
Смрт на ,фашизмот - Слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ" - Скопје, и не се враќаат. 

СКОПЈЕ 
Понеделник, 12 февруари 1951 год. 

Бр. 5 Год. VII 

Овој број чини 4 дин. Претплата 
за една година изнесува 250 дин. 

Чековна сметка бр. 801.901812 

24 
У К А З 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а 
во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на 
Народното собрание на НРМ, Президиумот на На-
родното собрание наѓ НРМ го прогласува Законот за 
државниот1 буџет! на Народна Република Македонија 
за 1951 година, што го донесе Народното собрание на 
НРМ на седницата од 25 јануари 1951 година, а кој 
што' гласи: 

З А К О Н 

ЗА ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ НА НАРОДНА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1951 ГОДИНА 

Член 1 
Државниот буџет на Народна Република Маке-

донија за 1951 година изнесува: 
Приходи Дин. 5,402.800.001) 
Расходи Дин. 5,,722.800.000 
Вишок на расходите Дин. 320.000.000 

Член 2 
Државниот буџет на Народна Република Маке-

донија за 1951 година содржи: 

Републикански буџет 
со приходи во износ од Дин. 4,079.671.000 
со расходи во износ од Дин. 4,258.175.000 
и со вишок на расходите во износ од 

Дин. 178.504.000. 
Буџетите на град Скопје, на градовите вон од 

составот) на околиите и на околиите, и тоа: 
град Скопје 

со приходи во износ од 
со расходи во1 износ од 

град Битола 
со приходи во износ од : 

со расходи во износ од 
град Куманово 

со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

град Охрид 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од. 

град Прилеп 
СО приходи ВО' износ од 
со расходи во износ од 

град Струмица 
со приходи во износ од, 
со расходи во износ од 

град Тетово 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од 

Дин. 300.484.000 
Дин. 300.484.000 

Дин. 64,594.000 
Дин. 64,594.000 

Дин. 45,521.000 
Дин. 45,521.000 р 

Дин. 43,716.000 
Дин. . 43,716.000 

1 
Дин. 59,565.000 
Дин. 59,565.000 

Дин. 35,061.000 
Дин. 35,061.000 

Дин. 42,271.000 
Дин. 42,271.000 

Дин. 37,311.000 
Дин. 37,311.000 

Дин. 31,008.000 
Дин. 31,008.000 

Дин. 17,072.000 
ДтЈн. 21,417.000 

град Титов Велес 
со приходи во износ од 
со расходи во износ од — -

град Штип 
СО) приходи во износ од 
со расходи во износ од — -

Беровска околија 
со ,приходи во изно-с од 
со р.асходи во' износ од — -
и со вишок на расходите во износ од Дин. 4,345.000 

Битолска околија 
со приходи во износ од Дин. 35,864.000 
со расходи во износ од Дин. 42,632.000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 6,768.000 

Бродска околија 
со приходи во износ од Дин. 8,008.000 
со расходи во износ од Дин. 21,887.000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 13,879.000 

Гевгелиска околија 
СО! приходи во износ од — — Дин. 34,504.000 
со расходи во) износ од Дин. 34,504.000 

Гостиварска околија 
со приходи во износ од — Дин. 43,872.000 
со расходи во износ од — — Дин. 43,872.000 

Дебарска околија 
СО! приходи во ИЗНОС од - Дин. 33,949.000 
со расходи во износ од — — Дин. 33,94ђ.000 

Делчевска околија 
со приходи во износ од — Дин. 11,035.000 
со расходи Е 01 износ од — — Дин. 19,379.000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 8,344.000 

Демирхисѕрска околија 
со приходи во износ од — Дин. 9,652,000 
со расходи во износ од — - Дин. ' 17,680.000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 8,028.000 

Г'орчепетровска околија 
СО приходи ВО! износ од — Дин. 21,680.000 
со расходи во износ од — - Дин. 21,680.000 

Кавадарска околија 
со приходи во износ од — — Дин. 41,753.000 
со' расходи во износ од — — Дин. 41,753.000 

Кичевска околија 
со приходи во износ ед — Дин. 33,311,000 
со расходи во износ од — - Дин. 33,311.000 

Кочанска околија 
со приходи во износ од — Дин. 38,664.000 
со расходи во износ од — - Дин. 38,664.000 

Кратовска околија 
со приходи во износ од — Дин. 13,977.000 
со расходи во износ од, — — Дин. 26,186.000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 9,209.000 
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Кривопаланечка околија 
со приходи во износ од Дин. 17,442.000 
со расходи во износ ед Дин. 27,309.000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 9,867.000 

Крушевска околија 
со приходи во износ од Дин. 11,981.000 
со расходи во изн^с од Дин. 17,237.000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 5,256.000 

Кумановка околија 
со приходи г.о износ од Дин. 29,661.000 
со расходи во износ од Дин. 41,495.000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 11,884.000 

Охридска околија 
со приходи во износ од Дин. 13,329.000 
со расходи во износ од — - Дин. 25,561=000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 12,232.000 

Прилепска околина 
со приходи во износ од - о - ^ Дин. 28.979 ООО 
со расходи во износ од —- — Дин. 34,951.000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 5,972.000 е 

Радовишка околија 
со приходи во износ од - ' Д ш . 23,223 000 
со расходи во износ од — Дин. 23,223.000 

Ресенска околија 
со приходи во износ од - - - Дин. 24.245 ООО 
со расходи во износ од ' - Дин. 24,245.000 

Светиниколска околија 
с'С" приходи во износ од Дин,. 14-206 ООО 
со расходи во износ од Дин. 31,037.000 
и со вишок на расходите во износ о^ Дин. 16,831.000 

Скопска околија 
со приходи во износ од " — Дин. 37,240 ООО 
со расходи во износ од - - Дин. 37,240.000 

Струмичка околија , 
со приходи во износ од Дин. 21,662.000 
со расходи во износ од Дин. - 29,785 ООО 
исо вишок на расходите во износ од Дин. 8,123.000 

Струшка околија 
со приходи во износ од - Дин. 25.920,000 
со расходи во износ од Дин. 33,326,000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 7,406.000 

Тетовска околија 
со приходи во износ од — - Дин. 31.633 ООО 
со расходи во износ од Дин, 31,633.000 

Титоввелешка околина 
со приходи во износ од - Дин. 28,176,000 
со расходи во износ од"—' — Дин. 30,736.000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 2,560.000 

Штипска околија 
со приходи џо износ од Дин. 9,520.000 
со расходи во износ од Дин. 20 лпо ооо 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 10,882.000 
Вкупно' буџетите на град Скопје, на градовите вон 

од составот на околиите и на околиите: 
со приходи во износ од Дин. 1,323,129.000 
со расходи во износ од Дин: 1,464,625.000 
и со вишок на расходите во износ од Дин. 141,496.000 

Член 3 
Вишокот над расходите на приходите џо Држав-

ниот буџет на Народна Република Македонија во из-

нос од Дин. 320,000.000., — за финансирање на дел од 
инвестициите се покрива со дотација од сојузниот бу-
џет согласно чл. 5 од Законот за Отпеете државниот 
буџет за 1951 година: 

Член 4 
Расходите во буџетите на град Скопје, на градо-

вите вон од се ставот на околиите и на околиите, што 
се утврдени со Државниот буџет на Народна Репуб-
лика Македонија, к'е се покријат со приходите со 
кои располагаат: град Скопје, градовите вон од сос-
тавот на околиите и околиите. 

Доколку приходите со кои располагаат град Скоп-
је. градовите БОН од составот на околиите и околиите 
не достигаат за покривање на нивните расходи, ви-
шокот на расходите к'е се покрие со учество во при-
ходите со кои рге полагаат' републиканците опган-1. 

За да се уравнотежат буџетите на град Скопје, 
на градовите вон од составот на околиите и на око-
лиите и за равномерен прилив на приходите, Влада-
та на НРМ, во согласност со извршните одбори на 
народните одбори на град Скопје, на Градовите вон од 
составот на околиите и на околии,те, а во рамките на 
износите на нивните приходи што се утврдени со 
Државниот буџет на Народна Република Македонија 
к'е реши за учеството на град Скопје, на градовите 
вон од составот на околиите ц. на околиите', во прихо-
дите со кои располагаат републиканските органи, ка-
ко и за учеството на република оските органи во при-
ходите со кои располагаат град Скопје, градовите вон 
од составот на околиите и околиите. Со истото реше-
ние к'е се определат и процентите на тоа, учество. 

Член 5 
Вишокот на расходите над приходите во буџетите 

на околиите: Битолска, Бродска, Беровска, Делчев-
ска, Кратовска, Кривопаланечка., Крушевска, Ку-
мановска, Охридска, ^Прилепска, Светиниколска, 
Демирхисарска, Струшка, Струмичка, Титоввелешка 
и Штипска искажани во, чл. 2, к 'е се покрие со дота-
ција од републиканскиот буџет. 

Член б 
Планираниот вишок на приходите во буџетите на 

пониските органи на државната власт, се внесува во 
буџетот на повисокиот орган на државната власт и 
служи за уравнотежување' на буџетите на оние ор-
гани на државната власт што не можат да го урав-
нотежат својот буџет со сопствени приходи. 

Член 7 
Државните стопански претпријатија под стопан-

ска управа на републиканските и локални органи ќ е 
ја снижат во 1951 година планираната полна цена на 
чинењето на производите за износ од динари 100, 
000.000. . ' 

Планската комисија на Владата н^ НРМ, согла-
сно' со планот што к'е го утврди Сојузната планска 
комисија, к'е ги утврди по стопански гранки, а по-
високите стопански здруженија по претпријатија, 
процентите на сниженото на планираната полна це-
на на чинењето на производите. 

Член 8 
Вкупниот - план на инвестициите во износ од ди-

нари 2,750.300.000 се финансира од буџетските сред-
ства со' износ од дин. 2,664.300.000 и од сопствзните 
средства на претпријатијата (амортизација и дел од 
добивката) со износ од дин. 260,000.000, 



12-11-1951 год. СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ В р. 5 -— Стр. 62 

Член 9 
Извршувањето на Зараснат за Петгодишниот 

план за развитокот на наредноно стопанство на На-
родна Република Македонија г.с годините 1947—1951 
година се продолжува за една година. 

Се овластува Владата на Народна Република Ма-
кедонија да ги превземе сите потребни мерки за да 
се оспорат преостаналите задатсци ед Петгодишниот 
план до крајот на 1952 година. 

Член 10 

Износот што е утврден вонбуџетската резерва на 
Државниот буџет на Народна; Република Македонија 
за финансирање на увезената опрема за капитална 
изградба може да се користи само за наголемување 
на партиите од инвестиционите кредити за капитална 
изградба, со цел да се исплати опремата што е уве-
зена од странство врз основа на диспозиции од Со-
јузната Планска комисија и во согласност со надлеж-
ните совети. 

Член 11 
Кредит-ите за инвестиции и за друго финансира-

ње на ст-опанството не можат да се намалуваа,т1 со 
вирман за да се финансираат расходите што се одо-
брени во другите делови на буџетот. 

Расходите на државната управа^ и судство не 
можат во текот на годината да се зголемуваат со 
вирман за сметка на одобрените износи за финанси-
рање на просветата и народната култура и за финан-
с и р а н а н а социјално-здравствената заштита. 

Член 12 
Пренесување на кредити (вирмани) мег'у партии 

и прзиции од разни глави во- рамките на ист1 дел и 
раздел го одобруваат повисзките наредбодавци. 

Одобрените кредити за исплата на постојаните и 
повремените лични додатоци наредбодавци^ не неб-
жат да ги зголемуваат со вирман. 

Позициите на оперативните материјални расходи 
не можат да се зголемуваат со вирман за сметка на 
позициите од функционалните расходи. 

Со вирман смалените парт-ии и позиции не мо-
жат повторно да се зголемуваат, а зголемените не 
можат да се смалуваат. 

Член 13 
Нацртите на правнит,е прописи од органите на 

Владата на Народна Република Македонија чие спро-
ведување предвидува нови или наголемени издатоци, 
мораат да се испратат на претходна согласност на 
Министерот' на финансиите. 

Член 14 
Нови зголемувања на службеничките места ви 

републиканците органи и установи, доколку не е доне-
сено дефинитивно решение за систематизација, мо-
жат да се вршат само во согласност со Претседателот 
на Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на НРМ и Министерот на финансии. 
Нови назначувања можат да се вршат ако се во бу-
џетот обезбедени потребни финансиски средства во 
рамките на одобрената систематизација. 

' Член 15 
Министерот на финансиите може да ја запре ис-

платата на личните издатоци што не се во согласност 
со законските прописи. Доколку надлежниот повисок 

наредбсдавец не се согласи со запирањето, решение 
к'е донесе Претседателот на Владата на НРМ. 

Член 16 
Шефовите на смехког.одстзата кај наредбодавци-

г.г е одговараат за правилно извршување на претсмет-
ката на приходите и расходите и пред Министерот на 
финансиите. 

Промени во службеничките односи на шефовите 
на сметководствата не можат да се вршат без согла-
сност на Министерот на финансиите. 

Член 17 

Овој Закон влегува во сила од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Народна Република. 
Македонија", а ќ е се применува од 1 јануари 1951 
година. 

У Бр. 8 
Скопје, 26 јануари 1951 година. ч 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с, р.. ' Видое Смилевски, с . ^ 

У К А З 

Брз основа на ^л. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во 
врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, Президиумот на Народното 
собрание на НРМ го прогласува Законот за државната 
завршна сметка на Народна Република Македонија 
за 1949 година, а кој што гласи: 

Ј 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1949 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи во 

буџетската 1949 година по Државниот буџет на На-
родна Република Македонија изнесуваат и тоа: 

Приходи - - - - Дин. 4.274.566.190.77 
Расходи - - - - Дин. 4.062.455.169,20 

Вишок на приходите — Дик 212.111.021,57 

Член 2 
Државната завршна сметка на Народна Репуб-

лика Македонија за 1949 година ги содржи остваре-
ните приходи и извршените / расходи по Државниот 
буџет на Народна Република Македонија за 1949 го^ 
дина и по дополнителниот Републикански буџет и до-
полнителните буџети на народните одбори и тоа: 

а — ,по Републиканскиот! буџет 
Приходи — — - — Дин. 2.701.525 343,32 
Расходи - - - - Дин. 2.671.186.680,23 

Вишок на приходите — Дин. 30.338.663,09 
б — по буџетите на народните одбори и тоа: 

1) град Скопје е 

Приходи - - - - Дин. 548.841,037,66 
Расходи - , - - - Дин. 473.283.947,76 

Вишспк на приходите — Дин, 75.557.089,90 
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2) град Битола 
Приходи Дин. 55.837.510 -
Расходи : Дин. 53.326.925 -

Вишок на приходите Дин. 2,510.585 — 

3) град Куманово 
Приходи Дин. 34.683.351,43 
Расходи Дин. 33.270.754;07 

Вишок на приходите Дин. 1.412.597,36, 

4) град Охрид 
Приходи Дин. 37.942.873 -
Расходи - Дин. 34.446.348 -

ВИШОК на приходите Дин. 3.496.525 -

5) град Прилеп 
Приходи Дин. 35.138.719,13 . 
Расходи - - Дин. 34.449.206,17 

ВИШОК на приходите Дин. 689.512,96 

б) град Струмица 
Приходи - Дин. 49.293.709,68 
Расходи Дин. " 32.793.172,71 

ВИШОК на приходите ' Дин. 16.500.536,97 

7) град Тетово 
Приходи - Дин. 31.179.347,47 
Расходи Дин. 29.570.751,50, 

Вишок на приходите Дин. 1.608.595,97 

8) град Титов Велес 
Приходи Дин. 37.968.438,70 
Расходи Дин 33,619.728,25 

Вишок на приходите Дин. 4.348.710,45 

9) град Штип 
Приходи Дин. 27,830.318,90 
Расходи - Дин, 26.297.901,34 

Вишок на приходите Дин. 1.532.417,56 

10) Беровска околија 
Приходи Дин. 18.781.374,12 
Расходи - Дин. 18.277.236,12 

Вишок на приходите Дин. 504.138 — 

11) Битолска околија 
Приходи Дин. 45.709.514,31 
Расходи Дин. 41.902.496,11 

Вишок на приходите — - Дин. 3.807.018,20 

12) Бродска околија 
Приходи - Дин. 18.353.841,90 
Расходи Дин. 17.283.745,82 

V 1 1 1 

Вишок на приходите - Дин, 1.070.096,08 

13) Гевгелиска околија 
Приходи Дин. 31.537.515,4Ѕ 
Расходи Дин. 30.173.868,50 

Вишок на приходите Дин. 1.363.646,955 

14) Гостиварска околија 
Приходи Дин. 48.289.742,86 
Расходи Дин. 38.448.859,36 

Вишок на приходите Дин. 9.840.883,50 

Г^рчепетровска околија 
Приходи Дин. 32.333.276,33 
Расходи Дин,/ 19,538.044,65 

Вишок на приходите Дин. 12.795.231,68 

16) Дебарска околија 
Приходи Дин. 32.985.987,62 
Расходи - Дин. 29.218.081,32 

Вишок на приходите - — Дин. 3.767.906,30 

17) Кавадарска околија 
Приходи Дин. 39.588.696 -
Расходи Дин. 37.165.933,57 

Вишок на приходите Дин. 2.422.762,43 

18) Кичевска околија 
Приходи Дин. 24.777.009,41 
Расходи 7 Дин. 24.383.646,73 

Вишок на приходите Дин. 393.362,66 

19) Кочанска околија 
Приходи Дин. 31.017.655,38 
Расходи Дин. 28.523.788,69 

Вишок на приходите Дин. 2.493.866,69 

20) Кратовска околија 
Приходи Дин. 22.301.182,76 
Расходи Дин. 19.049.800,76 

Вишок на приходите Дин. 3.251.382,— 

21) Кривопаланачка околија ' 
Приходи Дин. 28.345.290,44 
Расходи Дин, 25.993.177,30 

Вишок на приходите Дин. 2.352.113,14 

22) Крушевска околија 
Приходи Дин. 17.383.316,83 
Расходи - Дин. 16.374.387,67 

Вишок на приходите Дин. 1.008.929Д6 

23) Кумановска окблија 
Приходи Дин. 40.635.341,09' 
Расходи , - Дин. 37.612.666 -

Вишок на приходите Дин. 3.022.675,09 

24) Охридска околија 
Приходи Дин. 24.429.600 -
Расходи - - - - Дин. 23.980.399 -

Вишок на приходите ^ ^ - Дин. 449.201 ^ 
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25) Прилепска околија 
Приходи Дин. 44.500.449,49 
Расходи Дин. 36.561.045,95 

Вишок на приходите Дин. 7.939.403,54 
26) Радовишка околија 

Приходи Дин. 26.711.296,53 % 

Расходи Дин. 21.441.419,44 V 

Вишок на приходите Дин. 5.269.877,09 
27) Ресенска околија 

Приходи Дин. 25.583.526,20 
Расходи /Дин. 24.601.567,05 

Вишок на приходите . Дин. ' 981.959,15 

28) Светиниколска околија 
Приходи Дин. 26.361.389,94 
Расходи Дин. 22.514.875,08 

Вишок на Приходите Дин, 3.846.514,86 
29) Скопска околија 

Приходи Дин, 37.030.632,24 
Расходи - Дин. 33.817.870,80 

Вишок на прихо-дите Дин. 3.212.761,44 

30) Демирхисарска околија 
Приходи - - - Дин. 18.988.692,93 
Расходи - Дин. 18.080.976,18 

Вишок на приходите Дин. 907.716,75 

31) Струшка околија 
Приходи Дин. 25.278.645,67 
Расходи Дин,. 24.470.021,55 

е 
Вишок на приходите Дин. 808.624,12 

32) Струмичка околија 
Приходи Дин. 20.776.759,24 
Расходи Дин. 27.488.734,57 

Вишок на расходите Дин. 6.711.975,33 

33) Тетовска околија 
Приходи ; : Дин. 44.532.584,47 
Расходи Дин. 38.649.288,95 

Вишок на приходите Дин. 5.883.295,52 

34) Титоввелешка околија 
Приходи = Дин. 30.360.449,02 
Расходи Дин. 28.655.858,50 

Вишок на приходите Дин. 1.704.590.52 

35) Делчевска околија 
Приходи Дин. 19.775.085,05 
Расходи Дин. 18.682.925,23 

Вишок на приходите Дин. 1.092.160,02 

36) Штипска околија 
Приходи Дин. 20.258.539 -
Расходи ^ Дин. 19.620.892,30 

Вишок на приходите - — - - Дин. 637.646,70 

Вкупно приходи пр7 буџетите на народните 
одбори ' Дин 1.655.342.700,45 
Вкупно расходи по буџетите на народните 
одбори Дин 1.473.570.341,97 

Вишок на приходите по буџетите на народните 
одбори Дин 181.772.358,48 . 

Член 3 
Се одобруваат расходите што се извршени по чл. 

33 од Уредбата за извршување на буџетот, како и пре-
чекорувањата на извршените расходи, што се покри-
ени со сопствените вишоци на приходите. 

Член 4 
Се одобрува Државната завршна сметка за, 1949 

година, составена согласно прописите на чл. 37 од 
Основниот закон за буџетот и чл. 39 од Уредбата за 
извршување на буџетот. 

Член 5 
Државната завршна сметка на Народна Републи-

ка Македонија е составен дел од овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Народна Република Ма-
ке дони ја". 

У. Бр. 9 
Скопје, 26 јануари 1951 година. 

Президиум на Народното собрание вд 
Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

26 
Со цел да се опфатат поуспешно во училиште де-

цата што подлежат на задолжително школување, а по 
предлог на Народниот одбор за Радовишка околија, 
го донесувам следното' 

Р Е Ш Е Н И Е 
За о.творање осмолегки во селата: Инево, Подареш 

и Конче — Радовишка околија 
1) Се отвораат осмолетки со македонски наставен 

јазик во с. Инево, Подареш и Конче — Радовишка 
околија. 

2) Осмолетките к'е почнат со работа во учебната 
1950/51 година. 

3) Ова Решение влегува во сила од денот на не-
говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 13.923, 30-ХП-1950 година, Скопје. 
Министер за просвета, 

Димче Мире, р. 

2 7 
З А П И С Н И К 

ОД ПРВАТА ПРЕТХОДНА СЕДНИЦА НА НАРОД-
НОТ,О СОБРАНИЕ НА НРМ'од ВТОРОТО СВИКУ-
ВАЊЕ, ОДРЖАНА НА 3 ЈАНУАРИ 1951 ГОДИНА 

Претседава: најстариот присутен народен прате-
ник Тоде Ношпал, 

Привремен секретар: Мито Хаџи Василев. 
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В. д. секретарот на Президиумот на Народното со-
брание на НРМ, Крсте Црвенковски ја отвори првата 
претходна седница на Народното собрание на НРМ од 
второто свикување во 10 часот и го прочита Указот 
на Президиумот на Народноно собрание на НРМ за 
свикување Народното собрание на НРМ од второто 
свикување на заседание на 3 јануари 1951 година. Стт-
те присутни народни пратеници го' сослушаа стозјк'и 
четедвето на Указот. 

Потоа народниот пратеник Крсте Црвенковски го 
известува Собранието дека најстар присутен народон 
пратеник, кој, спрема Правилникот за работата на На-
родното собрание на НРМ треба да претседава пона-
така на Спаа седнипа е народниот пратеник другарот 
Тоде Ношпал и го покани да го завземе претседател-
ското место. 

Претседателот Тоде Ношпал го завзема претсе-
дателското место, а потоа со краток говор ги поздра-
ви народните пратеници и предложи на Собранието 
да се изберат три привремени секретари. По предлог 
на народниот-пратеник Ацо Ицев, Собранието ги из-
бра едногласно за привремени секретари наредните 
пратените: Мито Хаџи Василев, Фируз Назим и Алек-
сандар Мартиновски. 

После изборот на привремените секретари присут-
ните народни пратеници ги предадоа ^пратеничките 
уверења на привремениот секретар Мито Хаџи Васи-
лев. 

После тоа се премина на дневниот ред: избор па 
Вериг^икационен одбор. 

Претседателот Тоде Ношпал објавува дека за из-
бор на Верификационен одбор е поднесена само една 
листа. 

Собранието едногласно' ја прими прочитаната ли-
ста и претседателот1 објави дека за Верификационо^ 
одбор се избрани наводните пратеници: Брајковски 
Живк-о, Веслиевски Наум, Марковски Крсте, Алексов-
ски Димитар. Садо' Хамо, Спировски Драган, П у п е -
ски Салтир, Маневски Мирослав, Наџи Сулејман, Ан-
товски Мелко и Хамди Демир. 

Претседателот, Тоде Ношпал ги покани избраните 
членови на ВерисНика пиениот одбор да се состанат Сто-
еле седницата за да се конститут/гпат, а со тоа ја за-
клучи седницата во 10.20 часот. Објави дека нареттна-
та претходна седница на Народното собрание к'е ја 
свика претседателот на Верисђикациочиот одбор, от-
кога одборот к'е заврши со својата работа. 

Скопје, 3 јануари 1951 година. 
Времени секретар, - Претседател, 

Мито Хаџи Василев, с. р. - Тоде Ношпал; с. р. 

28 
З А П И С Н И К 

ОД ВТОРАТА ПРЕДХОДНА СЕЛИ ИНА НА НАРОД-
НОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОД ВТОРОТО ГВМЈКУ. 
ВАЊЕ, ОДРЖАНА НА 4 ЈАНУАРИ 1951 ГОДИНА 

Претседава: Претседателот на Верификациониот 
одбор народниот пратеник Живко. Брановски и ново-
избраниот Претседател на Народното собнине Димче 
Ото, јанов — Мире. 

Секретар: Назим Фируз. 
Претседателот на Верификациона^ одбор, народ-

ниот пратеник Ж и в к а Брајковски ја отвори втората 
претходна седница на Народното собрание на НРМ од 
второто свикување во 16.15 часот. 

Прочитаниот записник од првата претходна седни-
ца се прими со забелешката на пратеникот Кроте Цр-
венковски да се стави: „в. д, секретар на Президиумот 
на Народното собрание" а не како е во самиот запис-
ник „секретар", 

Претседателот Живко Брајковски соопштува де-
ка Верификациониот одбор се конституира на 3 јану-
ари 1951 година, дека за претседател е избран Живко 
Брајковски а за секретар Хажди Демир. Одборот вед-
наш пристапи на работа кон верифицирање на пра-
теничките мандати, а по свршената работа поднесе 
извештај на Собранието кој е напечатен и разделен 
на народните пратеници. 

Потоа се преминува на првата точка од дневниот 
ред: Претрес на извештајот на Верификацисшиот 
одбор. 

Претседателот на Верисђикациониот одбор Живко 
Брајковски го^ покани известителот на ВерисНикаци-
ониот одбор да го пречете извештајот на Одборот. 

Во средината на читањето на извештајот од стра-
на на известителот, народниот пратеник Крсте Марков 
ски, Претседателов предложи извештајот во целост да 
не се чита бидеш'и истиот е поделен, на сите наредни 
пратеници. Собранието го прими едногласно предло-
гот на Претседателот. 

Бидејки-за дискусија никој не се јави Претседа-
телот го стави предлогот на гласање. Собранието, гла-
сај к'и со дигање рака, го усвои едногласно извештајот 
на Верификациониот одбор. 

Потоа се премина на втората точка од дневниот 
ред: Положување клетва од народните пратеници. 

Претседателот го прочита текстот на клетвата од 
чл. 6 од П Р А В И Л Н И К О Т за работата на Наредното собра 
ние на НРМ, а народните пратеници, повторувани 
ги зборовите, положија клетва, после кое потпишани-
те текстови од клетвата ги предадоа на секретарот. 

Потоа се премина на третата точка од дневниот 
ред:' Избор на нов претседател. 

По предлог на народниот пратеник Ванчо Бурзев-
ски, Собранието едногласно го избра за претседател 
Димче Стојанов — Мире. 

Новоизбраниот Претседател го завзеде своето ме-
сто и по тоа се премина на четвртата точка од дневни-
от ред: Избор на потпретседатели на Собранието. 

По предлог на народниот пратеник Димитар Алек 
сиевски, Народното собрание ги избра едногласно за 
потпретседатели: Томо Кутурец, нареден пратеник од 
Крушево и Саде Хамо, народен пратеник од Дебар. 

П о т а се премина на петтата точка од дневниот 
ред: Избор за секретари на Народното собрание. 

По предлог на народниот пратеник Филип Брај -
ковски, Собранието ги избра за секретари: Мито Хаџи 
Василев, народен 'пратеник од Кавчдагоска околија; 
Фируз Назим, народен пратеник од Радовишка околи-
ја и Александар Мартиновски, народен пратеник од 
Тетово. 

Новоизбраниот претседател Димче Стојанов — 
Мире од името на новоизбраното 'претседателство се 
заблагодари за изборот. 

По предлог на претседателот Собранието утврди 
дневен ред за идната седница и тоа: 

1) Претрес на Предлогот за изменување и допол-
нување на Пра,вилникот за работата на Народното сч 
брание на НРМ; 
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2Ј избор На постојани о,дбори на Народното соб-
рание на НРМ; и 

, 3) избор на анкетни одбори на Народното собра-
ние на НРМ. 

Со тоа Претседателот, Димче С го јанов — Мире 
ја закључи втората претходна седница во 16,45 саа-
тот а првата редовна седница на Народното собрание 
ја закажа за 17,15 часот. 

Скопје, 4 јануари 1951 година. ' 

Секретар, Претседател, 

Назим Фируз, с. р: Димче Стојанов — Мире, с. р. 

29 
З А П И С Н И К 

ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА 1-ТО РЕДОВНО ЗАСЕ-
ДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОД 
ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ, ОДРЖАНА НА 4 ЈАНУ-

АРИ 1951 ГОДИНА 

Претседава: Претседателот на Народното собрание 
Димче Стојанов — Мире. 

Секретар: Александар Мартиновски, 

Претседателот Димче Стојанов — Мире ја отвори 
првата редовна седница на 1-то редовно заседание на 
Народното собрание на НРМ во 17,15 часот. 

Прочитаниот записник од втората предходна сед-
ница на Народното собрание се прими без забелешка. 

Претседателот објави дека се р.шнава на првата 
точка од дневниот ред: претрес на Предлогот за из-
менувале и дополнување на Правилникот за работата 
на Народното' собрание на НРМ. 

Претседателот го покани првопотписаниот пред-
лагач да го образложи предлогот. Откога првопотпи-
саниот пр-едлагач народниот пратеник Ванчо Бурзев-
ски го образложи предлогов, Собранието гласајќи со 
дигање рака едногласно го усвои предлогот. Претсе-
дателот објава дека изменувањата и дополнувањата 
на Правилникот за работата на Народното собрание 
на НРМ се примени еднргласно од Собраниево. 

Потоа се преминува на втората точка од дневни-
от ред: избор на постојани одбори наѓ Народното соб-
рание на НРМ. 

Претседателот Димче Стојанов — објавува дека 
за избор на постојани одбори на Народното собрание 
има поднесено кандидатски листи од Клубот на народ-
ните пратеници на Народниот фронт. Откога се про^ 
читаа предложените кандидатски листи, Собранието 
гласајќи со дигање рака едногласно ги избра: 

за членови на Законодавниот одбор: Влахов Ди-
митар, Поповски Е лиси ј е, Брајковски Филип, Хаџи 
Василев Мито, Ицев Александар, Антовски Методија, 
Мојсов Лазо, Кадифков Ристо, Стаменков Владо, Ма-
нева Лилјана, Стојановски Г'око, Станковски Боро, 
Минанева Мара, Кугурец Томо и Таири Џеваил, а за 
заменици: Стефановски Андро, Митановски Славе, 
Христов Митко, Спировски Здравќо, Јакимовски Љ у -
бе, Милошевски Михаило и Атанасовски Рампо; 

за,.членови на Одборот1 за народна власт народ-
ните пратеници: Димитриевски Мито, Брајковски 

' Живко, Мартиновски Александар, Влаху Јанко, Фи-
тев ски Кочо, Нечовски Ване, Тодоровски Наско, Ни-
коловски Благој, Леловски Светозар. Петровски Боро, 
Тодоровски Живко, Трајковски Живко, Д уганда. 
Васка, Г'улага Асан и Николов Ванчо, а за заменици 
народните пратеници: Таневски Петре, Стојанов Бла-
же, Рамадан Зендел. Божиновски Ангеле, Искриевски 
Филип, Стоилков Ванчо, Саид Мустафа, Тачи Хамит 
и Усков ски Рамис; 

за членови на Одборот за план и финансии на-
родните пратеници: Милковски Киро, Бурзевски Ван-
чо, Б е л о с к и Димче. Сион Исак, Брзилов Мито, Бо-
јановски . Диме — Дизе, Романо М^риц, Николовски 
Ванчо, Апчевски Дестин, Делев Миле, Ристовски Ацо, 
Брендовски Ане и Христов Стојан, а за заменици на-
родните пратеници: Велјановски Нове, Милковски: 
Взне, Јанев Блаже, Тодоровски Живко и Гецов ски 
Коле; 

за членови на Одборот за просвета и култура 
народните пратеници: Паловска Лилјана, Малинска 
Веселинка, Топало^ки Илија, Гиревски Г'сре. Пенев 
Димче, Богданов Петре — Кочко, Јаневски: Стевко, 

, Поп Антовски Славко, Зафировски Митко, Рифат Ве-
ла и Еминов Имер, а за заменици народните прате-
ници: Чушкар Боро, Абдила Осман, Русковски Георги, 
Михајлова Филимена и Лутви Мухарем; 

за членови на Одборот за народно ^здравје и со̂ -
п и т л н и грижи народните пратеници: Нацева Мара, 
Вељановски Злате, Димковски Бранко, Колономчс 
Жамила. К арбева Мапа, Димитриевски Димче, Ун-
ковски Ванчо, Треневски Љубе, Антева Нада, Јонузи 
Алија, Велевски Мити:, Божиновски Мишко и Туџа-
ров Бало, а за заменици народните пратеници: Богоев-
ски Милан, Стефановски Божин, Лика Раим, Стре-
зова Мара, Арсов Ангел, Филиповски Филип и Нег-
риевски Филип; 

за членови на Мандатно.—имунитетниот1 одбор 
народните пратеници: Атанасовски Душко, Милевски 
Димче — Добри, Назми Фирус, Стрезовски: Сандре, 
Јаневски Блашко, Николовски Филип и Исајловски 
Боро, а за замениш! народните пратеници: Алили Ја-
шар, Георгиев Миланчо и Петковски Боро; 

за членови на Одборот за молби и жалби народ-
ните пратеници: Алексовски Димитар, Алексовски 
Борис, Дуганова Васка, Крстевска Ратка и Рупе Пере, 
а за заменици народните пратеници: Јовановски Ва-
с и л е , Сефери Нилаим и Митев Стоиле; и 

за членови на Административниот одбор народ-
ните пратеници: Милошевски Блаже, Туџаров Васил, 
Петревски Милан, 4 Лахтова Ката и Галева Рада, 
а за заменици народните пратеници: Трпеновски Р и о 
то, Гошевски Трајан и Атанасов Г'ерас. 

I 
Потоа се премина на третата точка од дневниот 

ред: избор на Анкетни одбори на Народното собрание 
на НРМ. 

Претседателот Стојанов Димче соопшти дека од 
Клубот на народните пратеници на Народниот фронт 
е поднесена листа за избор на анкетни одбори на На-
родното собрание на НРМ. 
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Откога се прочитав предложените кандидатски 
листи, Собранието гласајќи со дигање рака ги избра: 
во Анкетниот одбор за испитување откупната' система 
во Народна Република Македонија за членови: народ-
ните пратеници: Ванчо Бурзевски, Спировски Илија, 
Гарчевски Стојан, Поповски Ристо, Петровски Милан, 
Поповски Соколе и Апчевски Дојчин; и 

во Анкетниот одбор за испитување системата и 
состојбата на снабдувањето во Народна Република 
Македонија за членови народните пратеници: Васи-
левски Мишко, Ката Лахтова, Илиевски Јосиф, Алек-
совски Борис, Мидовски Киро, Диме Бојановски — 
Дизе и Александар Мартиновски. 

Биде јки дневниот ред беше исцрпен, Претседа-
телот ја заклучи првата седница во 18 часот, а идната 
ја закажа за после 20 минути: П01 предлог на Прет-
седателот, Собранието го усвои за идната седница 
сл ед ниат дневен ред: 

1. извештај на Президиумот на Народното собра-
ние на НРМ; 

2. избор на Президиум на Народното собрание на 
НРМ од второто свикување; и 

3. изјава на Претседателот на Владата на НРМ. 

Скопје, 4 јануари 1951 година. 

Секретар, Претседател, -
Александар Мартиновски е.р. Димче Стојанов-Мире с.р. 

ИСПРАВКА 

Во Уредбата за пожаропретпазните мерки во сто-
панските претпријатија и установи објавено во „Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 1 од 12-1-1951 год. напра-
вени се печатни грешки: 

Во член 1, ред 2, место „сојузнзо" треба да стои 
„Сојузно" 

Во член 3, ред 2, место ,,сопанскте" треба да стои 
„стопанските". 

Во член 8, ред 2, место „не" треба да стои „к'е" 

Во член 10, ред 3, место ,,ваа" треба да стои 
,,оваа" 

ИСПРАВКА 

Во Правилникот за држење и чување н а запа-
ливи течности во индустриските и други претприја-
тија објавен во „Службен весник на НРМ" бр. 1 од 
12-1-1951 год. се направени печатни грешки: 

Во член'1, ред 12, место „3 група" треба да стои 
„Ш-група" 

Во член 20, точка 8, во 4 и 5 ред зборовите „како 
и при чистењето на садовите во кои имало запаливи 
течности" треба да се бришат, 
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24 Закон за државниот буџет на Народна 

Република Македонија за 1951 год. — 60 
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2ђ Решение за отворање осмолетки во села-
та Инево, Подареш и Конче Радовишка 
околија ^ 64 

27 Записник од првата претходна седница 
на Народното собрание на НРМ од вто-
рото свикување, одржана на 3 јануари 
1951 година ;— 64 

28 Записник од вторатав претходна седница 
на Народното собрание на НРМ од вто-
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1951 година , 65 

29 Записник од првата седница на 1-то ре-
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