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ИзнетгаЈог на -Одборот за молби и жалби, кој се
прима едногласно.
: Чита се Докладот на Президиумот н а НС НРМ
за работата му од . 15 април 1945 год. до 15 април
1946 година од секретарот на Президиум от на НС
НРМ Д-р Борис СпировСлед това се дава одмор од 5 минути.
После одморот, во И 30 часа заседанието продолж и со дискусија по Докладот на Президиумот На
НС ПРМ.
Говориле: Кирил Крстев-Плагник, „за", Ристо Ва
јамски „за". Милева Сабо „за" Борис Аликсосжи-Кар
чо „за,, Боге Ќузмановски „за" и Димче Зосраефки
„за" И КОЈ предлага на Народното Собрание да донесе I ) Решение за одобруење работа га на Презид и умот од 15 април 1945 год д о ' 1 5 април 1946 год-;
2) Решение за уважуоње оставката на Президиумот
нп НС ПРМ; 3) Решение за овластуење сегишиио«
Президиум да оаководи работата на Собранието до
изборот на нов Президиум и 4) Решение за избор на
кандидацонен одбор во состав: Љупчо Арсов, Гојчо
Стефкоски, Васил Калајџиски, Д-р Неџат Аголи и
Лазо Соко тов кои да предложат составот на новиот
Президиум «а Народното Собрание на НРМ.
Сите предлози народните представљали ги одо-бруаг едногласно.
.- - По тоа Президиумот предложуе дневен ред з а идното заседание, кој Народното Собрание го усвои
едногласноПо тоа потпретседателот Д,р Д и ^ . Несторов го
заклучуе заседанието во 12 часот, а идното го з е ка жуе з а 15 април 1946 год. во 16 часот со дневен р е д :
1) Читање на записникот од претходното заседание;
2) Експозе на Министерот на финансиите на НРМ
3) Експозе на Министер-претседател »а Владата
на НРМ;
4) Извештај на Финансискиот одбор до НС НРМ и
5) Дискусија во начало по проекто-финансовиот
закон и буџето-проектот за 1946 година.
Скопје. 15 април 1946 година.
Секретар
Потпредседател,
Д . р Борис Спиров е. р. Д-р Димитар Несторов е- р*

З А П И С Н И К
ОД М О ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ
(Држано на 15 април 1946 година во гр« Скопје
Претседавал потпретседателот на Президиум™
на Народното Собрание на НРМ Д - р Димитар Несторов.
"
'
Секретар, секретарот на Президиумот на Народното Собрание на НРМ Д - р Борис Спиров.
Потпретседателот ца Президиумот на НС НРМ
Д - р Дим. Несторов го отвара 1-то заседание на Ре
доеното заседание на Народното Собрание на НРМ
во 9.30 часот со читање на Указот на Президиумот
ла Т4С П Р М за свикуење Народно Собрание ца Ре- 4
до»«о заседание на 15 април 1946 од ина.
Секретарот на Презндиумот на НС НРМ Д-р Бо
рие Спиров врши прозивка на Народните представиТели.
Потпретседателот на Президиум©!' «а НС НРМ
Д . р Дим. Несторов констатирл да се присатни 118 од
Се 165, а осетни 47 народни претставители и објавува да Народното Собрание има форум и може да
донсува полноважни решенија
Н- — Потпретседателот на Президиумот »а НС
НИМ
Д-р Дим- Несторов предлага од името на Пре_
зндчумот д о Народното Собрание следниот дневен
ред:
1) Извештај на Ман дати нат одбор при Народнога
С о б р а л е иа НРМ;
2) Изви ш та ј на Одборот за молби и жалби при
Народното Собрание НРМ и
3) Доклад на Президиумот на Народното Собрание нк НРМ з а работа од 15 април 1945 от. до 15 април 1946 одина.
Предложениот дневен ред се прима едногласнос т това се дава одмор од 10 мину гиПосле одморот — во 10,15 часот потпретседателот на Президиум«! на НС НРМ Д-р Дим. Несторов
дава думат а на известителот на Ман летниот одбор
нападниот представител сееш. Јован Голев Шако,
кој известува дека 5 варол ни представи! ели на ИС
НРМ го губат мандатот по причина на смота си и
предлага на Паро ишто Собрание да уважи ос ганката на народниот представител Методија Андони«
Ченто.
Со едноминугно молчание народни Је пре то га.
ЕШ ели одадоа почит на -умрелите народни представи пели и едногласно у в а л иа оставката на Ме г о л ф
Андонов Ченто.
Известителот на Одборот за молби и жалби при
Народното Собрание на НРМ Кемал Сејфула чита
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З А П И С Н И К
ОД 11-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДА-«
НИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ
ОДРЖАНО НА 15 АПРИЛ 1946 ГОДИНА
ВО ГР. СКОПЈЕ
Претседавал потпретседателот на Президиум^!
на НС НРМ Д-р Димитар Несторов.
Секретар секретарот н а Президиум©.,! на Н О
НРМ Д- Борис Спиров.
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Потпретседателот на Президиумот Д - р Димитар
Несторов го отвара Н-то заседание на редовното з а седание на Народното Собрание на НРМ во Дб чСекретарот на Президиумот на НС НРМ Д-р Бо
рис Спиров то чита Записникот од П-то заседание
на Редовното заседание на Народното Собрание на
НРМ и истиот се прима без забелешка.
Се прејдуе на дневниот ред: експозе на Министерот на финансиите на НРМ Даре Џамбас.
Министерот на финансиите на НРМ др. Даре
Џамбас вс својот долг збор го дават својот експозе
по буџетот за 1946 на Народната Република Македонија. па после това потпретседателот на Президиумот на НС НРМ Д-р Дим- Несторов го заклучуе
заседанието во 17,40 часа и идното го закажуе за
вторник, 16 април 1946 година, во 10 часот со дневен ред: продолжуење дневниот ред од И-то заседа« и е.
Скопје, 15 април 1946 година.
Секрета^
Потпретседател.
Д-р Борис Спиров е. р.
Д-р Димитер Несторов с. р116
Р Е Ш Е Н И Е
НА РЕДОВНОТО НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НРМ
ЗА
одобрував работата на Президиумот на Народното
Собрание на НРМ за времето од 15 април 1945 год,
до 15 април 1946 година.
Народното Собрание на Н- Р- М. на заседанието
Одржано на 15 април 1946 година на предлог на народниот претставите.! Димче Заграфски да се донесе
решение за одобруење работата на Президиумот на
НС НРМ за времето д 0 15 април 1945 год. до 15
април 1946 година реши:
Редовното заседание на Народното Собрание на
Н Р. М.. след като изслуша Докладот на Президиумот на Народното Собрание на НРМ за работата
му од 15 април 1945 година до 15 април 1946 година
одобрува и потврдува сите Закони, укази решенија
декрети и другите работи на Президиумот донесени
од 15 април 1945 година до денеска
Скопје, 15 април 1946 година. Бр. 302
Секретар.
Потпретседател.
Д . р Борис Спиров е. о- Д-р Димитар Несторов ?>• р.
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Р Е Ш Е Н И Е
НА РЕДОВНОТО НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НРМ
ЗА
уважуење оставката на Президиумог на НС НРМ
Народното Собрание на Н.Р-М- на заседанието
©држано на 15 април 1946 година на предлог на н а .
родниот представител Димче Зографски да__ се уважи оставката на Прзидиумот на Народното Собрание на НРМ реши:
Се уважава оставката на ПрезидиумоГ на Народ
ното Собрание на Македонија.
Скопје, 15 април 1946 год. Бр 303
Секретар.
Потпретседател.
Д-р Борис Спиров е. р.
Д-р Димитар Несторов С- р.
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Р Е Ш Е Н И Е
НА РЕДОВНОТО НАРОДНО СОБРАНИЕ НА ПРМ
ЗА
овластуење досегашниот Президиум на НС НРМ да
раководи работата на Народното Собрание на НРМ
до избирање иа нов Перзидиум на НС.
Народното собрание на Н. Р. М- на заседанието
одржано на 15 април 1945 година на предлог на на-
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родниот- представител Димче Зографски да се овласти досегашниот Президиум на НС НРМ д а раково«
ди работата на Народното Собрание на НРМ до избирањето на нов Президиум реши;
Се овластуе досегашниот Президиум на НС НРМ
да раководи работата на Народното
Собрание на
НРМ до избирањето на нов Президиум.
Скопје, 15 април 1946 година. Бр. 304
Секретар.
Потпретседател.
Д-р Борис Спиров е. р.
Д-р Димитар Несторов с- р«

Р Е Ш Е Н И Е
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НА РЕДОВНОТО НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НРМ
ЗА
избирање Кандидациони одбор кој ке состави и пред
ложи листа за Президиумот на Народното Собрание
на НРМ
Народното Собрание на Н Р М на заседанието!
одржано на 15 април 1945 година на прдлог на народниот представител Димче Зографски д а се из«
бере Кандидационен одбор кој д а состави и пред«*
ложи листа за Президиумот на НС НРМ реши:
З а Кандидационен одбор д а се избират народ«
пите представители:
1) Љупчо Арсов,
«
2) Гојчо С т е в о с к и ,
3) Васил Калајџиски.
4) Неџат Аголи и
5) Лазо Соколов
Скопје. 15 април 1946 год. Бр. 305
Секретар.
Потпретседател
Д-р Борис Спиров е. р.
Д-р Димитар Несторов е- р<
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ЗАПИСНИК
ОД 111-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДА 4
НИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ
одржано на 16 април 1946 година во гр

Скопје

Претседавал потпретседателот на Президиум©!}
на НС НРМ Д-р Димитар Несторов.
Секретар секретарот на Президиумот на НС НРМ
Д-р Борис Спиров.
Потпретседателот на Президиумот Д - р Дим. Несторов го отвара заседанието точно во 10,10 часа.
Членот на Президиумот Епаминонд Попандонов
го чита записникот од миналото заседание м истиот
се прима без забелешка.
Потпретседателот на Президиумот Д-р Дим Несторов известува Собрание да е подучена телеграма
од народниот представител генерал-лејтнант Михаило Апостолски, кој поради служебна работа не може
да присаствува на Заседанијата. Народното Собра*
ние му одобрува отсуството.
Се прејдуе на дневниот ред: Експозе на мини«
стер-претседателот на Владата на НРМ др.
Лазо
Колишевски.
Министер-претседателот на Владата на ПРМ др.
Лизо Колишевски во својот говор го даде своето
експозе за работата на Владата од 16 април 1945
година до денеска и по политичкото положение во
страната
По това потпретседателот на Президиумог нШ
НС Д-р Дим. Несторов дава думата на и з в е с л а л е цот на Финансовиот одбор при Народното Собрание
на НРМ др. Исак Сион.
Известилацот на Финансовиот одбор прм Народното Собрание на НРМ др. Исак Сион чита И з вештај на Финансовиот одбор, кој се прима единногласно.
Потпретседателот на Президиумот на НС Д - р
Дим. Несторов дава одмор од 10 минути.

Број 12
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След одморот се минава на следната точка од
дневниот ред: Дискусија по експозето на Министерот
ца Финансиите, по експозето на министер-претседателот на Владата и Извештајот на
Финансовиот
;
фдбор.
'' '>!:>• •
Говориле: Киро Мидовски „за" Димче Зографски
,,за", Мито Темену гов „за", министерот на н а д е ж и те Киро Петрушев за работа на министерството на
градеж ите.
Потпретседателот Д-р Дим. Несторов го прекрстува заседанието во 13 часа, и објавува да истото ке
продолжи во 16 часа со продолжувано на дискусиЗата
во 16,20 часа заседанието продолжуе
Говориле: Томо Кутурец „за". Александар МарТулков „за", Ацо Петровск« „за" и Димитар Влахо
„за" мин. на индустријата Георги Василев,
Потпретседателот на Президиумот Д-р Дим. Несторов дава одмор од 10 минути.
След одморот заседанието продолжи во 18,10 часа.
Говориле: Министерот на индустријата и рударството инж. Георги Василев, за работата на министерството Ристо Бајалски „за". Кемал Сејфула „за",
ЕпаминОнд Попандоно в „за" Министерот на земјоделието и шумарството Богоја Фотев за работа на
министерството на земјоделието и шумарството,
Стоилко Ивановски „за" Генадие Лешко „за" и министерот на правосудието Павел Шатев за работата на Министерството на правосудне^.
Во 20 25 часа потпретседателот на Президиумот
на НС Д-р Дим. Несторов го заклучи заседанието и
идното го закажа за среда, 17 април 1946 година во
В часа со продолжение на дневниот ред: Дискусија
по експозето на министерот на финансиите, по експозето на министерот на финансиите, по експозето
на министер-претседателот и Извештајот на Финансовиот одбор.
Скопје 16 април 1946 год
Секретар,
Потпретседателот
Д-р Борис Спиров е. р.
Д-р Димитар Несторов е. р.
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ЗАПИСНИК
ОД 1У-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ
I

одржано на 17 април 1946 година во Скопје

Претседавал потпретседателот на
Президиумог
на НС НРМ Д-р Димитар Несторов,
Секретар — секретарот на П р е з и д и у м ^ на НС
НРМ Д-р Борис Спиров.
Потпретседателот на Президиумот Д-р Дим. Несторов го отвара заседанието во 8,25 часа со продолжение на дискусијата по експозето на Министерот
иа финансиите, министер-претседателот и Извештајот на финансовиот одбор при НС НРМ.
Членот на Президиумот Епаминонд Попандонов
го прочита Записникот од миналото заседание, кој
ј&е прими со исправката: дурата »,Д°лг" во врска со
говорот на министер-претседателот се брише
Говориле: полковникот Тодор Ѕвезди „за". Густав Влахов „за". Министерот на Сојузната влада и
Народниот претставител Бане Андреев „за"
Киро
Глигоров „за", Крсте Црвенковски „за" и свешт. Јован Гелев „за".
Дава се одмор од 10 минути.
След одморот заседанието продолжуе во 10,30
ЧасаГовориле: Министерот на просветната Никола
Минчев за работата на Министерството н а просветара, Благој хаџи Панзов „за", Јован Алтнпармаков
„за". Министерот на внатрешните работи Цветко
Узуновски за работата на Министерството на внатрешните работи и I потпретседател на Владата на
НРМ и претседател на Контролната Комисија ми-
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нистерот Љупчо Арсов за значението на Законот за
Контролната комисија.
'-'Пошто листата на говорниците беше
исцрпена
а по предлог на народниот представител инж Киро
Георгиев да се прејде на дневен ред: гласање во начало на финансовиот з а к о н и буџетот на НРМ за
1946 година, се мина на гласување на финансовиот
закон и буџетот по начало.
Потпретседателот на Президиумот објави да 'се
гласувањето врши со дигање рака „за" и „против".
Гдасувале „за" сите^присатни народни представљали.
„Против" никој не е гласал.
По това потпретседателот објави да е примен
во начело финансовиот закон и буџетот на НРМ за
1946 година.
След -това потпретседателот предложи за следобедното заседание следниот дневен ред:
1) Разгледување и гласање на финансовиот закон и буџетот на НРМ за 1946 година в о поединости
и изгласување во целина и
2) Избор н а Президиум
Предложениот дневен ред се прими единогласно.
Идното заседание се закажа за среда 17 април
1946 година во 16 часа.
Заседанието го заклучи потпретседателот
на
Президиумот во 12,20 часа.
Скопје, 17 април 1946 година.
Секретар,

Потпретседател,

Д-р Борис Спиров е . р-

Д-р Димитар Несторов е р
122

ЗАПИСНИК
ОД и - Т О ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ
одржано на 17 април 1946 година во гр Скопје
Претседавал потпретседателот на
Президиумот
на НС ПРМ Д-р Димитар Несторов.
Секретмр-секретарот на Президиумот на НС
НРМ Д-р Борис Спиров.
Потпретседателот на Президиумот Д-р Дим. Несторов го отвара заседанието во 16,25 часа со читање на дневниот ред:
1) Разгледување и гласање на финансовиот закон и буџетот на ПРМ за 1946 година и изгласување во целина и
2) Избор на Президиум.
Членот на Президиумот ЕпаимнОид ПопандОнОв
го прочита Записникот од миналото заседание и истиот се прими без забелешка.
Се прејдуе на првата точка од дневниот ред Потпретседателот на Президиумот објавува да прво ке
се разгледува и гласа буџетот по раздели со дигање
рака „за" и „против" а след това финансовиот закон.
ч
Извести,13цот на финансовиот одбор др. Исак
Сион чита буџетот и Народното Собрание гласајќи
со рака еди погласно го усвоуе Оделот А — расходи
Разделот I (Президум на Народното Собрание на
Македонија, Претседателство на Народната
влада.
Коопертивна Комисија, Комисија за обнова на зе*
мј ата, Комисија за војна штета, Верска Комисија,
Контролна комисија, Статистички уред, Статистичка
служба во народните одбори, Уред за цеви Управа
н а народните имоти), Разделот II — Министерство
на внатрешните работи; Разделот Ш — Министерство на правосудне^; Разделот IV Министерство з а
финансии Разделот V Министерство правосудне 4 ^
Разделот VI — Министерство
на
градежот;
Разделот VII — Министерство
на
народното
здравје;
Разделот УШ
Министерство
на
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• о п а д н а т а политика; Разделот IX — Министерство
ма трудот; Разделот X — Министерства на трговиј а и снабдуење; Разделот XI — Министерство и«
индустријата и рударство; Разделот ХИ -г- Министер
ство на земјоделието; Разделот ХШ — Буџетски ревервнн кредита; Оделот Б Разделот 1 — непосредни
даноци; Разделот Ј — приход* од привредни уста«©*
ви; Разделот III — Вишок приход е*' привреде««
предпријатија; Разделот IV — Дел од прометни данок и такси; Разделот V — Разни ситни приходи и
Разделот VI — Даноци од општиот буџет.
Потпретседателот на Президиумот Д-р Дим. Несторов објавува да буџетот на НРМ за 1946 год. е
примеч во поединости единогласно
Известилацот на финансовиот одбор Исак Сион
чита финансовиот зако н на ЦРМ за буџетската 1946
година.
•
Чита се чл. 1. Народниот представител Густав
Влахов прави забелешка да е погрешна збирната
цифра.
Министерот на финансиите Даре Џамбаз зајавуе
да е тука печатна грешка и моли Да се збирната цифра исправи на 470,651.000.— динари.
Член први се прима единогласно. Читат се членовите 2, 3 4, 5, б 7 , 8 , 9. 10 11, 12 13 14. 15, 16,
17, 18. 19. 20 21. 22, 23. 24, 25, 26 и 27 и истите се
примат едногласно.
Чита се чл. 28. Народниот представител Боро
•Равњански е на мнение последната реченица од ал.
1 на чл 28 да се измени или брише пошто не е удобно Да се набавките вршат само од едно лице па макар т&ва било и по нормирани цени. заради това што
нормата на стоките е во променеше и и мат тенденција на спавање.
Министерот на финансиите зајавуе да тука се
-јиис.-чи повекје на покусите од државните предпријатија. •
Изве.стилацот на финапсовиот одбор Исак Сион
вајавуе^да това е факултативно пошто думата „може" дава слобода на наредбодателот покупката да
ја повери на едно или повеќе лица.
! потпретседшем на Владата и претседател на
Контролната Комисија — министерот Љупчо Арсов
ѕајавуе да во овој стадиј ца изгласувањето на финацсовиот закон не можат да се предлагат изменија, а да това става е« благовремено подавано на
амандман и предлага да се мине на гласане по чл. 28.
"лен 28 се усваја без изменевме со еден глас
,,пр^ I ни"
Читат се чл чл- 29 и 30 и истите се примат единогласно. Чита се чл. 31. Народниот представител
Киро Крстевски — Платник бара објаснение што
значи думата ,.бановине^"
Ичвестилацот на фин- одбор Исак Сион објаснуе
да това се односи на пензиите ца бившите • беловински чиновници, кои треба да бидат платени на терет
иа Нивиште'бановински фондови.
Се минува на гласаше и чл. 31 се прима еди погласно.
Читат сс чл. чл 32 и 33 и истите, се примат едикогласнОПотпретседателот на Президиумот Д-р Дим Несторов објавуе да финансовиот закон е примен во
поединости единогласно и моли членот на Президиумот Нпаминонд Попандонов да направи прозивка со
која ке се поименично гласа во целина буџетот и
фина неговиот закон.
Членот на Президиумот Епаминонд Попандонов
врши прозивка на народните представите ли, кои со
„за" се изјаснуват за буџетот и финансовиот закон.
Потпретседателот на Президиумот констатира да
од 117 народни представители кои се присатни сите
се гласале „за". Отсутни "са 47 народни представители и објаву« дека Буџетот на НРМ и финансовиот закон за 1946 година се примени како по начало,
во поединости и целина единогласно.
Дава се одмор од 15 минути.
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След одморот се шинава на втората точка од
дневниот ред: Шбо,р
на Президиум.
Известилац^ и« Ѕ&андидациониОт одбор Љупчо
Арсов ЧИТА листата ИА составот н а Президиумот К О ЈА се предлага ма Наредното Собрание:
Претседател Богоја фотев, министер на земјоделието и шумарството.
I потпретседател Павел Шатев, министер на правосудне^,
II потпретседател Абдураим Мемед, II потпретседател на Владата,
Секретар Наум Наумовски — Борче, член на
Главниот одбор н а Н. Ф. за Македонија;*
Членови:
1) Димитар Влахов, претседател на Главнион
одбор н а Н. Ф. за Македонија и член на Президиум
мог
2) Панко Брашнаров, член на Президиумот, <
3) Мара Нацева, член на Президиумот,
,
4) Акиф Леши. член на Президиумот
5) Д-р Милош Јаковлевич. член на Президиумот,
6) Страхил Гигов, член на Извршниот одбор на
Главниот одбор на Н. Ф. за Македонија,
7) Ацо Петровски, член на Президиумот.
'
8) Тихомир Милошевски, потпуковник на Ј А., ;
9) Д-р Стериа Боздов, член на Президиум^.
10) Видоје Смилевски, народен пратеник V
11) Епаминонд Попандонов. член на Президиум©^
Сите народни представители со акламација и
дигаше на нови единоглаоно приемат сос'!« т
на
Президиумот.
Потпретседателот Д-р Дим. Несторов објавува
да новиот Президиум е избран едногласно со акламација и моли новиот Президиум да заеМе местата«
Новиот Президиум заема местата си и претседателот Богоја Фотев благодари на народните пред«
ставители за укажаното доверив и од името на новиот Президиум забавува да ке ги вложи сите сили за
добро и срекја на Македонскиот народ
По това дава думата на Претседателот на Владата н НРМ др. Лазо Колишевски.
Претседателот на Владата на НРМ Лазо Коли«
гиевски подцртува сполучливиот избор на П . зидну«
мот. След това поднесува оставка на Влад"п
Претседателот на Президиумот Богоја ф - т е в дава думата на народниот представител инж. Киро
Жерновски.
Народниот представител Киро Жерновск., предлага Народното Собрание да донесе Реше ше за
уважавање оставката на Владата на НРМ и Решение за давање мандат на Лазо Колишевски зч состав
на нова Влада на НРМ.
»
Народното Собрание единогласно и со акламација ги уважи двете предложени решенија от др*
Киро Жерновски.
Членот на Президиумот др. Ацо Петрове ) предлага Народното Собрание да донесе Реше че за
овластување досегашната Влада на НРМ да I I врши
функциите н а народна влада на Македонија до со*
ствот на новата Влада.
Народното Собрание со акламација и едипогласно го усвоуе предлогот на др. Ацо Петровски
Мандаторот Лазо Колишевск« благодари за укажаното доверив.
Претседателот на Преаидиумот Богоја Фотев го
заклучува заседанието во 19,30 часа и идното го закажуе за четврток, 18 април 1946 година во 17 часа
со дневен ред: Извештај на мандаторот Лазо Колишевски за состав на Влада на НРМ.
Скопје. 17 април 1946 година
Секретар,
Наум Наумовски е р.

Претседател,
Богоја Фотев е- Р*
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ЗАПИСНИК

НА РЕДОВНОТО НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НРМ
ЗА
«•" >

Народното Собрание на Н- Р. М. на з а м а в н е т е
•држано на 17 април 1946 годвна г на предлог на народниот представител Кирил Жерновски да се донесе
Решение за уважавање оставката на Владата на
НРМ реши:
Се уважава оставката на Владата на Народната
Република Македонија.
Скопје, 17 април 1946 година.
Претседател.

Наум Наумовски е« р-

ОД УМГО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДА-.
НИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ
одржано на 18 април 1946 година во гр. Скопје

уважавање оставката на владата на Н-Р.М,

Секретар,

126

Богоја Фотев е. р.

Претседавал претседателот на Президиумот на
НС НРМ Богоја Фотев.
Секретар — секретарот на Президиумот на НС
НРМ Наум Наумовски.
Претседателот на Президиумот го отвара заседанието во 17,15 часа. Предлага на Народното Собрание изменение во дневниот ред: како втор а точка да биде предлог на Президиумот за образував
министерство на трудот при Владата на НРМ а како четврта точка избирање на одбора при Народното Собрание.
Народното собрание единогласно го усвоуе предложението н а Претседателот на Президиумот и се
минава на првата точка од дневниот ред.

I. — Секретарот на Президиумот на НС НРМ
Наум Наумовски чита Записникот од миналото за124
седание.
Се јавува за збор народниот представите л полР Е Ш Е Н И Е
ковник Тодор Ѕвездин кој з а ј а в у е да пошто не бил
присатен на поименично^ гласање за буџетот и фи*
НА РЕДОВНОТО НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НРМ
нансовиот закон, и пошто во својот говор по диску*
ЗА
сијата за буџетот во поединости се изјаснил Да ке
. гласа „за" моли да се внесе исправка во записникот
давање мандат на Лазо Колишевски за состав на _ во т о ј смисол да и тој гласа „за"
Влада иа НРМ.
Исправката на Тодор Ѕвездин се прима и пошто
никој друг не е направил примедба записникот се
Народното Собрание на НРМ на
заседанието
прима со исправката на Тодор Ѕвездин.
Одржано на 17 април 1946 година на предлог на наII. — Минава се на втората точка од дневниот
родниот представител Кирил Жерновски да се повери
ред.
мандат на Лазо Колишевски за состав на Влада на
Претседателот на Президиумот чита писмото од
НРМ реши:
Владата на НРМ бр. 3250 од 18 април 1946 г. и предлага на Народното Собрание да донесе Решение за
Дава се мандат на др. Лазо Колишевски за состав
образување Министерство на трудот при Владата на
ва Влада на Народната Република Македонија.
НРМ
Скопје, 17 април 1946 година. Бр. 314
Секретар,

Претседател.

Наум Наумовски с> р.

Богоја Фотев е. р.
125

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА
" овластеше досегашната Влада на НРМ да ги
врши функциите на Владата на НРМ до
образуење на нова Влада
на НРМ
Народното Собрание на Н. Р. М- на заседанието
Одржано на 17 април 1946 година, по предлог на народниот представител Ацо Петровски да се овласти
досегашната Влада на НРМ да ги врши функциите
на Влада на НРМ до образуењето на нова Влада на
НРМ реши:
Се овластува досегашната Влада на НРМ да ги
крши функциите на Влада на НРМ до образуење
ца нова Влада на НРМ
I

Скопје. 17 април 1946 година. Бр. 315

Секретар,
Наум Наумовски е« р-

Претседател
Богоја Фотев е, р.

Предложението се прима единогласно од Народното Собрание.
III. — Минава се на третата точка од дневниот
ред.
Мандаторот Лазо Колишевски предлага следниот
состав на Владата на НРМ:
За Министер-претседател Лазо К о л ч е в с к и , досегашен мчнистер-претседател на Владата на НРМ;
За прв потпретседател на Владата и Претседател на Контролната комисија Љупчо Арсов досегашен прв потпретседател на Владата и претседател
на Контролната комисија;
За втор потпретседател на Владата Д-р Неџат
Аголи досегашен министер на социалната политика;
За министер на внатрешните работи Цветко Узуновски, досегашен министер на внатрешните работи;
За министер на финансиите Даре Џамбас, досегашен министер на финансиите;
*
За министер на индустријата и рударството инж.
Георги Василев досегашен министер на индустријата и рударството;
За министер на трговијата и снабдуењето Димо
Бојановски — Дизе, досегашен Директор на „Докуп";
За министер на земјоделието м шумарството
Крсте Симовски, досегашен претседател на Окружниот народен одбор за Округ Битолски;
За министер на градежите Тоде Ношпал. досегашен министер на трговијата и снабдуењето:
За министер на просвета Никола Минчев, досегашен министер на просветете;
За министер на народното здравје Д-р Вукашин
Поцадич, досегашен министер на народното здравје;
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За министер на социалната политика Д-р Борис
Спиров, досегашен секретар н а Прездиумот на Народното Собрание на НРМ;
За министер на п р а в о с у д н е ^ Васил Калајџиски,
досегашен претседател на Врховниот суд за Македонија и
За министер на трудот Киро Петрушев, досегашен министер на градежите.
Сите народни представители со акламација и
дигане на нози го одобруват составот на Владата
на НРМ
-Лава се одмор од 15 минути за да положи Владата клетва.
После одморот заседанието продолжава. Претседателот на Президиумот Богоја Фотев соопштава дека Владата положила пред Президиумот установената согласно Законот клетва и објавува да со това
Владата стапува во должност.
Министрите заемат своите места.
IV. — Минава се ца четвртата точка од дневниот
ред.
Народниот представител Владо Малевски предлага за Одборот за молби и жалби при Народното
Собрание следните народни представители:
1) Кирил Михајловски.
2) Илија Топалоски.
3) Васил Карангелесвд.
>
4) Кемал Сејфула,
!
5) Наум Наумовски и
6) Д-р Јаков Сарафич.
Народното Собрание единогласно го усвоуе горниот предлог
Народниот представител Владо Малевски предлага за Законодавниот одбор при НС следните народни представители:
1) Никола Вражалски.
2) Георги Ивановски,
3) Д-р Георги Гаврилом.
(
4) Лазар Гиноски.
С 5) Киро Георгиевски,
I
6) Гојчо Стефкоски,
)
7) Илија Илиевски,
I
8) Благој Левков,
ј* 9) Тома Кутурец,
10) Димче Беловски и
11) Лазар Мојсов.
Наредното Собрание единогласно го усвоуе горниот предлог.
Народниот представител Благој Левков предлага
за финансискиот одбор при НС следните народни
представители:
1) инж. агр. Јордан Блажевски.
2) инж. агр. Славко Поп Антоски.
3) Ристо Бајалски,
4) Димче Зографски,
5) Видоје Смилески,
6) Д-р Киро Миловски.
7) Александар Петрович,
8) Исак Сион
9) Борко Темелкоски — Љиљак.
10) Душко Лукаревски и
11) Веселинка Малинска.
Народното Собрание единогласно го усвоуе предлогот за состав на финансовиот одбор.
»
Народниот представител Благој Левков предлага
з а Мандатен одбор при Народното Собрание Следните народни представители:
1) свешт. Јован Гелев,
2) Вера Ацева,
3) Боге К у з м а н о в и ,
4) Владо Малевски.
5) Живко Брајковци,
6) Борис Поцков и
7) Наум Веслиевски.
Народното Собрание едино!ласно го усво и горниот предлог.
• гу •
г ѕг
* *-*
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Претседателот на Президиумот Богоја
Фотев
чита Указот за заклучуење на Редовното заседание
на Народното Собрание на НРМ и моли Народното:
Собрание д а го овласти претседателот и секретарот
на Президиумот да го потпишат записникот од овоа
заседание.
Сите народни представљали единогласно овла*
стуват претседателот и секретарот на Президиум©-«
да го подпишат записникот од овоа заседание.
Претседателот на Президиумот Богоја Фотев го
закри заседанието во 18.15 часа.
Скопје. 18 април 1946 година
Секретар,

-

!

Претседателу

Наум Наумовски е. р.

Богоја Фотев е. р<
127;

У К А З
ЗА ЗАКЛУЧУЕЊЕ НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНАТА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Како Народното Собрание на Народната Република;
Македонија ја заврши работата, — Прзидиумот на
Народното Собрание на НРМ реши:
Редовното заседание на Народното Собрание на
Народната Република Македонија повикано со Указ;
на Прзидиумот на 15 април 1946 година да се заклучи.
Скопје, 18 април 1946 година. Бр. 322.4
Президиум на Народното Собрание на
Народната Република Македони/а
Секретар,
Наум Наумовски, е- р-

Претседател,
Бого/а Фотев, е. р<
128

На основание чл. 102, во врска со членовите 86
и 87 од Уставот на Федедративна Народна Република Југославија и на основанне чл. 3 од Законот
за Народната влада на
Македонија. — Нродното
Собрание на Народната Република Македонија на
своето заседание одржано на 18 април 1946 година,
донесе следното
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА
основуењето на Министерството на трудот на НРМ
Чл. 1
Се основува Министерството на трудот на На*
родната Република Македонија.
Чл. 2
Овоа решение влегува во сила со денот .на него-«
излечење.

БОТО

Скопје, 18 април 1946 година- Бр. 321
Президиум на Народното Собрание нг)
Народната Република Македонија
Секретар,
Наум Наумовски, е- р.

Претседател.
Благо/а Фотев, е, р>

СЛУЖБЕН ВЕСНИК
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На основание чл. 12 н 16 од Законот за удруженијата саберите и ДР јавни зборон, а по исполнение
на условната од чл. 13, 14 и 15 од Законот по п р е д метот за о д о в и н е за оценнвањето и работата на
„Сојузот на довџиските друшества на Македонија",
\ Министерството на внатрешните работи на Народна
Република Македонија го донесуе следното:
РЕШЕНИЕ
Се одобруе спрам поднесените правила и програма, основуење на работата на „Сојузот на лове н и т е дружества во Македонија" со седалиште во
'Скопје, а со делатност на подрачјето на Народна Република Македонија.
Решено во Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија на ден 27
април 1946 год. бр. 2088/46.
Помошник министер,
Б. Чушкар е. р-

РЕШЕНИЈА ОТ ПЕРСОНАЛЕН

КАРАКТЕР

Се назначуе Пандора Стојанова за чистачка во
Катлановската бања.
Назначението да се смета од денот на посгапуењето. — Бр. 340.
Елпимики Кјосич, заболекарка се мобилизира
граѓански и се дава на работа во забната поликлиника ва гр. Битола. — Бр. 335
Се назначуе Душан Станковски од Кучевиште за
Служител во Катлановската бања.
Назначението д а се смета од денот на постапуењето, — Бр. 336.
Се назначуе Спасо Миланов Станковски за л а .
борана" во државната аптека Куманово,
Назначението да се смета од денот на постапува т е . — Бр. 339Се назначуе Исмаил Исмаилов, з а обеззаразител
во здравниот отдел при окол. народен одбор Струмица.
Назначението да се смета од денот на постапуењето. — Бр. 341.
Се назначуе Здравко Бошков М а ч е в с к и
во
„УНРАЛ" за истраживање и собирање на лековити биљки,
Назначението да се смета од денот напостапуењего. — Бр. 342.
Се назначуе Владимир Мартинов Стефанов во
„УНРАЛ" за истраживање и собирање на лековитите
биљкиНазначението да се смета од денот на постапува л о — Бр. 343Се ослободуе од должноста Д а р а Маневска пом.
готвачка во Акушерското школо — СкопјеОслободуењето да се смета од 1 IV 1946 година.
Бр. 344.
Се »азначуе Анастас Јонче Каровски за ренген|техник-лаборант во здравствената станица во Охрид
а се дава на работа во противотуберкулозниот диспанзер Охрид.
Назначепието да се смета ол 19 III 1946 година.
Бр. 345.
Се ослобдуе од должност Косава Симич, перачка
во Акушерското школо во интерес на службата.
Ослободуењето да се смета од 1 IV 1946 год.
ѕ - Бр. 346.
Се назначуе Нада Божиновска за перачка
во
а к т е р с к о т о школо. Скопје
Н а з н а ч е н и о т да се смета од денот на постапуењего. — Бр. 347.
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Се назначуе Вилма Ранкова, з« готвачка во акушерското школо — Скопје.
Назначението д а се смета од денот на постапуењето. —Бр. 348.
Валентина Заблоцка мед. сестра се преназначуе
во Здравствената станица Тетово. — Бр. 349.
Катерина Иконмоова : мил. сестра се демобилизира и се назначуе за мил. сестра во здравствената
станица — Штип. — Бр. 261Зорка Авокатова, милосрдна сестра во
здравствената станица Штип се преназначуе за мил. сестра во Окружната болница Штип. — Бр. 262.
Иван Кокаланов, домаќин во Министерството на
народното здравје, поред својата досегашна должност
се назначуе за шеф на отсекот за снабдуење на болниците, поликлиниките и бањите. — Бр 263Се назначуе Сава Поповска за акушерка во
здравствената станица во КумановоНазнлчението да смета од денот на постапуењето. — Бр 265.
ч
Јелка Спирова Георгиева, болничарка во училиштето за акушерка Скопје се ослободуе од должност.
Ослободувањето да се смета од 1 IV 1946 год.
— Бр 274Се назначуе Панче К. Насков од Св- Николе за
пом- аптекар во државната аптека — Св- Николе.
Назначениот! да се смета од денот на постапува а т — Бр. 279
Се назначуе Димитар ј Савовски од Куршумлија
за пом- аптекар во државната аптека — Кратово.
Назначенисто да се смета од денот на постапуењето. — Бр. 280.
Се назначуе Тодорка В Камишевска од Велес
за пом- аптекар во државната аптека Крива
Паланка.
Назначението да се смета од денот на постапуењето. — Бр. 281.
Јованка Спирова Костова,
инструктор^
при
училиштето за милосрдни сестри Скопје, се ослобо«
дуе од должноста.
Ослободувањето да се смета од 1 IV 1946 год«
— Бр. 282.
Се отмену е решението бр. 201 од 27 Ш 946 год«
со кое Д-р Методије Тројачанец, стоматолог од Скопје се премеетуе од Битолската Градска амбуланта
во Скопје се преместев од Битолската Градска амбуланта* во Скопје, при ГНОИстиот се мобилизира граѓански и е дава на работа во Централната забна амбуланта при ГНО. —*
Бр 285Се назначуе Пенка Јованова Пановска за мило срдна сестра во Земската болница Скопје.
Назначението да се смета од денот на постапуењето- — Бр. 286Се ослободуе од должноста во интерес на службата Небуш Адем Шашко, чинови, приправник в<*
Министерството на правоеудието во Скопје- — Бр. 76'.
Се нацачава Костадин Петров Манчев, од гр«
Кавадарци, за званичник III група, во
Околискиот
суд во Кавадарци — Бр. 78Се н а з н а ч и Стеван Ангелов Шојлев, од гр. Велес, за звпш-нник Н група во Околискиот суд со
Велес. — Бр. 77.
Се ослободих од должност Пенка Ј. Титова, чиновничка кг- Оклнскипт суд во Велес. — Бр, 75Се п р е м е с т е Рк ица Иларион Манева, чинови*
приправник X груич во Околискиот суд Куманово
во Околискиот суд — Скопје — Бр. 74.
Се ослободуе од должност Борко К. Крстевски,
од е- Долнеии-прилспско. приправник X група
ве
Околискиот суд — Прилеп. — Бр- бб.
Се нази .чуе Мустафа Алилов, од гр е• Град —
Ц- селско
званичник Ш во Околискиот с у - го ЦСело. — Бр. бо.
Се ослове*ус с д должност Амет X. Асанов од
гр. Велес, служител во Околискиот суд — Верско— Бр- 64.
Се нзлкачуе Георги Николов Спашоски
пд.
Штип за служител II група во Околискиот руд
Штип. — Бр. 79,

Стр. 102
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Се назначуе Димитар Г. Митев' за здравствен
помошник во здравствената станица Кратово- —
— Бр. 287.
Се ослободев од должност по сопствено барање
Кочо Иванов Костовски, домаќин на Катллновската
бања. _ Бр. 291Се назначуе М-р Василије Хаџи Манев за управител на V државна аптека во Скопје. — Бр. 292.
Д-р Доне МИОВСКИ ДО сега шеф на венеричното
отделение во Земската болница Скопје се преназначуе за управител и в. д. шеф на венеричното одделение во Земската болница Скопје. — Бр. 295.
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М-р Ружица М а ртеновИч, дадена на работа в9
Државната аптека во Кавадарци, се преместуе вф
Државната болница Прилеп. — Бр. 296.
Мише Иванов Гогов болничар се нааначуе вш
здравствената станица Штип и се доделуе н а рабом
та во ©кружната болница Штип. — Бр. 297.
Вера Цалики јан, заботехник во забната полиќ ли*
ника при градскиот народен одбор Скопје се демобилизира. — Бр. 299.

„ С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К " на Н. Р. М.
ОГЛАСЕН
Судски

огласи

ДЕЛ
Мали оглас

ПОКАНА

Воена книшка бр. 133778 ца име Играч Милане«
Божидар е изгубена и се огласне за невалидна.

Се повикуе Иван Динков К у к у в и ј е , родом од е
Амбаре, Калјарска, Егејска Македонија, да се на 20
мај 1946 година во 8 саатот прели пладне Јави во
овој суд на претрес како оптуженик по оптужницата
на Јавниот обвинител за гр. Скопје „И" бр. 7/46 г0Д4
за кривично дело злоупотреба во служебна должност«
Од Окрунсниот народен суд во Скопје, 23 април
1946 год. Кр бр. 3/46 год.

Воена книжица бр. 356415 на име Ивановски
Марко Стоимен е огласуам за невалидна
Воена книжица бр. 361305 на име Панче Илиев
Захариевски е изгубена и се огласуе за невалидна.
Воена книжица бр. 116665 издадена од Артиле«
риска бригада на име Миодраг ЧоЛич е изгубена и
сб огласуе за невалидна.
Воена книжица бр 299620 е огдасуам за
ладна — Рашкович Б а ј р а м .

ПОКАНА
Се повикуе Перо Симеонов Мечевски од с. Зрново (Грција) да се на 20 мај 1946 година во 8 саатот пред пладне јави во овој суд на претрес како оптуженик, по оптужница™ на Јавниот обвинител за
гр. Скопје „И*' Бр. 197/46 год. за кривично дело. кражба и злоупотреба во служебна должност.
Од Окружниот народен суд во Скопје. 23 април
1946 година Кр. бр. 65/46 год.

неба-

Воена киижица бр. 116316 на име Милорад Ата«
нацкович е изгубена и се огласуе з а невалидна.
Воена книжица бр. 348.159 со дипломата за телеграфски испит на име Љубомир Попович се изгубени и се огласуат за невалидни. .
Воена книжица бр. 608050 ца име Цецев
е поништена и се огласуе за невалидна.

ПОКАНА

Ангел

Воена книжица бр. 361932 на име Борис Томов
Марков е изгубена и се огласуе за невалидна.

Се повџкуе Миодраг Томе Г е о р г и е в а родом од
гр. Петровац — СрбиЈа а живее во гр. Скопје на
улица „250" Бр. 21 да се на 20 мај 1946 година во 8
саатот пред пладне јааи во овој суд на претрес, како оптуженик по олтужниц&та на Јавниот обвинител
за гр. Скопје „И". Бр 234/46 год. за кривично дедо
увреда на власта. '
Од Окружниот суд во Скопје, 23 април 1946 год.
Кр. Д. Бр. 24/46 год. .
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Од Околискиот народен суд — Скопје Р—806/46
Г. 29 април 1946 год.
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