопје. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател 
Нрсте Црвенковски е. р. Богоја Фатев е. џ. 

16 
У К А З 

Президиумот на Народного собрание на Народна Репу-
блика Македонија, врз основа чл. 73 т„ 4 од Уставот на 
Народна Република Македонија а во врска со чл; 4 т. 3 и 
»п В од Законот за Првлидиумог на Народното собрание на 
НР Македонија* го, прогпасув Законот за погврдуењ«, изме-
нуење и дополнуење на Законот за создавање на задолжи-
телни курсеви за сите службеници од 19 ју«>и 1946 година, 
мој што на основа овластувањето од чл. 128 од Уставот на 
НР Македонија го изгласало Народното собрание на НР Ма-
кедонија, а кој, гласи; 

• А Н О М 

ЗА ПОТВРДНЕ«*«* ИЗМЕ НУ Е ЊЕ И ДОПОЛНУЕН*Е ЗАКО-
ИСТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ КУРСЕВИ ЗА' 

СИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Законот ѕа создавање на задолжителна курсеви за сито 
службеници од 15 јули 1946 година се потврдуо со изменува 
ње и дополнуење наведени во овој Закон, так* да неговиов 
изменет и пречистен текст гласи: 

З А К О Н 

»А ЗАДОЛЖИТЕЛНИ КУРСЕВИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖИ 
БЕНИЦИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Чп. 1 

Со цеп ѕа изучуењв на основните Уставни принципи и 
на одредбите на организационо™ законодавство и на Зано« 
ните од поедини гранки на државната управа и стопанство« 
то од страна ма службениците на Народна Репубтгка Мако* 
докија. — со создаваат ѕадопжителни курсеви во задолжи* 
телни испити« 

Чп. 2 

Курсевите со општи или специјални. 
Специјалните курсеви по правило со образуаг за раново*« 

мите и за самостојните административни и самостојните 
стручни службеници. 

Општите курсеви се образуат за другите службеници. 

Чп. 3 

Курсевите се задолжителни за сите службеници На На* 
родна Република Македонија на работа во Народното '•обра-
нио и неговиот Презиру м^ во министерствата! и* другите ер« 
гани на Владата, во наводните одбори и нивните дегени ве 
народните, судови, во установите од републиканец и локал-
но значени«, иако и во раководството и административно 
стручниот апарат на државните стопански претпријатија ед 
рвлуЛпиканско и локално значение. 

С-) поблиски прописи од Владата и'е се одред««! мои епу« 
жбениии можат да се оелободуат од пооетувње иа курсеви« 
те и од полагање на испитите, 

Чп 4 
Се овластуе Владата да пропиша поблиски одредби за 

, иавршуење на овој Закон. 
Чл. 5 

Овој Закон влегуе во оила со денот на неговото објавува*« 
во „Службен веснин на Народна Република Македонија?. 

У. Бр 9, 2 јануари 1948 год. Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател;, •* 
Крсте Црвенкоски, е. р. Богоја Фотев, е. џ, 

17 
У К А З 

Прездиумрт на Народното собрани* на Наредна* Рому« 
блика Македонија, врз основа чп. 73 т. 4 од Уставот* на, На*, 
родна Република Македонија а во врска со чл. 4 тг 3 и чл* 
6 од Законот аа Президиумот на Народното собрание на Н^ 
Македонија« го прогласуе Законот за потврдував* изменуваа 
и дополнуење Законот за Президиумот на Уставотворно^: 
собрание на Народна Република Македонија од 9, наем**)* 
1946 година и Законот за изменуење на Законот, за Нрези* 
дну мот на Уставотворното собрание на Народна« Република 
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Мане дони Ја од 13 Јануари 1947 година кој што на основ« 
овпаетуењето од чл. 128 од Уставот на НР Македонија го из-
гласало Народното собрани« на НР Македонија, а кој гласи! 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРД УЕЊЕ, ИЗМЕНУ ЕН»Е И ДОПОЛНУГЊ1 
ЗАКОНОТ ЗА П Р Е Ш ДИ УМОТ НА УСТАвОТВОР-
НОГО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУЕЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРЕЗИМИ УМОТ НА УСТАВОТВОРНО!® 

СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РСПУБЛНКА 
МАКЕДОНИЈА 

Законот »а Президиумот на Уставотворно™ собрани« 
иа Народна Република Македонија од 5 ноември 1946 година 
и Законот за изменуваа на Законот за Президиумот на Уста-
вотворно^ собрание на Народна Република Македонија од 
31 Јануари ЧШ гадни« се »»тврдуа* е« изменувате п дош*-
му еи« е тв наве дени ев м о ј Закон, така д« ветев нет изменет 
Ц Ир« НИШИ текст т в е н : 

З А К О Н 

ЗА ^РЕЗИЛИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИ* 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Мп. 1 
Презндиумот на Народно го собрани« в« НРМ св состои 

од претседател, три потпретседатели, еден секретар И нај-
многу 15 члена. 

Мп. 2 
Народното собрание не Паради« Република Македонија 

9 Ш ф в «д уредот на свои те членови Президиум и« Народното 
собрани« ма Нареди« Република Македонија. 

Президиумот на Народното собрание е« избира со тај-
но гласан* врз основа на кандидатски писти со мнозинство 
на тасеви, аио на седницата е присетио мнозинство од пра-
Теници т©» Кандидатска листа можат да предложат најмалку 
10 народни пратеници. 

Чп. 3 
Президиумот на Народното собрание се избира зането 

Време за кое што е извозно Народното собрание. 
Во случај на распуштање на Народното собрание, Прв-

»идиумот ја врши должноста до изборот на но« Президиум. 

Чл. 4 
Претседателот, потпретседателите и секретарот го со-

минует Претседателството на Презициумот. 

Чл. 5 

Презилиумот на Народното собрание на НРМ ги врши 
• о името на Народното собрание на НРМ, а во смисла на од-
редбите ол Уставот на НРМ, следни ге права односно работи! 

1. го лрегставуе во земјата народниот и државниот су-
веренитет на Народна Република Македонија; 

2. ги свикуе заседанијата на Народното собрание; 
3. расл п т у е избори за Народно собрание; 
4* го распушта Народното собрание кога му истекнал 

Мандатот, а пред тоа време, само кога Народното собрание 
Јоа го реши; 

5. дава задолжителни толкуења на законите на Народ-
на Република Македонија; 

6. даве предлог на Народната скупштина на ФНРЈ еа 
•цена на согласноста на законите на Народна Република 
Македонија со Уставот на ФНРЈ и со сојузните закони: 

I . ги лрогласуе изгласаните закони; 
& дрим драво и« помирење спрем« прописите на »а-

9. доделуе признанија и почесни звања од Народна Ре-
публика Македонија според прописи те на законот« 

10. поставу« и разрешуе по предлог од Плетседателот 
на Владата одделни членови иа Владате во време т ѓ у две 
Оаседанија на Народното собрание при накнадна потврда ед 
Народното собрание; 

11. им одредуе застапници на членовите иа Владета 
по предлог од Ир ет седа генот на Владате; 

12) по предлог од Претседателот на Владата ги м*Иу«, 
соединуе и укинуо п о с т о е в т е министерства и измиени М 
•рамето мег'у две заседанија на Народното собрание и лед 
накнадна потврда од Народното собрание; 

13) во времето меѓу две заседание* на Нараснато со« 
бранке ги врши правата на Народното Собрание ио однос и« 
одговорноста и полагање на сметка од Владата з« нејзината 
работа; 

14) ги поништев или укинуо уредбите, иалатгтвчјата, 
наредбите и решенијата од Владата, ако и« ве во согласиле? 
со Уставот на ФНРЈ, со Уставот на НРМ, со сојузните закони 
и со законите на Народна Република Македонија; 

15) распишуе народен референдум еа прашања од над-
лежноста на Народна Република Македонија врз основа и« 
решение од Народното собрание или ло лр е.гл ог од владова. 

16. определуе по предлог од Владао мои пре« пр*.Јат*ја 
и установи имаат релубликансио земани«; 

17. дава општи смерници, ука* ,« помош и гршч општ 
надзор над работата на сита народни отвори од територијата 
на Народна Република Македонија; 

18. ги потврдуе статутите на околиските и градските 
народни одбори; 

19. ги поннштуе или укину« не^зконитите или не*«р«-
вилните анти на народните падори; 

20. ги распушта народните одбери ако нивната работ« 
« во противност со Уставот на ФНРЈ, со Уставот на ПРМ, 
со сојузните закони и со законите на Народна Републико 
Македонија и распишу* избори за нови народни одбори; 

21. ги разрешио извршните одбори на наполните од-
бори и ги сеикуе народните одбори на ванредно заседание з« 
избор на нови извешни оооори; 

22. ги решава сукобити за надлежноста мег'у околиските 
односно меѓуградски ге народни одбори, кано и меѓ у околи-
ски ге и градските народни одбори; 

23. дава одобрение кога Народното собрание не засе-
дава, за пишение од слобода на народен пратеник односи« 
за покренуење на кривична постапка против народен пра-
теник; 

24. издава Укази за прашања и мерки зе кои што г« 
овласти Народното собрание, а кои што не се во надлежност 
на Владата; 

25. ги в р т и сите други работи кои што му се ставен* 
во надлежност со Уставот и други закони. 

Чл. в 

Президиумот на Народното собрание за својата работ! 
одговара пред Народното собрание. 

Народното собрание може дв го одзиве Президиумот в 
да избере ное, како и да разреши од должност одделни чле-
нови на Президиум©! и да избере нови и пред истекот и« 
времето за кои што се избрана 

Чл. 7 

Президнумот на Народното собрание може да го пренесе 
вршењето на поедини Права, односно работи од член 5 и« 
овој Закон, на Проседагвлствого иа Презиеиумот, осам вр-
шењето на правата, односно работите од точка 10. 13. 14, 15 Д 
24 од истиот член и осам правото да распишу« о п ш т извор* 
да народни правници. 
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Чи. • 

Во работите од својата, н а д л е ж н а Президиумот издава 
укази, напатствија и решенија. 

Указите и напатстеијата на ГЈрезиоиумот Чо^и1«!^ 
•т претседателот и секретарот.. 

Чп. 9 
За вршењето на поедини работи од сво јата мадлен«ност 

Лрезидиумот може да образуе свои одделенија, отскци и од« 
бори составени или раководени од членовите на П р е з и д а 
Умот. 

Чл. 10 
Внатрешното устројство на Президиумот се одреду« со 

Правилнии кој што го пропитује Презиоиумот. 

Чл. 11 
Овој Закон влегуе во сипа со денот на иегог&то обја-

в е н * во „Службен весник на НРМ". 

' У. Бр, 11, 2 јануари 1948 год. Скопје. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Крсте Црвенковски е. р. 

18 

Преп ед е > 
Богоја Фотев с . р . 

УКАЗ 
Президиумот на ' Народното собрание из Народна Репу-

блика Македонија, врз основа чл 73 т 4 од Уставот на Наро-
дна Република Македонија а во врска со чп. 4 т З и чл. 6 
од Законот за Президиумот на Народното собрание на НР 
Македонија го прогласев Законот за потврдуење измене-
ние и дополнение на Законот за преименуењето името на 
град Велес во Титов — Велес од 10 октомври 1946 година, 
ној што на основа озпасту&њето од чп. 128 од Уставот на НР 
Македонија го изгласало Народното собрание на НР Македо-
нија, а кој гнаси: 

3 А К 0 Н 
ЗА ПОТВРДУЕЊЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРЕИМЕНУЕЉЕТО ИМЕТО НА ГРАД ВЕЛЕС 

ВО ТИТОВ - ВЕЛЕС 

Законот за преименуењето името из 'грао Ве^ес во Ти-
тов — Велес од 10 октомври 1945 година со потегу? со из-
мененија и дополненија наведени во овој Закон танц да не-
говиот изменет и пречистен теист т а с и : 

З А К 0 И 
ЗА ПРЕИМЕНУЕЊЕ НА ГРАД ВЕЛЕС ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Чо. 1 ' : 

Градот Велес се преименуе и к*е идеи име Титов Велес. 
Велешката околија СО лорчменуе '"во' ' Титов Вепешка 

околија ' ' 
: ' Чл. 7 

Државните органи, устанци и Претпријатија,'' кано и 
^оперативните и приватните устите« ^Организации и: прет-
лријатијз кои што во својот назив го содржат името на град 
Венее, н'е го сообразат спрема' од овој Закон 

• > Чл 3 •-•>- " 
Овој Закон влегуе во еил* сб де^от на;'о^здкуешето му 

во „Службениот весник на Народна Република ^Македонија" 
У. бр. 12, 2 јануари 1948 год Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
* • НА НАРОДНА РЕП ^ ' " м л МАКЕДОНИЈА 

" Секретар, Прет-сед зтвп. • 
Кров Црвенкоски, е. р Бспо^а Фин« с - р 
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Ј И' А 3 

Президиум*1 И^ Народното собрание на Народна Репу« 
биика МакедШ|а! брз основа;'чп;73 т. 4 од Уставот на На« 
родна Репубпика 1^ЈкеДђНи1а ат во врска со чп. 4 т, 3 и чл„ 
3 од Законот за Президиумдт на Народното собрание на Нр. 
Македонија, го прогпасуе Законот за потврдував, изменение 
и дополнение на Законот за лрогласуење на денот на Наро-
дното востание во Македонија за народен празник на Маке-
донската држава од 8 септември 1945 година, кој што на ос-
нова овластуваа то од чп, 128 од Уставот на НР Македонија 
го изгласало Народното собрание на НР Македонија, з кој 
гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДУЕЊЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРОГЛАСУЕЊЕ НА ДЕНОТ НА НАРОДНОТО 
ВОСТАНИЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА НАРОДЕН ПРАЗНИК НА 

МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА 

Законот за прогласуење на денот на Народното востание 
во Македонија за народен празнин на македонската држава 
од 8 септември 1945 годин донесен од Президиумот из На-
родното собрание на Македонија се потврдуе со измененија 
и дополненија наведени во овој Закон, така да неговиот из-
ме кен и пречистен теист гла^и: 

З А К О Н 

ЗА П Р О Г Л А С У Д ^ Н О Т НА Ј Ј А ^ Д Н р Т О ВОСТАНИЕ 
ВО МАКЕДОНИЈА ' ^ " 1 ! ОКТОМВРИ .ЗА ДРЖАВЕН ПРАЗ-

НИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ч а 1 

За да се прослави и достојно обележи споменот на овој 
ден кога во Македонија пукнаа првите востанички пушки и 
отпочна народното востание против Ф а л е н и т е окупатори и 
нивните слуги, се прогпасуа денот 11 октомври за државен 
празник на Народне Република Македонија 

Нп , 2 

Овој Закон впегуе во еила од денот на неговото објавуењв 
во „Службен веснин на Народна Република Македонија-. 

У Бр. 13, 2 јануари 1948 год. Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Крсте Црвенкоски, е. р. 
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Претседател, 
Богоја Фотев, е. Ро 

У К А 9 

Президиумт на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија, врз оскава чП. 73 т. 4 од Уставот на На-
родна Република Македонија а во врска со чл. 4 т. 3 и чл Ѕ 
од Законот за 11рез«диумот на Нзр6'л^ото собрание на И? 
Македонија, го прогласев Законот за ПОЈ вршу Вње, и з м е н у в а 
и доаопнуење на Законот за трариата Реформа и попон и? а-
ција на територијата на Федерална Македонија (објавен ао 
„Службен веснин на Федерална Македонија" бр 23 ол Ѕ 
декември 1945 година! и Законот за кзМенуење и до«опнуем»а 
на Законот за аграрнагз реформа и колонизација^ намерите* 
рибата на Федерална Македонија' :(објавен во „Службен 
веснин на Народна Република Македонија" бр. 11 од 28 април 
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1948 године), мо) што не реном оопестуеи>вто ед .«*. 128 ов-
Уставот ме НР Македонијаге изгласало Народното собрание 
ма НР Македонија, е мој гласи; 

3 А К О И 

ЗА П0Т8РДУЕЉЕ, ИЗМЕНУЕЊЕ И ДОПОЛНУЕЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОН ИЗА-
ЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДО-
НИЈА И ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУЕЊЕ И Д0110ЛНУЕЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИ-

ЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕДЕРАЛНА 
МАКЕДОНИЈА 

Законот за аграрната реформе и колонизација иа те-
риторијата на Федерална Македонија (Службен весник на Фе-
дерална Македонија бр. 25 од 23 декември 1345 година) и 
Законот за изменуење и дополнував на Законот за аграрната 
реформе и колонизација на Федерална Македонија (Службен 
весник на Народна Република Македонија бр. 11 од 25 април 
1946 година) оа потврду ат со изменуењата и дополнуваат* 
наведени во овој Закон, така да неговиот изменет и пречистен 
текст гласи: 

З А К О Н 

ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИИА 

МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Мл. 1 
Со цол да се додели Земјата на земјоделците што не-

маат земја или ја имаат недоволно, к'е се изврши на цепат* 
територија не Народна Република Македонија аграрна ре-
форма 'и колонизација остваруејјм'^, го начелото: Земјата при-
паѓа на оние што јо обработува 

Чл. 2 V.".; . 
Доделената земја преминуо во приватна сопственост на 

домаќинствата, на ион што им е доделена и веднаш се ене* 
сув во таписките книги. 

Правото на сопственост се впишуе не сите членови иа 
домакинството на кои што замјата е доделена, таке да сите 
членки на домакинството имаат еднакви со сопственички 
Краеви Ова вамп м ве случај нога земјата е доделена според 
вт. 2 од чи. ?5 мв овај Закон. 

ЕКСЛРОПРИАЦИЈА 

Чи. V 

За да оо создаде земјишен фонд потребен за доделув-
ам м смисла иа чл. | од о м ј Закон, како и за создавање а 
цолелиуење големите држмни обрасцоеи и опитни земјо дел-
ени стеланстод, и'е се одземат од досегашните сопственици N 
» е преминат м рацете на ^државата следните земјоделски 
столанстм; 

а) големи те поседи, т. е. такви земјоделски и шумски 
атол анетка, чија вовршииа надминув 25 хектари обработиме 
еемја (ораници, ливади, лозја и овошни градини) или 48 
Кек тари вкупна површина, ако се исползуат со давање под 
наем) исполица, третина, семе и слично) или со иаемвње не 
1уг'е работна снаге; 

§) земјишните пореди сопственост на банките, п р е т р н -
у т и јета, акционерите друштва и другите примтно-правии 
лице и друг« вреви* дице.одредени со закон, со исклучеиие 
не оние делови од тие земји, што к е им се остават ма соп-

ствен иц и м за индустриски, градежни, научни, културни К 
други друштвене .корисни дели. 

Под удар на аграрната реформа по оваа точна иа лог* 
параат земјите општа ! сопственост м селата, општините и 
братствата; 

Конкретно кои површини к*е се остават ма сопствени* 
мите посочени м м е о точна за индустриски, градеж ни, кауч* 
ни, културни и други друштвено иорисни цели. и'е одреду! 
Владата по предлог на околиските^ односно градските народ« 
ни одбори; 

в) сите земјишни поседи но црквите, манастирите, вер« 
ските институции и сите видови вадужбини, световни и 
Мрски; 

г) вишокот на обреботимата земјо не земјоделските по-
седи над максимумот одреден со м о ј Заиои; 

Зе земјоделци посед од оваа точка се разбира секо! 
посед, ако го обработуе самиот сопственик, чие главно зани-
мање, е земјоделие, со сопствен труд или со трудот на с и -
јате фамилија и со делимична наемна работна рака; 

д) вишокот на обработката земја над 3 три хектари, 
сопствениците на која што по своето главно занимање не се 
земјоделци и земјата не ја обработуат сами со својата ^еми-
лија, но со давање под наем или со иаемање на работна сне-
га, а земјата не надминуе 25 хектари обработиме односио 49 
хектари вкупна површина; и 

г*> земјишните поседи, кои што за време и* војната било 
по ноја причина останале без сопственик и без правен пр-

оследи ик. 
На експропријација по о м ј член ло аге ки и сремску* 

во рацете на државата и вишокот не замути преча с а д е н и -
от максимум, кој што било на кој начин Пидо ст«*«*« вло-
гу ењето' во сила на овој Закон. 

иј 1 ^ 4 

Земјата која се одземе исцеле (чл. 3 точка а, а и (ѓ\ в 'е 
премине м рацете иа државата со сиг« зграби и побројни 
на неа и со целокупниот жив и мртов земјоделски нивен-а& 
без секаква накнада на с о п с т в е н и т е . 

Ако се утврди да сопственикот н« посадат од чп. 2 »еч* 
а) нема освен тој посед никаком дру« имот или друг* *?*» 
мање одошто би можел да живее и приходите од гој иче«? 
да му биле исклучиво средство за издржавање, так* де бк 
м експропријацијата м смисла на став 1 од овој член оста 
мал без средства за издржавање, по исклучени« и« теков 
сопственик к'е му се остави освен куката за живеење м при-
падајуи'ите ствари, 8 хектари обработиме земја м на еве* 
копичииа земја соотмѓни земјоделски згради и омтветеи 
жив и М Р Т М инвентар, А целиот останат посед, вградите И 

инвентарот му со одземаат без накнада. 
Ако сопственикот од чл. 3 точка а) на о м ј Закон маме 

ловеле од една кук'а за живеење, истото не н'е му се одземе. 
Вилите нема да се сметаат иако кук'и за живеење. 

Ако има пречки на сопственикот од с т м 2 и 3 ив о м ! 
член да му се остави земјата и кук ава на досегашниот по-
сед. тоа и'а му се накнади на друго место во т м околија. 

Во случаите од предните три става одлуката Јв *«•+> 
суат во прв степен околиските аграрни судови, в жалбите 
против тие одлуки се лоддаваат до Министерот м •мједе-
пиете и шумарството, кој р е ш а м по последен е т м м и мег*« 
вате одлука а конечна. 

Тракторито и другите едри аемјоделсии справи ив м и о 
поседи влегуат, доколку земјата на е мрдана за големо ЛР« 
ж м н о земјоделско стопанство, во инвонтар на државните ма« 
шинско-трактори« станци««. 

Чи. в 

Максимумот н а з е м Јо дел синот посед што |г*в ветен« еа 
сопственост ка земјоделецот, кој што го обрабогуа со м о ј з ѕ Ѕ 
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фамилија (чл. Ѕ точка г) ма момо да биде помал од 20 им 
поголем од 25 хектари ооработива земја Во овие Јамин от ре-
д е њ е т о на максимумот го вршат месните аграрни комисии 
предвидени во нп. 31 од овој Закон, во секој конкретен слу-
чај, со оглед на бројот на членовите на фамилија га (задру« 
гата) иа квалитетот на земјата и видот на културата. 

По исклучение, доколку фамилијата има над 15 чле-
на, горниот максимум к'е се увеличава за секој понатамошен 
Клек со по елен хектар. 

Доколку земјата е исклучиво слаба одредениот мак-
симум може од горните комисии да се увелича до 20 од сто. 

Чл. 6 
Сопственоста на земјишните поседи на сточарите кои 

што се занимаат со номадско сточарење се уред/е со Зака* 
пот за уредуење сопственоста на земјишните посеви иа сто-
чарите нон што се занимаат со номадско сточарења, во врска 
ао слроведуењето на аграрната реформа. 

Доколку обработивата земја сопственост на горните 
лица, не им служи за производство на фураж, на истата се 
прилагаат одредбите на овој Закон. 

Чл. 7 
Во случај кога се одзема вишокот на земјата над одре-

дените максимални граници (чл. 3 точки г) и д) на сопства 
кикот кѕе му се исплати накнада за одземената земја во ви-
сината на едногодишен доход од хектар. 

При одземањето на вишокот на земјата од чп 3 точките 
г) и а) треба во одземениот вишок да има и срс1змерен дел 
на ораница. Сопственици ге можат да задржат овоштни гра-
дини и лозја се до одредениот максимум. Зградите и живиот 
и мртвиот инвентар на тие земји не потпаѓаат под оваа 
експропријација. 

Чл. 8 

Ако лицето со неземјоде^ско занимање, на ного што 
по чп 3 точка д) од озо| Закон му се експроприра вишокот 
оемјз над 3 хектари, има блиски роднини што се {Ѕа«ат исклу 
ниво со земјоделие, вишокот над 3 хектари н'е се чилели по 
правото на наследство и обичаите на впиените веснини зв 
мјодепци, кои што живеат на сено и се занимаат со земјо-
делие. но така да вкупната површина на земјата на р^ • <ин 
скота домаќинство со доделената му земја не моне да мине 
одредениот максимум за оземјачање Ил . 21 ол сет- Зчкон), 
воде јќи при тоа сметка за имотната состојба на гомани*етво 
то. за состојбата на земјишниот фтнд во тоа место кано и 
еа потребите и бројот на аграрните и*тересанги во местото. 

Во случај кога лицето со не^емјоделско за-4имање по-
стојано се насепипо со својата ф а м и л и а најмалку една годи-
на пред 28 август 1945 година на својот земјишен посед и од 
•оѓа) игнпучиро се бави со земјоделие такво липе «'г се г«-та 
» земјоделец пол услов конечно па ја напушти мооаншнатз 

П)офесија и да за 10 години не смее поседот д^ «-о отуг'и, 
РЈ здели, подари или заложи нити д а го даде по 1 наем. 

Сопственик на зем)ишен посед кој што прекрши било 
кој услов од став 2 на овој член го губи својството на земјо-
дел ц. Во тој случај извршниот одбор на надлежниот околи 
ски односно градски народен одбор к е донесе решение ал 
е к с п о п р и ј а ц и ј а на неговиот посед по прописот на ч-^ен 3 к н , 
д од овој Закон. 

Работници, печалбари иселеници нон што се сопстве-
ници \а земја к е се сметаат како земјоделци што ја обработу-
ат својата земја. 

Чл. 9 

Од поседите на поедини манастири и верени институ 
ции н е се одземе само вишокот над 10 хектари од нивната 
вкупна површина на ниви, бавчи, лозја, овошни градини, 
утрини и ш>мн. 

На верските институции (цркви, манастири џ м р с и « 
органи) од потонеме »наменив или со потонеме историска 
вредност к'е им се остави од нивниот сегашен повод до 34 
хектари обработиме земја и до 30 хектари шума. 

Кои верени институции к е се сметаат како институции 
од поголемо аначеиие или од поголема историска вредност 
одредуо Владата на предлог на Министерот за просвета. 

Чл. 10 
Земјоделските, работничките и занаетчиските фамилии, 

ион што поради војната или други опстојатепства останало 
без достаточна работна снага и се принудени земјата да л 
дадат за обработуење на други пица, к'е се сметаат кака 
земјоделци што сами ја обработуат својата земја. 

Чп. 11 
Како еден земјишен посед во смисла на ово) Закон са 

сметаат: сите поседи на еден сопственик што се наеог'аат «а 
едно или повеќ е подрачја и сите негови сопственици делови 
на други поседи; поседите на брачните другари, ако до леног 
28 август 1945 година не биле законски разведени; поседите 
на сопствениците ако водат заедничко домаќинство' како * 
поседите на лица кои што водат заедничко домаќинство, ата 
водењето на заедничкото домаќинство не е од пролазно зна* 
чение. 

Чл. 12 
За решавање на прашањето, да пи некој земјишен по* 

сед спаг'а под прописите на овој Закон, одлучна е положбата 
на ден 28 август 1945 година. Промени настанати след гоЈ 
ден не се признаваат. 

III 

ЗЕМЈИШЕН ФОНД НА АГРАРНАТА РЕФОРМА 
И КОЛОНИЗАЦИЈА 

Чл. 13 

Понрај обработимата земја, експроприрана по чл. 3 од 
овој Закон во земјишниот фонд на аграрната реформа и ка* 
ионизација влегуе и: 

а) обработивата земја на државјаните на Германскиот 
РЅЈХ и на лицата од германска народност, конфисиована сло« 
ред Одлуката на Антифашисното веќ е на народното ослобо-
дуење на Југославија од 21 ноември 1944 година, потврдена 
со Законот за преминуење во државна сопственост на непри-
јателскиот имот и за секвгстрација над имотот на стсаткнто 
лица; 

б) обработимата земја на народните неприј&тепи и 
други лица, конфискована врз основа на судска пресуда; 

в) земјата што државата к е ја издвои од својата сол« 
ственост со цел да ја додели на бедни земјоделци; 

г) земјата, која што во своите родни места к'е ја оста« 
ваат нолоннстите доколку истата била обработуена од ико« 
коена фамилија. 

Чп. 14 
Од земјите експроприрани по чл. 3 од овој Закон, од 

земјите конфисковани по чп. II точка а) и б> од земјите оста-
вени по чл. 11 точка г) од овој Закон, нема да се внесат вз 
земјишниот фонд оние земји, што се предназначени -за лр« 
жавни, (сојузни, републикански и месни) земјоделски сто-
панства, за социапни и научни институции, наке и површи« 
нито за војни нужди. 

Чл. 15 
Од земјишниот фонд к е се дава обработеа земја иа 

земјоделци без земја или со недоволно земја, со цел да 
обработат и се иадржаваат и тоа во нивното место и побли-
ската околина, или за иаселуење во некој друг крај 
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Мл. 10 
Министерот еа земјоделие и шумарства одредуе ио,'е 

површ и на од земјишниот фонд во едно место н е с « подели 
ма интересен гите од околните места, а која к е се задржи ао 
внатрешна колонизација. 

Мп. 17 
Земјата од овој фонд се дол ел ув слободна ед сОнанви 

долгови и терети. Сопственикот остануо задолжен сразмерно 
во делот ној што му останал во сопственост. Прашањето за 
Понижите и теретите на одземените земји се решава со по-
несен закон. 

Чп. 18 
Цената на земјата, која што населеницита и аграрните 

митересанти к'е ја добијат од овој фонд. и'е се пресмета така 
што вкупната сума ноја што државата к'е ја даде во нак-
нада за земјите, одземени по чп. 3 точни г) и д) од ооо) Зе-
мон. к'е се расподели сразмерно на целокупната површина 
вом ја од овој фонд. 

во накнада за добиената земја оземјоните к'е платат 
само така пресметаната цека. 

Земјоделските згради за живеѕње и стопанските згради, 
сврзани за експроприраните или ионфискованите ѕемјопел-
ски имоти, кога се долелуат на колонисти и аграрни интере-
сенти, им се допелуат чако и земјата, но доколку состојбата 
ва дел од кук ите бара поправка, или доколку дел од кук ите 
ва живеење треба допрва ца се построи да би можеле коле-
ниците и аграрните интересанти да се населат, целокупната 
потрошена сума за овие градежни работи к'е се распредели 
ва целокупниот број на населениците рамномерно како и 
цената на земјата по став 1 и 2 на овој член. 

Условите за долгорочно отппатуење за добиената земЈч 
«*е се одредат со посебна сојузна уредба во смисла на став 
9 од чп. 14 од Сојузниот закон за аграрната реформа и коло-
низација. 

Чл. 19 
Ако колениците се вратат во срок од една година од 

денот на насепуењего напуштајќи ја добиената им земја, 
к'е им се врати земјата која што ја оставиле во своите родни 
места и која што влегла во земјишниот фонд на аграрната ре-
форма и колонизација доколку ное доделена на други пица. 
Ако оставената земја во родните места е доделено на други 
лица к'е им се даде друга земја од земјишниот фонд, доколку 
таква земја има. Ако неможе да им се врати оставената зе-
мја нити да им се даде земја од земјишниот фонд, колони-
отите немаат право на накнада. 

IV 
ДОДЕЛУЕЊЕ НА ЗЕМЈАТА 

Чп. 20 
Земјата к'е се доделуе на лицата кои што не неа имаат 

Краво, првенствено во местото и крајот во кој што живеат. 

Чл. 21 
Првенствено право на доделуење земја имаат оние зе-

мјоделци без земја или со недоволна земја, кои биле борци 
Во партизанските одреди на НОВ и ПОЈ и Југословенската 
армија, инвалиди од ослободителната војна, како и инвали-
дите од минатите војни (1912—1918 и април 1941 година) и 
фамилиите и сираците на загинатите борци во ослободител-
ната војна и жртвите и фамилии ге на жртвите на Фашиски-
«т терор. Меѓ у борците првенство н'е имаат старите борци и 
доброволци. 

Право на доделуење земја н'е уживаат и оние борци од 
•уредниот став, кои што порано не се занимавале со земјоде-
лие, ако се обврзат, дена н е се населат на земјата, која што 
»'е им се додели и дека к е ја обработат со својата фамилија. 

Чп. 22 
Правото на првенство при доделу ен* нџ земјата « ' • е« 

одредуе според редот, предвиден во Уредбата на Сојузна«« 
Влада за редот на првенство во доделуваат« на аемјете ов 
2 септември 1945 година. 

Чл. 23 
Површината на доделената, заедно со сопствената, обра* 

ботива земја к'е изнесуе од 2 до 1 хектари во зависност од 
средната големина на земјоделското стопанство во онанија* 
та во која што се врши оземјавањето, од бројот дм членови* 
те на фамилијата и од квалитетот не земјата. 

Чл. 24 
На земјата издвоена од Фондот и одредена за подоцна«* 

ција, согласно чл. 14 од овој Закон, к'е се изврши внатре* 
шната колонизација. 

Поблиски одредби за организацији« »а и ив впиваните и 
грешната полонизација к'в бидат пропишани од ИдимСтеро* 
на земјоделие и шумарство. 

Чл. 25 
За борците, тешки инвалиди од ослободителното воји«, 

што немаат фамилии ипи имаат мапа фамилије, неспособне 
да ја обработуе земјата на која што таков инвалид има пра-
во. к'е се образуат посебни колонии на нарочно одбрани зе* 
мји згодни за различни култури, во кои што и'« се организми 
раат школи, домови и занаетчиски работилници, пе потреба 
со индивидуални станбени згради и бавчи. 

Чл. 26 
За сираците на борците од Југословенската армија и 

жртвите од војната и финскиот терор н'е се о б р а з у ј посеб-
ни детски колонии со заеднички земјоделски обработиме 
земји, домови, школи и работилници. 

Во инвалидските и детски ге колонии може да се употре* 
буе за обрзботуење на земјата наемна работна снага. 

Поблиски одредби за организацијата на инвалидските и 
детските колонии н е бидат донесени со уредба од Владета, 
врз основа општите напатствија на Комисијата за аграр« 
на реформа и колонизација при Владата на ФНРЈ. 

Чп 27 

Групи лица на кои што им е дадена земја можат лоеди* 
начно доделената им земја да ја групираат за заедничко об« 
работуење и да за това скључат договори за црви од ној« 
малку 3 години. 

Доколку извесна група пица, кои што по овој Занои 
имаат право на доделуење земја, к'е поднесат пооделно мол-
би за оодепуење на земја, на зееднично барање да нм се до-
дели комплекс земја како на век'е основана трудова земјо-
делска кооперација според нивниот број и големината на 
нивните Фамилии Земјата к'е им се додели нано нивни зае-
днички кооперативен имот. 

Чл. 28 

Земјата доделена по овој Закон не може да биде разде-
лена, продадена, подарена, дадена во мираз, дадена под 
наем или заложена ни целата ни дел од истата за срок од 
20 години, од денот на нејзиното запишував во таписките 
книги. 

Оваа забрана к'е се внесе во интабулационите книги во 
моментот на запишуењато на земјата во таписките книги 
на имато на лицето кому што е доделена. 

Лицата на кои што се цоделуе земѕа по прописите на 
овој Закон должни се истао лично и со својата фамилија 
да ја обработат. Во случЗ) да таа земја не Ја абработуат 
или ја даваат под наем дтнолну на тона по овој Закон на« 
наат право или прекрив! бино ној друг услов од став 1 на 
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•ној член, иста?« м'ѕ им се одземе неполно. Решението зе 
тоа ги-денесуе ира основа на образложен предлог од месна-
та'аграрна комисија извршниот одбор на околискиот односно 
ма градскиот нареден одбор. 

Должни се исто тека да ги испопнуат сите агротехнички 
N други мерки »а унапредуење на .земјодег.«-.-«•» 
ми од органите ма државната управа. 

Чп. 29 
Ако лицето на кое што му е доделем зам^Ј -е се .таен-« 

пи м одредениот му срок од денот на приемот на одлуката 
еа доделуење земјата, го губи правото на доделената му земји. 

По исклучени« во поедини случаи поради особено оправ-
дани причини. Министерот за земјоделие , адоке 
срокот да го продолжи. 

Член 30 
Под удар на експропријацијата без накнада се и шум-

ските поседи сопственост на лицата или институциите и 
празните лица наведени во чл. 3 точки 6, в и г, од овој Зано*«. 

К> се експроприра со накнада вишокот на шумскиот 
посед на земјоделските фамилии кој што е над 20 до 30 хек-
тари. Ве овие рамки одредувавте на максимумот н'е се ви-
ши во секој конкретен случај со оглед на бројот на члено-
вите на Фамилијата (зедругета), квалитетот и врстата на 
шумскиот посед, од месните аграрни комисии предвидени 
во член 33 на овој закон. 

Во шумските предели кај што нема земја Ја обоаботуа« 
и»е, лицата, кои што по своето главно занимање не се земјо-
делци можат од шум^итв поседи да задржат 5 хектари. 

Не експроприраните е т е м*;* к о им со исплати накна-
да пресметана; иако и кому к'е се доделат и под каков ре-
жим н е бидат земјите --1 под шума пасишта.! вода и слично 
се одреду® со Основниот закон за постапував со експропри-
раните и кон {менуваните шумски; поѓ«пи, на п о с о ч и 
ао чп. Т ст. I од овој Зччон 

ЧП 3 . 

На нарочно одредени земји од државниот земјишни фонд 
можат да се доделува одредени парцели и на парцелите кз-
делени комплекси обработеа земја за бавчсванско испод-
зуење на групи неземјоделци — на трули работници, на*!в-
штеници и еиу »»беници од разни претплатија . институции 
и надлештва. 

Со уредба ке се пропишат условите под кои к*е се дава 
ваква земја ма исползував; но една фамилија не маке да 
добие дове«'« оа дв« ар« 

Чп 32 
• Нанетог и« чувања«« и употребувате фондовите на 

земјоделскиот инвентар, стоката, семето, храната, покуќни-
ната, добиени ед конфиекациите и експроприацијата пе оно! 
Закон к'е се регулира со засебна уредба. 

V 
СПРОЗЕДУЕЊЕ НА АГРАРНАТА РЕФОРМА И 

КОЛОНИЗАЦИЈА 

Чп. 33 
За епревадуенигто н« аграрната реформа поетов г месни 

стварни комисии. Комисиите се составени: од два члена на 
месниот нероден одбор, двајца месни аграрни интересенти и 
'Мен оа членовите на соодветниот окописки народен одбор. 

Во месите аграрни комисии при градскиот народен ел-
вер влегуат трн чг^ена од градскиот народен одбор, и двајца 
аграрни интересанти. 

Еден од членовите на месниот (градскиот) народен од-
бор ној што влегуе во составот на комисијата, а кого »'в го 
одреди месниот (градскиот) на даден одбор е, претседател не 
ком чедата 

Чл. 34 
Второстепени органи за спроведу««* иа аграрната зе« 

Форма се аграрните судови. 
Аграрните судови судат и« состав од I чие*«, ги ивана* 

чуе Министерот иа ^ м о д а м а и шумарство Прогедмекот 
би требало да биде правник. 

Од пу кита иа аграрниот суд и панични и извршни 

Чд. 33 

Со одделен правилник на Министерот за земјоделие и 
шумарство се одредуат поблиски одредби и постапката »а 
работата на месните аграрни комисии м аграрни судови* 

Чи. Зв 
Се овластуе Министерот за земјоделие и шумарство, да 

издава задолжителни напатствија и нужните правилници за 
извршуењето ма овој Закон. 

Чл. 37 
При Министерството за земјоделие и шумарство лостон 

аграрна комисија како советодавен орган на министерот. 
Претседателот на Владата по предлог од Министерот »е 

земјоделие и шумарство го одредуе бројот на членовите и ги 
именуе и претседателот ма аграрната комисија од преоход* 
миот став 

Чп„ 38 
Земјишните површини нужни »а државни ге столчете* 

([сојузни, републикански и локални) согласно чл. 12 од ово! 
Закон к'е бидат издвоени од државниот земјишен Фонд со-
гласно чд 30 од Сојузниот Закон за аграрната реформ« и ко-
лонизација. 

| Земјите нужни за социални и научни институции, кек« 
и површините за ВОЈНИ нужди и Е бидат одредени и П О В О Е -

ни од државниот земјишен Фоид со решение на Министе-
рот за земјоделие и шумарство. 

Ч п . 3$ 

Сите поднесоци, молби и решенија во врска со овој За-
кон, доколку се однесуат нд доделуеља земја, се ослободува 
од.такси. 

Чл„ 40 
Немаат право на доделува.« земја сите оние пица киш 

што по законот ме уживаат избирачка право 

VI 
ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Чи. 41 
Со денот ЈИ декември 1947 година се укинуат аграрните 

судови, • нивната надлежност премину« на извршните од« 
ЗОРИ на околиските односно градските народни одбори. 

Напатствие за ликвидација на аграрните судеви и 9* 
преминував нивните работи на околиските односне градени-
те народни одбори к'е лео пише Министерот за земјоделие * 
шумарства. 

Чи. 42 
Наежите и пренаемнте на замјата која шта со ек опро« 

прира по овој Закон поестенуат да важат. 

Чп 43 

Ако »вината која што се експроприра со ово! Закон е ва* 
к'е изорана, засеана и обработена, лицето што ги извршна* 
тие работи к е се смета за исполичар на новиот сопственик, 
доколку тие ивану не се слоразберат. 

Ако земјата е семе изорана иди делимична обработена, 
новиот сопственик е должен да му плати на лицето што ги 
извршило ги« работи накнада според взаемното им спора-
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збирање или накнада одредена,? од - месниот (градскиот) : на-
родон одбор, а а ио за тоа нета возможност важи одредбата 
на претходниот став« 

На сопствениците на експроприраниот имот не им се 
дава никаква накнада за извршените работи и за посејано* 
то семе, освен на сопствениците на земјоделски поседи на 
кои што им се одзема вишокот над одредениот максимум за 
земјоделски поседи, доколку истиот тие го обработеле со 
сопствен труд ион со трудот на својата Фамилија. Во таков 
случај важи одредбата на ставот 1 од овој член. 

Ако на жетвениот принос од големите поседи посочени 
во чл. 3 точка а) од овој Закон не полага никој право, тогај 
на новиот сопственик му припаѓа само половината од при« 
носот, а другата поповине се внесуе во фондот за помагање 
иа ©земјените. 

Ако земјата, поради тоа што би подпадиапа под експро* 
лриација по овој Закон, бипа оставена од нејзините сопстве-
ници необработена, а од државните органи бина дадена н* 
обработував, за правото на накнада за вложениот труд. за 
посејано™ семе и друго, односно за жегвениот принос ва-
жат условите предвидени при давањето тие земји на обра-
ботува 

Чл. 44 

Сите решенија и мерки на окупаторот и домашните епа« 
сти во служба на окупаторот, донесени за време на окупаци-
Јета со цеп за промени во зсм »итниот посед или со цеи да 
настапат измененијз во односите мег'у сопственикот и чиф-
чи јата, рдн(^но наемагепот во полза на сопственикот, се 
сметаат за ништавни и нако да лие постоат. 

Чп. 45 

Сите самоволни насепуења на напуштена, ипи на држа* 
ана или на секвеетирана земја, извршени за време на војна-
та или после ослободеното, ' б&з! оМд ѓ ' ' да'' ' т ' станале* ' '^рз' 
основа на решенија или со одобѓ>енЛе од месните органи на 
в л а е " не важат 

н> ,;<:• 
Чл. 46 

На подрачјето на Народна РепубпИка Македонија во срок 
од две години од влечењето во сила, уредбите од ста* 3 I 7 . 
на ОВОЈ Закон, утриниге. сите нелризнаени делби на поран-
шната селска земја и на земјата на бившите имотни заедни-

ц и (со тоа да танви зафатени и раздвоени ПОВРШИНИ по пра-
вило к'е се признаваат во сопственост не држателите и к'е 
се упишат на нивно име. вр. . таписки г«|., иниги, доколку овие 
земји не се во средината ђа д р ж а в а земја, пречката, на ко-
муникациите, преголеми нон,, завземени на нечии неуобичаен 
во крајот во кој што се навлезат 

Државните органи надлежни улравуењв на земјата 

што е завземена, можат: 

а) во срок од две години од влегувањето на уредбите ид 
став 3 на овој член да им предложат на органите надлежни 
за донесуење решенија за завземање го, дз донесат: решение, 
Со кое што се одбија признавањето на завземањего Од де-
нот на правосилноста на ова решение се смета да е земјата 
во посед на органот за у прављење?: 

б) во срок од две години Ѕа денот на правосилноста на 
решението со кое што се признава завземањето да започнат 
спор кај судот со барање да се поништи тоа решение и на 
држателот да му се наложи земјата да ја врати. 

Владата и'е донесе уредба за. органите и постапката за 
раслравуењето на односите по авој член. 

.... Нп. 47 

Овој Закон влегуе ве сила со денот ма објавувавте МЈ; 
во „Службен весник на Народна Републику Македонија*;; 
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ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Крсте Црвенкоски, е. р° 
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Претседател, 
Богоја Фо »ев, е. 

У К А З 
ћрезидиумот на Народното собрание на Народна Репу« 

блика Македонија, ВРЗ основа чл. 73 т. 4 од Уставот на На-
родна Република Македонија а во врска со чл 4 тг.. 3 и чл. 

5 од Законот за Президиумот на Народното собрание иа НР, 
Македонија, го прогласуе Законот за потврдуење, Изменуењо 
и дополнуење Законот за Илинденскитв пензии од 27 јули 
1946 година, кој што на основа овпастуењето од чл 123 ед 
Уставот на НР Македонија го изгласало Народното собрани« 
на НР Македонија, а ној гласи« 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДУЕЊЕ, ИЗМЕНУЕЊЕ И ДОПОЛНУЕЊЕ ЗАНО« 
НОТ ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ г 

Законот за Илинденсните пензии од 2? јули <949 година 
вв: потврдуе со изменуења и дополнуваа во оаојгЗакон тана1 
да неговиот измамен и пречистен текст гласи: 

3 А К О Н 

ЗА и/шНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ 

Чл. 1 
Во знак на народно признание нон учесниците во Нар«*' 

дно-ревопуционерните борби во Илинденското востание зак ' 
ослободуењв на Македонија се установу© Илинденска пензија. 

Чп. 2 , . 
Илинденска пензија примаат оние учесници во народио-

ревопуционерните борби за ослободуење на Македонскиот 
народ во времето од 1893 до 1908 година кои што немаат до: 
статочно средства за издржавање. • • • 

Како учесници во смисол на предниот став се сметаат 
следните лица: 

а) кои биле организатори и раководители на народном 
револуционерното движение; ' ' ; 

, б) кои со ОрджИе во рака учасТвувпе во борбите; 
в) кои надвор од четите по наредба на раководителите 

на народно-револуционерното движение вршеле специјални 
акции и задачи во полза на народно*реаолуционерного дви« 
»ение; 

г) лица кои во востаничката, односно во нзродно-рест* 
пуционерната дејност без своја кривица допаднале во раце-
те на непријателот но и таму останале верни на народно оспо-
луционерното движениве 

Дали учесникот има достаточно средства за издржавања 
цени органот што донесуе решение за пензија по прибрани* 
те сведенија. < 

м М Чп 3 

Илинденска пензија не прилага на пицзѕ 
а) кои што не останале верни на народно-ревопуционер-

мото дви женио за оспободуење; 
б) кои што се со судска пресуда осудени на губиток ; 

граѓански те права освен родителските; 
в), ион што се лишени од избирачкото право} 
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г) ном што проз окупацијата биле под ораж»е но служ-
ба на окупаторот н неговите помага тепи е не пришле кон 
Народиоц>спободитепното движвнив нити истото го помагала 

макар на кој друг начин; 
д) кои што биле организатори, раководители, функцио-

нери и активни членови на квислиншии организации, како 
и оние кон се обележиле со нвислнншка дејност; и 

г) кои што не се државјани на Федеративна Народна 
Република Југославија; 

Чп. 4 

Илинденсиата пензија престануе да се исппатуе кога поп-
аувателот на истата: 

е) 
8) го изгуби државјанството на ФНРЈ; 
в) го изгуби избирачкото право; 
Г) ги изгуби граѓанските права, освен родителските; 
в) биде осуден за кривично дело по Законот зе криви-

вните дела П Р О Т И В народот и државата. 

Чл. 5 

Висината на пензијата изнесуе од >000 до 4.009 динари 
месечно. 

Илинденска?* пензија не преминуо на членовите на се-
мејството. 

Чл 6 

Решенијата по барање за илинденска пензија во прва сте-
пен ги донесуе одборот за ипинденсии пензии при Лрвзи-
диумот на Народното собрание. 

Одборот се состои од три члена на Народното собрание, 
барем еден од кои е илинденец 

Членовите на одборот ги одредуе Презипиумот на На-
родното собрание, кој одлепуе и кој член к"е биде претсе-
дател а кој секретар на одборот. На членовите на одборот 
Президиумот им одредуе и заменици 

Член 7 

Лице мое Сара илинденска пензија е должно да поднесе 
на Одборот за илинденски пензии писмена молба со кратки 
биографски сведенија вл која нратко к е ги опише основани-
јата од член 2 на овој Занон ло кои бара пенизја и не наве-
де точни податоци за своето учество во народно-револуцио-
нерното движение и борбите за ослободуење на македонски-
от народ. Во молбата точно к е изложи, наде, во ков и колку 
виеме и во кои акции зел учество; кои должности ги вршел; 
во кои групи односно со кои пуг'е сотрудничел во дзижлние-
то или борбите или страдал во затвор, во интери шија или 
слично, за остварувана целите на движението и болвите. 

Чл. 8 

Со молбата лицето треба да поднесе помази за своето ма-
Териално состојание и дека нема пречки од член 3 на овој 
Звнон за да му се даде пензија, издадени од надлежните 
државни органи 

Исто тика лицето е должно да поднесе докази за чиње-
ници те од член 2 на овој Закон врз основа на нон бара 
пензија- Како потврда на тие чињеници може да се поднесе 
и изјава на најмалку двајца учесници во народно-револуцмо-
иерното движенне и борбите за ослобођење. 

Чп. 9 

Одборот за илнндеиски пензии по молбите решава по 
слободна оцене ив доказите, по податоци што се поднесени 
мои ипо м'ѕ гм присобере и по познавање ма случајот. 

Снопов, 8 П 1М8 г. —• ГГ 
.—~ш. .. III..' . . - ништав .<• 

По молбата Одборот донесу« решение во ное не мо ли го-
лот или му признава својство на ипинденец и му одреду* 
пензија или го одбива од барањето. 

Висината на пензијата Одборот ја одредуе во размера« 
одреден во член 5 на овој Закон имајќи ги предвид заслуги-
те, страдањето, пожртвованоста и улогата на молителот ве 
востанието односно народно-ревопуционерното дви жен иеу 
иако и неговото материално положение. 

Чп. 10 

Против решението на Одборот молителот има право де 
изјави жалба во срок од 30 дена од денот на примањето нд 
решението Во жалбата може да изнесе нови наводи, каке м 
да поднесе нови докази за своето барање. 

Член 11 

По желбите решава Президиумот на Народното собра-
ние ној може обжапваното решение да го потврди, измена 
или поништи 

Пред да донесе решение По жалбата Президиумет мом* 
Да нареди доказите да се дополнат. 

Чл. 12 

По барање за обнова на постапката решава Одборот еа 
ипинденски пензии. 

Чп. 13 
Правноеилните решенија со кои се признава илинденска 

пензија Одборот ги доставуе на Министерството на труд** 
за исплата. 

Исплатата на илинденските пензии лаг'а ме терет па 
буџетот на Народна Република Македонија. 

Чп. 14 

На пице на ное правоснажно му биде призната пензија 
пензијата к е му се исппатуе ов 1 јули 1948 година ако мони 
бата ја поднело најдоцна до 30 октомври 1946 година, а 
ако молбе™ ја поднело снео 30 октомври 1946 година, леи ' 
зијата к е му се исллатуе од првиот ден на наредниот месе< 
след месецот во кој што ја поднело молбата. 

Чп. 13 

Министерот на трудот со решение к'е ја прекрати ив« 
платата на пензијата кога настапи некој од случаите од члва 
4 на овој Закон, и за тоа со препис од решението к'а <о из* 
вести Одборот за ипинденсни пензии и пензионерот, а ва* 
случај од точка аЈ од тој само одборот. 

Против решението за пренратуење на исплатата пенана« 
нерот може да и^ави жалба до Владата преку Министер©! 
на трудот во срок од 30 дена од примањето на решението. 

Чп. 16 

Во спучај, еко материалното попожение на пензионере* 
битно се измени Одборот за илинденски пензии може прво« 
битно одредениот износ на пензијата да го уголеми или нем 
мапи во размер на член 5 од овој Закон, а може да реим 
пензијата и сосем да се прекрати. 

Одредбите на член 10 и 11 од овој Закон важат и овца« 

Чп. 17 

По смрттв на пензионер, Министерството на трудот и1« 
исплати двомесечен бруто износ од пензијата иако погреб* 
нина на неговото семејство, односно на пицето, што го па* 
гребало пензионерот. 

За да му се исплети погребнинатв семејството односиш 
лицето е должно да поднесе не Министерството ме труде* 
докази дека оно го погребе по пензионерот. 

Службен весник на НРМ 



ђц^Ј« , 1 П 194», г. —- Гад, IV 

Чи. 1* 

Пензијата по овој Заиом момо да се попзуе во странство 
1«мо по одобрение на Министерот на финансиите на Наро-
дна Република Македонија. Оваа одобрение не. мр«« да со 
даде без претходно согласив на Мин ис терет на Финансиите 
ПО Федеративна Народна Република Југославија. 

Чл. 19 

. Овој Закон влегуе во силе СА ОБЈАВУВАЊЕТО во ^Службен 
Десниќ на Наредна Република Македонија". 

У. Бр, 14, 2 јануари 1948 година. Скопје. 
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Секретар, Претседател, 

Крсте Црвенкоски, е, р . Богоје Фотев, е. р. 

22 
У К А З 

Преаидиумот на Народното собрание на Народне Репу-
Динка Македонија, врз основа чл. 73 т. 4. од Уставот на Па-
радна Република Македонија а во врска со нп. 4 т. З и ни. в 
Ш Законот за Президиум* на Народното собрание на НР 
Маледонија, го лрогласуе Законот за по тер дуење, изменував 
В до полну е ње на Законот за давање амнестија и тмипуоње 
на престалленијата наказуени по Законите на Федерална 
Македонија објавен во „Службен весник на Федерална Маке-
донија'* бр. 20 од 1 окговри 1345 година, кој што не основа 
пенасту ењото од чл. 128 од Уставот на НР Македонија го 
наг пасало Народното собрание на НР Македонија, а кој гласи; 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДУЕНјЕ. ИЗМЕНУЕЊЕ И ДОПОЛНУЕЊЕ 
ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ АМНЕСТИЈА И ПОМИЛУЕ-
ЊЕ ЗА ПРЕСТАП ЛЕНИ ЈАТА НАКАЗУЕНИ ПО ЗА-

КОНИТЕ НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА 
Занонот за давање амнестија и помипуење за престап-

Манија наказуеми по Законите на Федерална Македонија об-
|ввен во „Службен весник на Федерална Македонија** бр. 20 
•д 1 октоври 1945 година со логврдуе со изменуења и допол-
нувања наведени во овој Закон, така да неговиот изменет и 
пречистен текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ДАВАЊЕ АМНЕСТИЈА И ПОМИЛУЕЊЕ 

Чл. I 
Правото на амнестија за дела определени со Законите 

МД Народна Република Македонија го врши Народното со-
брание со Закон« 

Чл. 2 

Правото на помипуење го врши Президиумот на Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија и тоа': 

1) за сите кривични дела, со нон ило се повредени 
данони те на Народна Република Македонија; 

2) за кривичните дела, со кои што се повредени сојуз-
и т е закони — врз основа и во границите на овластувањата 
Од сојузните закони; 

3) за кривичните дела, кои што биле пресудени пред б 
април 1941 година на подрачјето кое што го олфак'а Народ-
на Република Македонија. 

Чл. 3 

Президиумот на Народното собрание на НРМ к*е до-
пчеви на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, 
• в негово барање* поедини молби за помилување, за да по 
пио вом донесе, одлука. 

Бр*. » — Стри И 

Чп. 4 
' Постапка за поминував се покренуо по молба или пд 

службена должност. 
Чл. 9 

Молба за помилување може да поднесе, по православи 
поета на пресудата, осудениот или неговиот старател, бра«** 
плот другар на осудениот или некои од неговите бишеви 
роднини. 

Чл. е 

Постапка еа помилување по службена детинест се ле« 
ирену в по предлогот од Министерот не правов? дието на ИРИ 

Чп. 7 

Молбите за помилување св поднесуат до Провидну мое 
на Народното собрание на НРМ и тоа исклучително преку 
судот кој што ја изрекнал пресудата во прва степен. 

На тој суд има безодложно да се испратат и оние мол« 
би за помилување, кои што се предадени на мое друго над-
лештво. 

Молбата за помилуење која што осудениот ја предаде 
ИЛИ ја изјави во записник на управителот на затворот или ИВ 
казнено-поправитепниот дом, управителот без ОДАО ШИО К Е јв 
испрати на надлежниот суд со своето мислење ѕа поведението 
и здравјето на осудениот. 

Чл. 8 

Судот, ној што 9 надлежен да ја прими, молбата за по-
мипуење, должен е со сите списи безодложно и непосредно 
да ја достави на Министерот на ^равосудието на НРМ. кеј 
што оваа молба заедно со списите к'е ја препрати во Прели-
диумот на Народното собрзние на НРМ* односи« до Мини-
стерот на правосудне™ на ФНРЈ. ако за неговото решуењв в 
надлежен Президиумот на Народната скупштине на ФНРЈ. 

Судот и Министеоот на правосудне™ на НРМ ја пре-
праваат молбата со своето мислење, 

Чл. 9 

Молбата за помипуење мота да се повтори семе по 
истекот на една година од денот на решениов донесено па 
претходната молба за помилување, а зв дела, за коп што изре-
чената казна изнесуе прену 10 години лишени* од слободе 
со присилна работа, само по истекот на две години од доно* 

сеното решение по претходната молба. 

Чл„ 13 

До колку кривичните дела од Законите на Народна Ре-
публика Македонија ги судиле посебни судови, кои што се 
подоцна укинати, молбата за ломипуење се поднесу« до оној 
народен суд, на кој што прешла надлежноста од посебниот 
суд. 

Молба за помилување во однос на кривичните целе пре-
судени пред 6 април 1941 година се поднесуе преку те) око-
лиски суд на чија територијална надлежност се наметало иш-
диштето на судот кој шот ја изрекол пресудела во првостепен, 

Чп. 11 
Овој Закон апегуе во сила со денот на неговото обје« 

вуење во „Службен весник на Народна Република Македо-
нија". 

У. Бр. 8, 2 јануари 1348 год. Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Крете Црвенковски е. р. багоја Фитев е. & 

Службен верник не НРМ 
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-23 О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДА УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА НА* НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО 

СТОПАНСТВО И ОБНОВАТА НА ЗЕМЈАТА ; 

С« потврдуат следните уредби на Владата на Народна 
Република Македонија донесени ере основа на чп. I од За-
конот м оаластуеи»е Владата на Народна Република Македо-
нија »а донесував уредби по прашаната од народното сто-
панство и обновата на земјата: 

1 Уредбата за ставуење вон снага Уредбата за млеко-
преработуењето (Службен весник на НРМ 8/47); | 

2. Уредбата за укинуење на Федералното автомобилно 
претпријатие »ФАП" — за Македонија од в Ш 1947 година 
[(Службен весник на НРМ бр. 8/1947 гад ); 

3. Уредбата за оснивање управа и ! транспортни прет-
пријатија при Министерството на тргт -.ѓапи и сиабдуењето 
ма Народна Република Македонија од " 7 година (Слу-
жбен весник на НРМГбр. 9/47); 

4. Уредбата за начинот на оснивање ма кооперации, нив-
ните правила и уписот во ^оперативниот регистер од 
18 III 1947 год (Службен весник на НРМ бр. 9-47); 

5. Уредбата за задолжителна поправка на оштетени жи-
Г1ШНИ и други згради во НР Македонија (Службен весник 
на НРМ бр 10/47); 

6. Уредбата за составуење и работа на Комисијата за 
групирање на земјишните парцели на трудовите земјоделски 
кооперации (Службен весник на НРМ бр. 10/47); 

7. Уредбата за арондација на државните земјоделски 
Стопанства под управа на Министерството на земјоделие и 
шумарство иа НР Македонија и народните одбори од 
'11 ПЈ 1947 година (Службен весник на НРМ бр. 12/47); 

8. Уредбата за оснивање на Завод за домашни и {работни 
и художествени занаети од 31 I 1947 година (Службен весник 
на ПРМ бр. 15/47); 

9. Уредбата за здравствена заштита на Ф и с к у л т у р н а ? « 
го НР Македонија од 13 III 1947 година (Службен весник на 
ИГ М бр. 15/47); 

10. Уредбата за, оснивање Дирекција на претпријатијата 
?»а сиабдуење на земјоделието од 11 IV И94? година (Служ-
бен весник на ПРМ бр. 16/47)? 

11. Уредбата за отварање шио пи за општо образовани« 
на работниците од 19 V 1947 година (Службен весник на 
НРМ бр. 19/47); 

12. Уредбата за отварање на специјални одделенија при 
основните училишта од ? VI 1947 година (Службен весник 
на НРМ бр 21/47); 

13. Уредбата за отворање курс за пионерска раководи-
тели ом 2 IV 1947 година (Службен весник на НРМ бр. 21/47; 

14. Уредбата за оснивање комисии при извршните одбо-
ви на околиските народни одбори за спроведу®«,« плановите 

С О Д Р 
Рег. бр. Стр. бр« 
14 Закон за лотврдуење одлуките и законите, донесени 

пред 4 ноември 1946 година — — — — — — 11 
15 Закон за укинуење на одлуките и законите донесени 

пред 4 ноември 1946 година — — — — — — 20 
16 Закон за задолжи гел и и курсеви на државните спуж- * 

беници на НРМ — — — — — — — — — 20 
17 Закон за Президиумот на Народното собрание на 

Народна Република Македонија — — — — — 21 
ЈГ8 2 леи за преименуење на град Велес во Титов Волев 22 
Ц9 &»«ои за лроглгсуење денот на Народното востание 

во Македонија 11 октомари за државен празник на 
• Народна Република Македонија — — — — — 22 

»а откуп на земјоделски и други произведенија од 2 VII 1941 
година (Службен весник на НРМ бр. 23/47); 

15. Уредбата за оснивање Главни дирекции при Мини« 
стерството на трговијата и енабдуењето на НР Македонија 
од 2 VII 1947 година (Службен веснин на НРМ бр. 23/47); 

16. Уредбата за образуење с п е ч а л е н двонасочен нуро 
»а апотенарски помошници од 2 VII 1947 година (Службен 
»»сник на НРМ бр. 23/47); 

17. ^Уредбата за оснивање средно земјоделско училишта 
во Демир Капија од 14 VII 1947 година (Службен весник н9 
ПРМ бр. 25/47); 

18. Уредбата за полагање приватни испити во средните 
земјоделски училишта (Службен весник на НРМ бр. 26/47;; 

19. Уредбата за забрануење држање на кози односно з* 
ограничуење на нивниот број од 17 IX 1947 година (Службен 
весник на НРМ бр. 31/47); 

20. Уредбата за префрлуење надлежностите, предвидени 
его Уредбата за оснивање на Завод за домашни изработки и 
кудожествени занаети од 27 IX 1947 годин (Службен весник 
ма НРМ бр 31/47); 

21. Уредбата од 24 IX 1947 година за изменение чп 1 од 
Уредбата за изменуење и дополнуење Уредбата за регулисан 
ње платите на државните службеници во НР Македонија од 
31 I 1947 година бр. 147 (Службен весник на НРМ бр 31/47); 

22. Уредбата за дополнуење Уредбата за оснивање Дирек* 
ција на претпријатијата за снабдуење на земјоделието од, 24 
IX 1947 год. (Службен весник на НРМ бр. 31/47); 

23. Уредбата за заштита на земјоделските имоти од 12 
ноември 1947 година (Службен весник на НРМ бр. 34/47); и 

24. Уредбата за измените чл. 1 и 2 од Уредбата за осни-
вање главни дирекции при Министерството на трговијата и 
снвбдуењето на Народна Република Македонија ОЈ* 12 XI 1947 
година (Службен весник на НРМ бр. 35/47). 

Бр. 678, 31 декември 1947 год. Скопје. 
II Секретар, Претседател, 

на Народното собрани* на НРМ, на Нар. собрание на ПРМ, 
Димитри Шули, е. Р. Д-р. Борис Спиров, е, р. 

24 
Врз основа чл. в од Уредбата за извршува* на буџетот, 

н чп„ 67 од Правилникот за извршував на буџетот 

РЕШАВАМ 
Сите месни народни одбори на територијата на Народна 

Република Македонија да отворат теиушти сметки при фи* 
пијаната на Народната банка во седиштето на односните о т и 
лиени народни одбори. 

Месните народни одбори со задолжуат својата готовиќ« 
да ја држат на отворените текушта сметки. 

Бр. 494, 7-1-1948 год. Скопје. 
Министер на финансиите на ИРИ, 

Д. I I змбаз, е. р. 

» К И Н А 
Рег. бр. Ста. бр« 

20 Закон за аграрна реформа и колонизација на тери-
торијата на НР Македонија — — . — — — — 21 

21 Занон за илинденски пензии — — — —тлг-' — 
22 Закон за давења амнестија и помилуења — — — 21 
23 Одлука на Народното собрание на НРМ за потврда 

уредбите на Владата на НРМ од областа иа народ- »Ц 
нота стопанство и обновата на земјата — — — 00 

24 Решење на Министерот за финансии на НРМ за отва-
рање на текушти сметки при Народната банка ма 
ФНРЈ од страна на месните народни одбори на тери-
торијата на НРМ — — — — — — — — — И! 


