
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. 8 Фквп|е< понеделник 29 март 1948 год. Год. IV 

Рамниште се цеи распит 
весник на ИГМ" Пони 

во дупликат на адреса: „Службен 
Фах 51 и истите не се враќаат. 

Цеца па овој број е 4 динари. Претплата 
251) дин. за едно полугодие 125 

за цела гадан« 
динари. 
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Врч основа чл. $ точка 5 од Р е т е п п е т о за регули-

р а њ е на сточните п а з а р и ш т е и з а д о л ж и т е л н а п р о д а в а ц 

ка на С10ка з а клање ја и.$дакам с л е д н а т а 

Н А Р Е Д Б А 

з а стнтшве вон снага Наредбата на овоа Ман »етер« 

ство иа а н б р а н у е њ е колењето н а г о в е д а и овци ц а терш 

Торијата на И Р . М-
I - Се стана вон с н а г а Народната на овоа Ми л и с т е р 

е т н о аа лалрннусп.е колењето говеда и опни на тори 

Т о р и н а ца |Ј# р. Македонија бр 20285 од 3-ХЈ-Ш1? год. 

2> Ова Н а р е д б а с т а н у е иа с п а ѓ а в е д н а ш 

М И И И е Т Е Р 
за тргозија и снабдузњв 

Д. Бојан овени 0 Р* 
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Врз основа на чл. 43 од Уредбата за принадпежиости« 

те на државните службеници на Народна Република Мапе,до 
нија, Претседателот на Владата на Народна Република Маке-
донија пропишуе 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИСПЛАТА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

1. — На сите службеници, сообразно на чл. 33 од УпзД 
бата за лринадлежностите на државни ге службеници на На« 
родна Република Македонија, им прилага праоо на додаток 
На деца и тоа за секое дете по 175 динари месечно. 

Додатокот на деца им припаѓа и на приправниците. 

I). — Додатокот на деца припаѓа за децата родени во 
бракот и вон бракот* зз »озаконетите и усвоените деца. за 
Ласгорчиња и за сирачиња без роди тепи земени на издршка. 

Овој додаток му припаѓа на службеникот до. наврше^ 
мата 17 година на детето. 

Ш. — На службеникот не му припаѓа овој дометон, ако 

Детето стварно не го издржуе, а к'е се смета, дека не го из-

д р ж у е : 

1) кога детето е на работа и има повеќе од 1 ООО дина-

ри чист доход во лари или во ЖИВОЈИН намирници односно 

Други артикли; 

2) кога детето е сместено во завод и има бесплатна из* 
Дршка; 

3) нога детето од домашни или странски установи при-
ма стипендија или помош за шаолуење ве ИЈНОС ПЈ ,опеа ОД 
1.000 — динари; 

4) кога детето стапи во трговско заведени«, на »анзет 
мпи во некакво претпријатие како ученик; 

5) кога детето има поведе од 1.000 — динар« чист ме-
сечен доход од сопствен движен или недвижен имот. 

Под чист доход се смета доход што преостанув од ко-
га од бруто доходот се одбие данокот и други одбитци. За 
стипендија или помош за шнолуење исто така ке се смета 
чистиот износ што к'е се добие за таа цел. 

Во сите случаи кога службеникот детето стварно го 
издржуе к'в се земе, дека со него живее во исто кук емство, 

IV. — Додатокот на дете припаѓа и после навршена-
та 17 година па до навршената 23 година на животот ако 
детето се школу е. 

Ако детето за време шкопуењето е на работа и вма 
чист доход поголем од 1.000 — динари, на службеникот не 
му припаѓа додатокот на детето. 

V. — За деца, кои што пред навршената 1? година 
односно пред навршената 23 година на животот станале зара 
ди телесна или душевна болест или маана неспособни за 
привредуење, припаѓа и след навршената 17 односно 23 го-
дина на животот за сето време додека таа неспособност трае. 

VI. — Ако се обата родители државни службеници, 
додатокот на деца по правило му припаѓа на таткото. Во 
случај на одвоен живот на родителите, додатокот му прилага 
на оној родител при кого детето со навода на издршка. До-
колку таткото и ппак'а на мајката издршка за децата што 
се навог'ат при неа- додатокот му припаѓа на таткото. 

VII. — Правото на додаток на деца се докажуе: 
1) со потврда за раѓањето (извод од матичните книги 

на родените); 
2) за усвоени деца со доказ за усвојење^; 

е) за сирачиња со потврда да немаат родители и спуж 
беникот да ги зел на издршка; 

4) за деца кои што пред навршената 17 односно 23 го* 

дина на животот станале заради телесна или душевна б»пест 

или маана неспособни за привредуење, со увереше на пенар 

за социјалното осигурање; и 

5) са изјава на службеникот, дека децата стчарн-Ј ги 

издржава или да се навог'ат на шкопуење односно со изја-

ва да не постои некоја од пречките наведени во течна И'« 

оваа напатствие. 

V!!!. — За примање додаток на деца службеникот на 
исплатната благајна од организационата единица нај која 
што прима редовни при иадлеж пости кѕ и поднесе примеа* 
П }> И 11 Е а т а трзба да се поднесе ЕЛ сртк од гри месеци, С^РТЗЈ 
ки од денот нога службеника) стекнал право на примања фа-



Бр. 8. Стр. 84 Скопје, 29 III 1948 год. ГУ 

мкпиЈзрен додаток. Со пријавата со лоднесуат и доказите 
изведени под точка VII од овоа Напатствие. 

Службеник кој што не поднесе пријава Ја прием дода-
ток на деца во »значениот ером од три месеци, го губи пра-
вото на додаток за минатото време. 

Сакоја промена која што го повлечуе губиток^ на ао« 
датокот на деца службеникот е должен да ја пријави во суон 
од 30 дана од денот на настанатата промена. 

IX. — С е о з Напатсвие влегуе во сипа со ден'»г иа не« 
голото објавуење во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 2263 од 12 март 1948 година« Скопје. 
Претседател 

на Владата на Н. Р. Македонија, 
Л. Колишевски с. р. 
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З А П И С Н И К 

Од 1-та седница иа И ти редовно заседание па Иаролпо-
то собрание ца Народна Република Македонка одржана на 
29 декември 1947 год. 

Претседавал; Претседателот на Народното собри ние Д-Р 
Борис Спиров 

Секретар: Вториот секретар на Народното собрание Ди-
митри Шули. 

Претседателот л-р. Борис Спиров го отвара вт.Ј ОТО ре-
довно заседание на Народното собрание ва И. И. Македони-
ја во 9 30 часот. 

Претседателот го прочита Указот н а ' Президи^мот на 
Народното собрание на НР Македонија У. бр. 7 од зо к а м -
бри 1947 година ѕа свикував на Народното собрание, на На-
родна Република Македонија во второ редовно заседание за 
2У декември 1947 година. 

Метењето на Указот го саслушаа сите иародаа пратени-
ци С1 нек и, 

Но тоа претседателот ја отвори 1-та седница на Народ-
ното собрание за утврду е ње на дневниот Ред. 

Пред да прејде на утвр 1уен.ето на дневниот р<д. прет-
седателот Д р. Борис Спиров соопштува и« Народнгго со-
брание да се испратени до Народното собрание с л е д и т е 
предлози и акти: 

I. Од Претседателството на Владата па Пароли* Репу-
блика Македонија се испратени до Народното с->б[ »ние за 
проучувал а гласување медните Законо-проекти и Пр .ркто-
одлуки: 

1. Законо-проект за државните службеници на Наред-
на Република Македонија; 

2. Законо-проект за одливање на народните претставници; 
3. Закоио-проект за државниот печат на Народна Репу-

блика Македонија; 
4. За конс-проект ва доброволните противпожарни 

друштва; 
6. Законо-проект за потврдував, изменетите а дополне-

ние на Законот за даипи.е амнестија и помилуење за пре-
стаклен ијата наказу еми по Законите на Федерална Ма-
кедонија; 

в. Законо-проект за потврдував. изменетите и Дополне-
ние на Закови за создаваше на задолжителни курсови за 
сите службеници; 

7. Закон за потврдував, изменине и дополнета- на На-
понот за илбгф на народни пратеници за Уста во дирнуто 
собрание на Народна Република М и л и ц и ј а ; 

8. Закони проект за Презилиумот на Народното собра-
ние на Народна Република М шпедиција; 

9. Закопа проект за потврдував, изменетите и дополне-
ние на Законот ва применуељето на град Велес во Титов — 
Велес; 

10. Законо-проект за потврдував- ичменение а дополне-
вте на Законот за прЈГлаеуеае на л*чт »т на Паричното во-
стание во Македонија за н а ј д е н празник на Македонската 

држава: 
и . Залоно-проект за потврдував, изменение и дополнеа 

ние на Законот за Илин ленените пензии; 
, 12. Закон« проект за .потврдував, одлуките в закон иле 
донесени орел 4 ноември 1940 година; 

13. Проекто-Одлука за потврда уредбите на Владата на 
Народна Република Македонија од областа на народното 
стопанство и обновата на земјата. 

14. Закону-проект за укинуење одлуките и Законите до-
несени пред 4 ноември 194« година; 

15. Закоио-проект за одредував имиаа на иселените 
доста. улиците и плоштадите и за нумерирање на кук ите н 

16. Закоио-нроект за потврдував, изменетите и допол-
нував на Еколог за аграрната реформа и колонизација на 
територијата на Федерална Македонија и Законот * • <' <"е-
нувп.е и дополнував на Законот за аграрната реформа Ж 
колонизација па т е р и т о р и ј а н» Федерална Маке и 

17. Закон за пе наѓ типчр-р и востановував прав} на 
пензија на службениците на бистите ид^-пти.-тра+ивтт-о по-
литички самоуправни единици на подрачјето на Н. Ро 
Македонија. 

И. Од Препилиумот на Народното собрание на Работна 
Република Македонија се испратени до Народното Собрание 
следните акти-

1. Писмо-бр. 1670 со кое бара одобрение и потврдував 
на донесените Укази меѓу времето од првото до второто ре° 
довно заседание на Народното собрание: 

.Утом Лр. 24 за формирање Министерството за локален 
сообракај на Паро ита Република Македонија; и Указ бр, 
25 за реконструкција на Владата. 

2. Писмо бр. 1571 со које бара да се уважат оставих** на 
потпретседателот на Президиумот на Народното собрание Из-
ум Наумовски и секретарот на Президиум? на Народното со« 
брзине Борко Темелиевски 

3. Писмо од 26. ХП. 1947 година со која Ја достѕвуат на 
Народното собрание оставката на претседателот на Народното 
собрание Д-р. Борис Спиров на одобрение. 

III. Од Врховниот сул на Народна Република Македонија 
до Претседателството на Народното собрание акт К„ 3. 3. бр. 
16/47 со кој ја исправа пресудата на народниот пратеник Ари« 
тон Насев Крстевски од Крива Паланка, 

Пресудата е продадена на Мандатно-ииунитетниот оцбер 
не Народното собрание за да изготви извештај за Народното 
собрание. 

Претседателот ги еоопштуе молбите од народните прате* 
ници за отсаство и по предлог на претседателот Народот® 
собрание одобруе отсасгв« на: Филип П. Николовски 5 лена. 
Соколе Поповски 4 дена, Г'орг'и Ивановски 4 дена, Спасе 
Костовски 6 дена. 

Претседателот соопштуе молби од граѓанството и др. ли« 
ца нема до Народното собрание, а за решените молби одбогот 
ѕа молби и жалби на Народното собрание к е поднесе извештај 
на Народното собрание. 

Од името на Претседателството на Народното собрани« 
претселателот предложуе за наредната седница дневен рец-

1. Одобрение и потврдуење на Указите на Президиумот на 
Народното собрание на НРМ; 

2 Извештај на Мандатно-имунитетниот одбор на Народно« 
то собрание; 

3. Претрес на Заионо-проеитот за одзивала на народните 
пратеници; . 

4. Претрес на Законо-проектот за државниот печат на На« 
родна Република Македонија; 

Ѕ. Претрес на Законопроектот за државните службеници 
на Нарочно Република Македонија; 

6 Претрес на Законо^проеигот за одредував и*иња на 
населените места, улиците и плоштадите и за нумерирање на 
куките; 

Службен весник на НРРЛ 



Службен веснин на НРМ 

7. Претрес на Законо-проект за потврдуење одлуки/« и 
авионите донесени пред 4'ноември 1340 година, 

8. Прѕтрес на Ззконо-прозкгот за укинузњз одлуки«* и 
»аноните донесени прзд 4 ноември 1343 година; 

9. Прогрес на Проси го* — одлука га за п о г р д а уредбите 
на Владата на Народна Република Македонија од областа на 
народното стопанство и обновата на земјата; 

10. Потврдуваа на согпзсуењзто со Уставот на Народна 
Република Македонија Закони со измените и дополненијата 
во законите: 1. Законот за давање амнестија и помиг.усње на 
ггрестапленијата показуеми по Законите на Фздерална Макеео-
нија; 2. Законот за создавање задолжителни курсеви за сите 
службеници на Народна Република Македонија' 3. Законот за 
избор на народни пратеници за Уставотворно^) собрание на 
Народна Република Македонија: 4. Законот за Пре**диумот 
на Народното собрание на Народна Република Макепснија, 5, 
Законот за преименуењеге на град Велес во Титов Велес 6. 
Законот за прогпасуење на денот на Народното востание во 
М&иедонија за народен празнин на Македонската држава 7. 
Законот за Илинденскаа пензии; 8. Законот за аграрната ре 
форма и колонизација на територијата на Федерална Македо-
нија и Законот за изменуење и допопнуење на З а к а н и за 
аграрната реформа и колонизација на територијата -»а Фѕле-
рапна Македонија; и 9. Закон за пензионирање и восганоауе-
и>з право на пензија на службениците на бившите адми«и-
стративио-политички самоуправни единици на подрачјето на 
Ш* Македонија. 

11. Претрес на Законо-проектот за доброволните лротиао-
пожарни друштва во Народна Република Мачегонија. 

12. Извештај на Административниот одбор на Народното 
собрание за преглед на касата и сметководството по буџетот 
на Народното собрание. 

Нз прашањето на претседателот за изменение ипц допол-
нение- на дневниот ред. од народните пратеници нем* 

Народното собрание го прифаќа дневниот ред чако што 
го предложи претседателот на Народното собра ние и и л и ат со 
согласното на Народното собрание ја закључи 1-та с е н и ц а во 
10 часот, а наредната седница ја објави да се одржи денеска 
во 16 часот со утврдениот ред. 

И Секретар Претседатеп 
" Дил. Шули, е. р. Др. Борис Спиро*, е. р. 
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* З А П И С Н И К 

Од Ш-та седница на Н-то редовно заседание на Наро-
дното собрание одржана на 30 декември 1947 годино. 

Сретседааа, Претседателот на Народното собрание на 
НР Македонка д-р Борис Спиров. 

Секретар, вториот секретар на Народното собрание на 
НР Македонија Шули. 

Претседзтепот д-р Борис Спиров ја отвори Ш-та сед-
ница на II то редовно ззседоние ео 10 часот. 

Полетаниот записник од И-то седница на Н-то редовно 
ааседоние Собранието го прими без забелешка. 

Пред да премине н а дневниот ред Прзтседателот ги 
саопшти на Народното собрание молбите на народните пра. 
теници за отсаство. На предлог од Претседателот, Собранието 
одобри бараните отсаства; Трајно Никапоз 5 дена. Акиф 
Леши 3 дена, Јашар Алипи 3 дена, Кемал Сејфупа 4 дена, 
Боро ристов Гел еа 9 дена. Петр« Пирув 5 дена, Крсте Ц а н -
ковски 4 дена, Хамза Шабанов 2 дена, и Никола Вражалсии 
А дена 

Претседателот го покани известителот на Мандатно — 
имунитетниот одбор на Народното собрание да го пречете 
извештајот по повод дадениот акт од Јавниот обвинитеп на 
НР Македонија. 

Известителот на Мандатно — имунитетниот одбор Ла-
»ар Танев го прочита извештајот на Одборот во мој е пред« 

летано на Народното собрание на народнит пратеник Хаса« 
Ибраим од г 'орѕе Петров да му се одземе имунитетното пра. 
во и да са предаде на Главниот Обвинител за покрвнуење 
кривично слздстѕие против истиот. 

Народно го собрание со дигање рзкз го усвои предлогот 
на Мандатно — имунитетниот одбор; а Претседателот д р 
Бориз Спиров објави дека решението на Народното собрание 
к'е биде Бедната доставено на Јавниот обвинител за Маке« 
допија. 

По тоа се премина на шестата точка од дневниот ред. 
Претседатела? го покани известителот на Законодавниот 
одбор за да го пролете извзшга :от на одборот, за Заноно -
проектот за одредуење имгња на населените места, упиците 
и плоштадите и за нумерирање на кук ите. 

Изсеститепот на Законодавниот одбор Ремзи Исмаил 
го пречете извештајот на Законодавниот одбор придржуеји'и 
го со образложение и глгсаЗк'и „За". 

Претседателот г»5јаЅуе дискусија па Законе—проектот, 
Б т е ј к ' и за дискусија не се јави никој. Претседателот објави 
гласање на Ззноно — проектот во поединисти. 

Известителот на законодавниот одбор Ремзи Исмаил 
мита чл?н по член, а Народното собрание гласајќи со дигање 
рана едногласно ги усвои сите членови без измени и долон, 
нуења. 

По тоа се премина на гласање во целост на Заноно — 
проектот. Народното собрание со дигање рака го изгласа За-
конот во целост. 
Се преЈде на седмата точка од дневниот ред Претрес на За* 
моно — проектот за потердуење на одлуките и законите 
пред 4 ноември 1948 година 

Известителот на Законодавниот одбор Страхил Трај . 
ковени го прочита извештајот на Законодавниот одбор Прет-
седателот објави дионисија по истиот. За дискусија никој 
не се јави и Претседателот објави се премина во лоериностн. 

Известителот на Законодавниот одб*р Страхил Трај-
ковски го читаше член по член Законе — проектот, а Народ-
ното собрание со дигање рака ги изгледува едногласно сите 
членови бѕз измени и дополнуења. 

Претседателот објаауе: Законо — проектот © изгласам 
во поединости и го постане на гнасење во цепост. 

Народното собрание со дигање рака го изгпаса во 
целост: 

Претседателот објсвуе да се премине на осмата точка 
од дневниот ред: претрес на Законе — проект за укинуењв 
одлуките и законите донесени пред 4 ноември 1946 година. 

Известителот Емануел Чучков го пречете извештајот на 
Законодавниот одбор и гласа »За". 

Претседателот об!авуе дискусија по истиот. За диску 
сија никој не се јави Претседателот објави да се прејде на 
гпасањз во поединости. 

Известителот Емануил Чучков читајќи го член по член 
а Народното собрани со дигање рака ги гласа сите членови 
без измени и до 1олнуења. Претседателот објаву«: Законе — 
проект е изгласан во поединост и го посгавуе на спасење ао 
целост. Народното собрание со дигање рака го гпасава За* 
кона — проектот во целост. 

Претседателот објави да се премине на деветата то. 
чка од дневниот ред; протест на Проектот — одлуката за по-
тврда уредбите на Владата на Народна Република Македо* 
нија од областа на народното стопанство и обновата на 
земја га. 

Известителот Страхил Треновски го пречете извештаи 
јот на Законодваниот одбор, и гласа »За". Претседателот 
објавуе дискусија по Проектот — одлуката. Никој не се јави 
за дискусија. Претседателот ја стави на гласање во поеди* 
ПОСТИ. 

Известителот чете член по член а Нарндото собрани« 
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со дигање ран« ги усвои сите членови без измени м допол-
нуења. По тоа се премина на гласаше со целост. Народното 
собрание со дига«,* рака Ја изгласува во целост. 

Се прјде на десетата точка од дневниот ред: претрес и 
потврдуе на согласувавте со Уставот на Народна Републи. 
ка Македонија Закон со измзни и дополнусњата во Зако-
ните; Законот за давење амнестија и пзмилуењз на пре-
стапленијата наказуем по Законите на Федерална Македо, 
нија; 2. Законот за создавање на задолжителни курсови за 
сите службеници на Народна Република Македонија; з. За-
конот за избар на народни пратеници за Услазотзорното 
собрание на Народна Република Македонија; 4. Закон за 
Президиумот на Народното сбраниз на Народна Република 
Македонија; 5. Закон за преименуењето на град Велес во 
Титов — Велес; 6. Законот за прогласуење денот ка Народно 
то востание ао Македонија за нареден празник на Македон-
ската држава; 7. Законот за илинденските пензии; 8. Законот 
за аграрна реформа и колонизација на на територијата на 
федерапна Македонија и Законто за изменуење и допопнуе. 
ње на Законот за аграрната реформа и копонизи,ија на те-
риторијата на Федеративна Македонка; и 9. Закон за пен 
зионирање и постановусње право на пензија на службени-
ците на бившите административно — политички самоуправни 
единици на подрачјето на НР Македонија. 

Претседателот објави секој Закон нема да се гласа во 
©диности член по член а само во целост, согласно чл. 2(5 
од Правилникот за работата на Народното собрание на 
НРМ. 

Известителот Борис Станковски го прочете иззештзЈот 
на Законодавниот одбор гапсајк'и »За". Претседателот обја-
ву« дискусија по извештајот. За дискусија никој не се 
јчви. По тоа Претседателот го покани известителот да ги 
пречете Закон по Закон. Известителот ги чете Закон по 
Закон а Народното собрание Законите ги изгледа со дигање 
рака во целост без измени и дополнуења. 

Претседателот обЈавуе да се изгласани сите закони. 
Претседателот даде одмор во 11 чссот. 
После паузата седницата се продолжи во 12 часот. 
Претседателот предложи да дневниот ред од И-то ре-

довно заседание на Народното собрание треба да се изме-
ни и дополни со: 

а) Усажуење оставките; на потпретседателот на Пре-
зидиумот Наум Наумовски и секретарот на Президиумо? 
Борко Темелиевски. 

б) Бирање на нов потпретседател и секретар на Пре-
зиди>/мот. 

в) Уважуење оставката на Претседателот на Народното 
Собрание д-р Борис Спиров; и 

г) бирање на нов Претседател на Народното собрание и 
д) бирање на трет секретар на Нападното собрание. 
Народното собрание го успон предлогот на Претседате-

лот за измекуоње и допопнуење на дневниот ред. 
Се прејде н а 11 точка од дневниот ред, претрес на 

Заноно-прр^ктот за ро^ровспните противпожарни друштва во 
Наропнл Република Македонија. 

Известителот на Законодавниот одбор Страхнл Трај-
ковски го пречете извештајот на одборот, гласајќи „за". 
За дискусија се ј:;ви народниот пратеник Боро Чушкар, во 
ко [а го изнесе зна.»ен мето на Законот за формирањето на 
прогмвгЈопспрцте друштва и гласа „за". 

За дискусија друг не се јави, Претседателот о1јавиѕ 
д и с к у с и ј а е завршена и премина на гласање на . Заиоко-
рг>-е>:гпт ро п ге пк пее ти. 
^геч од истиот, Н^гопното собрание го ги гла-
си'-? е«ге Ч7СН03И без измени и дополненија. Претседателот 
објггауе: Законот е изгласан во поединости и п> предложи 
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на гласање во целост. Народното собрание со дигање рака 
го гласува во целост. 

Претседателот објазуе да се прејде на 12 точка 0 д днез. 
ниот ред: четење писмото на ПреЅидиумзт ка ' Нареднога 
с о ј и н о за оставките на потпретседателот и секретарот 
Президиумот на Народното собрание. 

Народното соГранио ги одобри оставките. 
Претседателот прашува да ли има некој да даде пред-, 

лог на Народното собрание за избор на потпрзтссдатеп и 
секретар. Се јавуе за збор Богоја Фотев Претседател на 
Президиумзт и предложи на Народното собрание за пов 
потпретседател на Президиумот да се избере д-р Борис 
Спиров, а за секретар Крсте Црвенкоски. Предлогот св 
дава на гласање на Народното собрание, кое го едногласна 
усвои. 

Се прејде на 13 точка од дневниот ред. четење на пи« 
смото на Президиумот на Народното со1ра»ие за оставката 
на д-р Борис Спиров на должноста Претседател на Нагон« 
ното собрание. Народното собрание ја одобрава оставката. 
Д-р Борис Спиров ја образложи својата оставка. 

Се јавуе за збор Цветко Узуновски и предлага да се за 
претседател на Народното собрание избере народниот пра-
теник д-р Димитри Несторов. Народното собрание предао« 
тот го приема 

Се јавуе за збор д-р Борис Спиров и предлага за тпет 
секретар да се избере народниот пратеник Лазар Мојсов. 

Народното собрание едногласно го усвои предлогот з* 
избор на трет секретар. 

Претседателот д-р Борис Спиров ги покани новоиз5ра« 
ките да ги заемат своите места Истиве ги завзедоа своите 
места. Новоизбраниот Претседатеп д-р Димитри Несторов, 
благодари на Народното собрание за изборот и доверивте 
кое му го даде Народното собрание. 

Претседателот го покани известителот на Одборот 
молби и жалби да го пречете извештајот на Одборот. Изае* 
стителот Боге Кузмановски го пречете извештајот на Од« 
борот. кој. Народното собрание го приеме без изменине и 
дополнение. 

Претседателот обЈавуе да се прејде но последната точка 
од дневниот ред: извештај на Административниот одбор. 

Известителот Ристо Бајапски го чете извештајот на 
Административниот одбор. Народното собрание го приема 
и одобрава п л е т е н и о т извештај. 

Претседателот објави: дневниот ред е исцрпен, и други 
Законо проекти нема Со тоа второто редовно заседание на 
Народното собрание е завршило работата и предлага на 
основа Уставот на НРМ чп. 53 да се закрпе второто редов, 
но заседание и да се овласти Претседателството на Нагон« 
ното собрание да го завери записникот од Ш та седница. 

Народното собрание се согласува со ставениот предлог 
од Претседателот. 

Седницата се закључи во 13 часот. 
II Секретар Претседател 

Димитри Шули, е. р. ДР- Димтри Несторов, е. р. 
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