
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-ј 
гука по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Четврток, 6 февруари 1969 
С к о п ј е 

Број 5 Год. XXV 

Претплатата за 1969 година изне-
сува 60 динари. Овој број чини 
1,60 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

21. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГО-

СТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнуваше на Законот за угостителска дејност 
на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Стопан-
скиот собор одржана на 30 јануари 1969 година и на 
седницата на Републичкиот собор одржана На 31 
јануари 1969 година. 

Бр. 345 
1 февруари 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за угостителска дејност на граѓа-

ните („Службен весник на СРМ" бр. 28/65) нази-
вот на законот се менува и гласи: 

„Закон за угостителска дејност на граѓаните 
и за минималните технички услови на угостител-
ските објекти". 

Член 2 
Називот на глава I „Угостителски дуќан на 

самостојните угостители" се менува и гласи: „Оп-
шти одредби". 

Член 3 
Член 1 се заменува со два нови члена 1 и 1а 

кои гласат: 

„Член 1 
Вршењето на угостителска дејност од страна 

на граѓаните и вршењето на услуги за сместување 
и исхрана од страна на домаќинствата, како и 
минималните технички услови за изградбата, уре-
дувањето и опремата на деловните простории на 
угостителските и други организации и на граѓаните 
во кои се врши угостителска стопанска дејност и 
на деловните простории на работните и други ор-
ганизации, државните органи и здруженијата на 
граѓаните во кои се вршат угостителски услуги 
за нивните членови се уредуваат според одред-
бите на Основниот закон за угостителската деј-
ност, овој закон и прописите донесени врз основа 
на нив. 

Член 1а 
Минималните технички услови за изградба, 

Уредување и опрема на угостителските објекти про-
пишани со овој закон и прописите донесени врз 
основа на него, не се применуваат на услугите за 
исхрана и пијалоци што привремено се вршат на 
отворен простор (плажи, пазаришта, панаѓури, со-
бири и други такви приредби). 

Општинското собрание на седница може да про-
пише минимални технички услови за вршење на 
услугите од претходниот став". 

Член 4 
По член 1 се додава глава II и два нови члена 

16 и 1в кои гласат: 

„II — Угостителски дуќан на самостоен 
угостител 

Член 16 
Граѓаните можат со лична работа и свои сред-

ства да вршат угостителска дејност под условите 
определени со овој закон. ' 

За вршење на угостителска дејност граѓаните 
основаат угостителски дуќани како самостојни. уго-
стители (угостителски дуќани). 

Член 1в 
Најмногу три лица можат да се здружат и 

да основаат угостителски дуќан (заеднички уго-
стителски дуќан). 

Лицата што основаат заеднички угостителски 
дуќан мораат да ги исполнуваат условите пропи-
шани за основање и работење на угостителски 
дуќан, доколку со овој закон не е поинаку опре-
делено. 

Како заеднички угостителски дуќан не може 
да се основа: бифе, крчма и ќебапчилница". 

Член 5 
Во член 2 се додава нов став 2 кој гласи: 
„По исклучок од претходниот став дополни-

телна работа во угостителски дуќан, бифе, крчма 
и ќебапчилница, како и во заеднички угостител-
ски дуќан, може да врши најмногу еден работник". 

Член б 
По член 4 се додава нов член 4а кој гласи: 

„Член 4а 
Угостителскиот дуќан што врши услуги за сме-

стување може да има најмногу 20 легла". 

Член 7 
Во член 5 зборовите: „дополнителни и" се за-

менуваат со зборот „дополнително". 

Член в 
Во член 9 став 1 точките 2, 4 и 6 се менуваат 

и гласат: 
„2. да има пропишана стручна, спрема или да 

е стручно оспособено за вршење определена уго-
стителска дејност и да ги исполнува општите здрав-
ствени услови; , 

4. тоа или член на неговото потесно семејство 
што живеат во заедничко домаќинство да. немаат 
угостителски дуќан на територијата на СФРЈ; 
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6. да не е во работен однос и да не врши 
друга самостојна дејност". 

П 0 точка 6 се додава нова точка 7 која гласи: 
„7 да ги исплатило стасаните придонеси и 

даноци". 
По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Како член на потесното семејство, во смисла 

на член 37 став 3 од Основниот закон и точка 
4 од претходниот став, се смета брачниот другар, 
децата, посвоениците, родителите и посвоителите 
ако живеат во заедничко домаќинство со лицето 
што основа односно има угостителски дуќан". 

Член 9 
Во член 10 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Ако се основа заеднички угостителски ду-

ќан, одобрението за основање мора да ги содржи 
личните имиња на сите основачи". 

Член 10 
Член 13 се брише. 

Член 11 
Член 14 се менува и гласи: 
„Стручната спрема се докажува со свидетел-

ство за завршено стручно училиште и положен 
завршен испит, односно со свидетелство за поло-
жен стручен испит за квалификуван работник од 
соодветно угостителско занимање. 

Стручната способност се утврдува со проверу-
вање од страна на посебна комисија. 

Составот на комисијата и начинот на проверу-
вањето на стручната способност, како и програ-
мата врз основа на која ќе се врши проверува-
њето ги пропишува републичкиот секретар за труд, 
во согласност со републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија." 

Член 12 
Во член 17 ставовите 2, 3 и 4 се бришат. 

Член 13 
Во член 18 ставот 2. се менува и гласи: 
„Промената на деловните простории во иста 

општина самостојниот угостител може да ја из-
врши по претходно одобрение на општинскиот ор-
ган надлежен за работите на угостителството". 

Член 14 
Во член 20 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Називот на заедничкиот угостителски дуќан 

мора да содржи назначување дека е заеднички 
угостителски дуќан и личното име најмалку на 
еден од основачите". 

Досегашниот став 2 -станува став 3. 

Член 15 
Член 21 се брише. 

Член 16 
Во член 24 став 1 точка 6 бројот „12" се за-

менува со бројот „6". 
Член 17 

Во член 27 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Со смртта или со настапување на основите 

за престанок по силата на законот од точка 1, 2, 
4, 6 и 7 на член 30 на овој закон кај еден од само-
стојните угостители во заедничкиот угостителски 
дуќан, другите основачи можат да продолжат со 
водењето на дуќанот. Тие се должни, во срок од 
15 дена од настапувањето на тие околности, да 
го известат за тоа општинскиот орган што го води 
регистарот за да се изврши соодветна измена во 
регистарот". 

Член 18 
Во член 29 точка 2 наместо зборовите: „над-

лежниот суд на честа" се ставаат зборовите „су-
дот на честа на Стопанската комора на Македо-
нија". 

Член 19 

Во член 30 точка 4 бројот „12" се заменува оо 
бројот „6". 

Во точка 5 зборот „ќе" се заменува со збо-
рот „не". 

Точката 6 се менува и гласи: „засновал ра-
ботен однос или врши друга самостојна дејност". 

По точка 6 се додава нова точка 7 која гласи: 
„престане да Ги исполнува пропишаните здравст-
вени услови". 

Член 20 
П 0 член 36 се додава нов член 36а кој гласи: 

„Член 36а 
Угостителски дуќан што врши услуги за сме-

стување, а ги исполнува условите за одделни ка-
тегории на објекти за сместување, предвидени во 
Правилникот за категоризација на угостителските 
објекти за сместување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 26/67), задолжително се распоредува во соод-
ветната категорија на објекти". 

Член 21 
Глава II станува глава III. 

Член 22 
Во член 37 се додаваат три нови става 2, 3 

и 4 кои гласат: 
„Домаќинствата од претходниот став можат да 

издаваат најмногу 10 легла за сместување односно 
да вршат услуги за исхрана најмногу на 10 лица. 

Домаќинствата се должни во просторијата во 
која се врши услугата на видно место да ја истак-
нат категоријата на собата, цените на леглата и на 
услугите за исхрана, како и ДД се придржуваат за 
нив. 

Домаќинствата не можат да користат допол-
нителна работа на други лица што не се членови 
на домаќинството". 

Член 23 
Во член 40 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Општинското собрание може да пропише из-

давањето на соби од домаќинства да се врши само 
на еден од начините предвидени во претходниот 
став". 

Сегашниот став 2 станува став 3. 

Член 24 
Во член 41 се додаваат два нови става 2 и 3 

кои гласат: 
„Во пријавата од претходниот став домаќин-

ствата се должни да ја означат категоријата на со-
бите и цените на леглата и на услугите за ис-
храна. Кон пријавата се приложува лекарско уве-
рение дека членовите на домаќинството не бо-
ледуваат од заразни болести. 

Примената пријава се евидентира и за тоа на 
подносителот му се издава потврда". 

Член 25 
По член 43 се додава нова глава IV со пет 

нови членови: 43а, 436, 43в, 43г и 43д кои гласат: 

„IV Минимални технички услови за изградба, уре-
дување и опрема на угостителските објекти 

Член 43а 
Прописите за изградба на инвестиционите об-

јекти се однесуваат и на изградбата на угости-
телските објекти. 

Член 436 
Угостителските објекти мораат да ги исполну-

вуваат следните ,општи минимални услови: да имаат 
инсталација за вода за пиење и техничка упо-
треба, санитарен јазелч осветление, пристапен пат, 
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фирма за видот и името на објектот, телефон, до-
колку има телефонска врска со местото и соод-
ветна опрема за отпадоци. 

Во местата каде што нема водовод, канализа-
ција или електрична мрежа, снабдувањето со во-
да, истечување^ на водата, измивањето на ВЦ, 
како и осветлувањето ќе се реши во согласност со 
санитарните и противпожарните прописи. 

Член 43в 
Угостителските објекти за сместување, покрај 

општите минимални услови, мораат да ги испол-
нуваат и следните посебни минимални услови: 

—да имаат соодветни уреди за капење и за-
гревање на вода; 

— да имаат рецепција; 
— да имаат најмалку една заедничка просто-

рија за дневен престој на гостите; 
— собите мора да бидат суви и светли. Соба 

со едно легло мора да има најмалку 8 м2 површина, 
соба со 2 легла најмалку 12 2, а соба со три и пове-
ќе легла, за секое легло најмалку по 5 м2 површина. 
Ако собите се опремени со вградени ормани — пла-
кари, со одвоен простор за миење и слично, повр-
шината на собите може да биде и помала од 8 од-
носно 12 м2, но не помала од 6,5 односно 10 м2. 

Член 43г 
Угостител ските објекти за исхрана, покрај оп-

штите минимални услови, мораат да ги исполну-
ваат и следните посебни минимални услови: да 
имаат работни простории за приготвување на хра-
ната и просторија за послужување и гардероба, 
уреди и опрема за работа, за чување на прехран-
бените артикли, за разладување на храната и за 
послужување. 

По исклучок, киосците, бифеата, крчмите и 
ќебапчилниците со големина до 20 м2 не мораат да 
имаат гардероба, ВЦ и телефон, а киосците и ќе-
бапчилниците и просторија за послужување. 

Член 43д 
Угостителските објекти за разонода, покрај оп-

штите минимални услови, мораат да ги исполнуваат 
и следните посебни минимални услови: да имаат 
гардероба просторија за послужување, уреди и 
опрема за работа, за разладување на пијалоци и 
храна и просторија за приготвување на храна". 

Член 26 
Главите Ш, IV и V стануваат глава V, VI и VII. 

Член 27 
Член 47 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе 

се казни за прекршок самостоен угостител: 
1. кој користи дополнителна работа на повеќе 

од пропишаниот број работници (член 2); 
2. кој издава за сместување поголем број легла 

од пропишаните во овој закон (член 4а); 
3. кој врши угостителска дејност без одобре-

ние (член 7); 
4. кој врши угостителска дејност чиј вид не е 

означен во одобрението (член 10 под б); 
5. кој продолжи да ја врши угостителската 

дејност кога таа му престанала по силата на за-
конот (член 30). 

Со казната од став 1 на овој член ќе се из-
рече и заштитна мерка одземање на имотната ко-
рист, остварена со извршувањето на прекршокот, 
како и заштитна мерка одземање на предметите 
употребени за извршување на прекршокот". 

Член 28 
По член 47 се додава нов член 47а кој гласи: 

„Член 47а 
Со парична казна од 300 До 3.000 динари ќе 

се казни за прекршок самостоен угостител: 
1. кој врши угостителска дејност надвор од де-

ловната просторија (член 17); 

2. кој го води угостителскиот дуќан преку ра-
ботоводители подолго отколку што е одобрено 
(член 24); 

3. кој без писмен договор засновува деловна 
соработка со работна или друга организација 
(член 36). 

Со казната од став 1 на овој член ќе се из-
рече и заштитна мерка одземање на имотната ко-
рист остварена со извршувањето на прекршокот". 

Член 29 
Член 48 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се 

казни за прекршок самостоен угостител: 
^ 1. кој не истакне назив под кој угостителскиот 

дуќан работи или не го истакне личното име на 
угостителот и видот на угостителскиот дуќан (член 
20); 

2. кој угостителскиот дуќан не го држи от-
ворен во определеното работно време (член 22); 

3. кој не ќе го објави на влезната врата на 
деловната просторија привременото запирање (член 
25 став 2); 

4. кој не ќе го пријави продолжувањето на во-
дењето на угостителскиот дуќан (член 26)". 

Член 30 
Во член 49 по бројот „47" се додава „47аа. 

Член 31 
В 0 член 50 наместо „500.000" се става „10.000", 

а наместо „20.000" се става „500". 

Член 32 
Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се 

казни за прекршок лице: 
1. кое издава поголем број легла или врши ус-

луги за исхрана во поголем број од пропишаните 
со овој закон (член 37 став 2); 

2. кое не ќе ја истакне на видно место кате-
горијата на собите, цените на услугите или не се 
придржува за истакнатите цени (член 37 став 3); 

3. кое користи работа на лица што не се 
членови на домаќинството (член 37 став 4); 

4. кое издава соби или врши услуги за исхрана 
на патници и туристи односно исхрана на абонир-
ци без пријавување (член 41). 

Член 33 
Член 52 и 53 се бришат. 

Член 34 
Член 54 се менува и гласи: 
„Самостојните угостители на постојните уго-

стителски дуќани се должни да го сообразат своето 
работење со одредбите на овој закон. 

Органот на управата, надлежен за угостител-
ството на општинското собрание, со решение ќе му 
го забрани вршењето на угостителската дејност на 
самостојниот угостител кој ќе го продолжи работе-
њето спротивно на член 8 од Законот за 'допол-
нување на Основниот закон за угостителска деј-
ност. 

Домаќинствата што според постојните прописи 
вршат угостителска дејност за сместување и ис-
храна, се должни да го сообразат своето работење 
со одредбите на овој закон во срок од 6 месеци од 
неговото влегување во сила." 

Член 35 
По член 55 се додава нов член 55а кој гласи; 

„Член 55а 
Програмата врз основа на која ќе се врши про-

верувањето на стручната способност, начинот на 
проверувањето и составот на комисијата ќе се 
пропишат најдоцна во срок од 6 месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 



Стр. 108 - Bp. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 февруари 1969 

До донесувањето на прописот од претходниот 
став ќе се применуваат одредбите на Упатството 
за проверуваше и утврдување на стручната способ-
ност за самостојно вршење на самостојна угости-
телска дејност („Службен весник на СРМ" бр 
38/65)". 

Член 36 
Член 56 се менува и гласи: 
„Се овластува републичкиот секретар за ин-

дустрија и трговија во срок од 3 месеци од влегу-
вањето во сила на овој закон да донесе поблиски 
прописи за минималните технички услови за из-
градба, уредување и опремување одделно за секој 
вид угостителски објект за сместување, исхрана и 
разонода. 

Постојните угостителски објекти ќе се сообра-
зат со одредбите на овој закон и прописот донесен 
врз основа на овластувањето од претходниот став 
во срок од 2 години од неговото влегување во сила." 

Член 37 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да утврди пречистен текст на овој закон. 

Член 38 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија." 

22. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР-
НИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изборните единици 
за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на заедничката седница на 
Републичкиот собор и на Организационо-политич-
киот собор одржана на 31 јануари 1969 година. 

Бр. 344 
1 февруари 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
^ Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРА-
ТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Пратениците на Собранието на СРМ се изби-
; раат во изборните единици утврдени со овој за-

кон. 

Член 2 
Изборните единици за избор на пратеници на 

Републичкиот собор на Собранието на СРМ се: 
1. Изборна единица Берово која го опфаќа под-

рачјето на општината Берово; 
2. Изборна единица Битола I која опфаќа дел 

од подрачјето на општината Битола помеѓу ули-
ците: западно од улицата „Преспанска", „Ќерим 
Абдул Паша" и „д-р Трифун Пановски"; јужно од 
улицата „Први мај" од број 20 до 48 како и селата 

Лавци, Брусник, Братин Дол, Гопеш, Дихово, До-
ленци, Гавато, Кажани, Лера, Магарево, Малови-
ште, Метимир, Нижеполе, Рамна, Ротино, Свини-
ште, Снегово, Горно Српци, Трново и Цапари; 

3. Изборна единица Битола II која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Битола помеѓу ули-
ците: источно од улиците: „Преспанска", „К,ерим 
Абдул Паша" и „д-р Трифун Пановски"; западно 
од улиците „Маршал Тито", „Маркс", „Енгелс", 
„Јосиф Христовски", ,,Никола Тесла", „Рајко Жин-
зифов", „Ордан Николов — Џинот" и „Иван Милу-
тиновиќ" од број 90 до мостот ка ј плоштадот; се-
верно од улицата „Партизанска" и јужно од ули-
цата „Први мај" од број 50 до 276, како и селата 
Буково, Крстоар и Орехово; 

4. Изборна единица Битола III која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Битола помеѓу ули-
ците: источно од улиците „Иво Лола Рибар" до Бу-
КОВСКИОТ мост, „Маршал Тито", „Маркс и Енгелс", 
,,Јосиф Христовски", „Никола Тесла" и „Прилепска" 
до Монополот; јужно од улицата „Булевар 1 мај" 
од број 278 до местото на улицата „4 ноември", како 
и селото Поешево; 

5. Изборна единица Битола IV која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Битола помеѓу ули-
ците: северозападно од улицата „Прилепска", се-
верно од улицата „1 мај" до мостот, улица „4 ноем-
ври" до број 278, „Рајко Жинзифов" „Ордан Ни-
колов — Џинот" и „Иван Милутиновиќ" од број 
90 до мостот на Плоштадот, како и селата: Горно 
Оризари, Долно Оризари и Раштани; 

6. Изборна единица Битола V која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Битола со селата: 
Бач, Барешани, Бистрица, Долно Егри, Драгош, 
Гермијан, Граешница, Горно Егри, Канино, Ки-
шава, Кравари, Кременица, Лажец, Меџитлија, 
Олевени, Оптичари, Острец, Породин, Совиќ, 
Средно Егри, Велушина, Злокуќани, Жабени и 
Живојно; 

7. Изборна единица Битола VI која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Битола со селата: Бе-
ранци, Црно Буки, Црновец, Драгарино, Драго-
жани, Габалавци, Карамани, Крклино, Кукуречани, 
Лисолај, Лопатица, Могила, Ново Змирнево, Обла-
ково, Радобор, Секирани, Долно Српци, Старо Змир-
нево, Стрежево и Трн; 

8. Изборна единица Битола VII која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Битола со селата: Али-
нци, Брник, Будимирци, Градешница, Груништа, Ва-
шареица, Добрушево, Горна Чаршија, Долна Чарли-
ја, Древеник, Зовиќ, Ивањевци, Лознани, Маково, 
Моќно, Мусинци Новоселани, Ношпал, Орле, По-
дино, Рапеш, Свети Тодори, Старавина и Трновци; 

9. Изборна единица Битола VIII која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Битола со селата: 
Арматуш, Балдовенци, Биљаник, Брод, Будаково, 
Велесело, Врањевци, Гнилеш, Гнеотино, Горно Аг-
ларци, Грумази, Далбеговци, Дедебалци, Добромири, 
Добровени, Долно Агларци, Ивени, Логоварди, Мег-
ленци, Новаци, Ново Село, Долно Орехово, Пара-
лово, Полог, Путурус, Рибарци, Скочивир, Сливни-
ца, Суводол, Тепавци, Трап и Црничани; 

10. Изборна единица Брод која го опфаќа под-
рачјето на општината Брод; 

11. Изборна единица Валандово која го опфаќа 
подрачјето на општината Валандово; 

12. Изборна единица Виница која го опфаќа по-
драчјето на општината Виница; 

13. Изборна единица Гевгелија I која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Гевгелија и тоа: 
Габрово, Гевгелија, Горничет, Давидово, Кованци, 
КОНСКО, Милетково, Миравци, Мион, Мрзенци, Не-
горци, Петрово, Прдејци, Серменин, Смоквица и 
Хума; 

14. Изборна единица Гевгелија II која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Гевгелија со се-
лата: Богданци, Богороица, Дурутли, Гавато, Ѓоп-
чели, Куртамзали, Николиќ, Нови Дојран, Органџа-
ли, Севендекли, Селемли, Сретеново, Стари Дојран, 
Стојаково, Фурка, Црничани, Чаушли и Џумобос; 
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15. Изборна единица Гостивар I која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: 
Гистивар, Горна Бањица, Долна Бањица, Сушица, 
Здуње и Лешница; 

16. Изборна единица Гостивар II која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: 
Врапчиште, Галате, Зубовце, Дебреше, Врановци, 
Ново Село I, Горно Јеловце, Долно Јеловце, Равен, 
Печково, Вруток, Речане, Орѓуше и Ново Село II; 

17. Изборна единица Гостивар III која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: 
Чегране, Форино, Корито, Тумчевиште, Чајле, Ба-
лин Дол, Беловиште, Лакавица, Србиново, Трново, 
Страјане, Куново, Железна Река, Падалиште, Ќа-
фа, Симница, Сретково, Церово, Долна Гоновица, 
Горна Гоновица, Митрој Крсти и Мало Турчане; 

18. Изборна единица Гостивар IV која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Гостивар со села-
та: Аџиевци, Болетин, Беличица, Бибај, Битуше, 
Богдево, Бродец, Велебрдо, Видуше, Волковија, Вр-
бен, Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Жировница, 
Жужње, Јанче, Кичиница, Кракорница, Лазарополе, 
Леуново, Маврово, Маврови Анови, Нивиште, Нис-
трово, Никифорово, Ничпур, Присојница, Рибница, 
Росоки, Ростуша, Селце, Сенце, Скудриње, Тануше, 
Требиште и Тресонче; 

19. Изборна единица Гостивар V која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: 
Ломница, Ѓурѓевиште, Горјане, Неготино, Сенокос, 
Градец, Добридол, Топлица, Калиште и Пожаране; 

20. Изборна единица Дебар која го опфаќа под-
рајчето на општината Дебар; 

21. Изборна единица Делчево која го опфаќа 
подрачјето на општината Делчево; 

22. Изборна единица Демир Хисар која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Демир Хисар; 

23. Изборна единица Кавадарци I која го опфа-
ќа подрачјето на општината Кавадарци и тоа: Ка-
вадарци, Ваташа и Глишиќ; 

24. Изборна единица Кавадарци И која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Кавадарци и тоа: 
Марена, Сопот, Манастирец, Трстеник, Рибарци, Во-
зарци, Шивец, Брушани, Бегниште, Ресава, Дабни-
ште, Кошани, Драгожел, Гарниково, Клиново, Ше-
шково, Добротино, Праведник, Дреново, Драдња, 
Грбовец, Дебриште, Раец, Кесендре, Фариш, Галиш-
те, Бунарче, Бојанчиште, Горна Бошава, Долна Бо-
шава, Конопиште, Куманичево, Крнево, Мајдан, 
Мрежичко, Радња, Рожден, Ржаново, Страхово, Че-
мерско, Бохула, Камендол, Крушевица, Мрзен Ора-
овец, Паликура, Росоман и Сирково; 

25. Изборна единица Кичево I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Кичево и тоа: градот 
Кичево, Кнежино, Раштани, Осој, Србјани, Бигор 
Доленци и Другово; 

26. Изборна единица Кичево И која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Кичево и тоа: Ехлоец, 
Иванчишта, Поповец, Малкоец, Извор, Кленоец, Гор-
на Душогубипа, Долна Душогубица, Лавчани, Гор-
но Добреноец, Долно Добреноец, Подвис, Пополжа-
ни, Видрани, Брждани, Јудово, Свињиште, Козица, 
Белица, Прострање, Велмевци, Мало Црско, Големо 
Црско, Цер, Кладник, Карбуница, Староец, Вранеш-
тица, Атишта, Челопеци, Лисичани, Орланци, Мио-
кази, Речани, Крушица, Светораче, Рабетино, Кози-
чино, Патец, Дупјани, Манастирско Доленци и Ја-
ворец; 

27. Изборна единица Кичево III која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Кичево и тоа: Длап-
кин Дол,, Трапчин Дол, Грешница, Лешница, Реча-
ни Зајаско, Бачишта, Зајас, Мидинци, Колари, Тај-
миште, Колибари, Букојчани, Горно Страгомиште, 
Долно Страгомиште, Арангел, Гарани, Жубрино, Ја-
гол, Јагол Доленци, Лазаровци, Мамудовци, Ново 
Село, Осломеј, Папрадиште, Поповјани, Премка, Ср-
бица, Стрелци, Туин, Црвивци, Шутово и Бериково; 

28. Изборна единица Кочани I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Кочани и тоа: Кочани, 
Долно Градче и Црвена Нива; 

29. Изборна единица Кочани II која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Кочани и тоа: Бези-
ково, Цера, Главовица, Горно Градче, Костин Дол, 
Небојани, Ново Село, Полаки, Пресека, Припор, 
Речани, Браници, Оризари, Прибачево, Грдовци, 
Мојанци, Долни Подлог, Горни Подлог, Зрновци, Ви-
довиште и Мородвис; 

SO. Изборна единица Кочани III која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Кочани и тоа: Бе-
ли, Лешки, Нивичани, Пантелеј, Пашаџиково, Рај-
чани, Бања, Лепопелци, Ново Селани, Соколарци, 
Спанчево, Уларци, Врбица, Жиганци, Чифлик, Об-
лешево, Чешиново, Бурилчево, Кучичино, Теранци, 
Тркање и Јастребник; 

31. Изборна единица Кратово која го опфаќа 
подрачјето на општината Кратово; 

32. Изборна единица Крива Паланка I која оп-
фаќа дел од подрачјето на општината Крива Па-
ланка и тоа: Жидилово, Кркља, Трново, Узем, Ко-
стур, Добровница, Луке, Подржи Коњ, Голема Цр-
Јориа, Мала Црцориа, Крстов Дол, Градец, Осиче, Га-
бар, Огут, Метежево, Крива Паланка Дурачка Река, 
Мартиница, Дренак, Станци, Бас, Кошари, Варо-
виште, Дрење, Лозаново и Киселица; 

33. Изборна единица Крива Паланка И која оп-
фаќа дел од подрачјето на општината Крива Па-
ланка и тоа: Конопница, Длабочица, Мождивјак, 
Псача, Борово, Баштево, Тлмиице, Петралица, Кри-
ви Камен, Баратлија Милутинце, Гиновци, Ранков-
це, Опило, Одрено, Радибуш, Љубинци, Ветуница, 
Отошница, Вржогрнци, Гулинци, Станча, Герман, 
Паклиште и Нерав; 

34. Изборна единица Крушево која го опфаќа 
подрачјето на општината Крушево; 

35. Изборна единица Куманово I која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Куманово помеѓу 
улиците: источно од улиците „Народна Револуција", 
преку Плоштадот „Маршал Тито" и јужно од ули-
цата „Иво Рибар Лола", како и подрачјата на села-
та Проевце, Доброшане и Биљановце; 

36. Изборна единица Куманово И која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Куманово помеѓу 
улиците: северно од улицата „Иво Рибар Лола", 
Плоштадот „Нова Југославија", „11 Октомври", за-
падно од улицата „Братство — Единство", како 
и подрачјето на селата Тромеѓа и Младо Нагори-
чане; 

37. Изборна единица Куманово III која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Куманово. помеѓу 
улиците: западно од улицата „Гоце Делчев", јлкно 
од Плоштадот „Н,ова Југославија" и „11 Октомври", 
излегува на Железничката станица Куманово, како 
и подрачјата на селата Режановце, Речица, Долно 
Коњаре, Горно Коњаре, Сопот, Табановце, Лопате, 
Опае и Бедиње; . 

38. Изборна единица Куманово IV која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Куманово помеѓу 
улиците: западно од улицата „Народна Револуција", 
преку „Плоштадот Маршал Тито" и улицата „Пе-
тра", источно од улицата „Гоце Делчев", до улица-
та „Христијан Карпош", како и подрачјата на се-
лата Романовце, Агино Село, Брзак, Умин Дол, Но-
во Село, Љубодраг и Черкези; 

39. Изборна единица Куманово V која опфаќа 
д,ел од подрачјето на општината Куманово со се-
лата: Алашевце, Белановце, Ваксинце, Виштица, 
Глажња, Гошинце, Думановце, Злокуќани, ' Извор, 
ЛИПКОВО, Лојане, Матејче, Никуштак, Оризаре, От-
ља, Рнковце, Ропалце, Рунице, Слупчане, Стража 
и Стрима; 

40. Изборна единица Куманово VI која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Куманово со села-
та: Бељаковце, Вакав, Винце, Габреш, Градиште, 
Длга, Довезенце, Живиње, Зубовце, Јачинце, Кле-
човци, Кокошиње, Колицко, Косматац, Кутлибег, 
Кучкарево, Кшање, Мургаш, Новосељане, Орашец, 
Пезово, Пчиња, Скачковце, Студена Бара и Шугош 
Камен; 
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41. Изборна единица Куманово VII која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Куманово со се-
лата: Алгуња, Алинце, Арбанашко, Бајловце, Бреш-
ко, Буковљане, Војник, Враготурце, Врачевце, Деј-
ловце, Длабочица, Добрача, Драгоманце, Дренак, 
Жегљане, Жељувино, Канарево, Карабичане, Кар-
ловце, Коинце, Кокино, Макреш, Малотино, Мглен-
це, Никуљане, Облавце, Орах, Осиче, Пелинце, Пу-
заљка, Рамно, Руѓинце, Старо Нагоричане, Степан-
це, Стрезовце, Стрновац, Сушево, Цвиланце, Цве-
тишница, Челопек и Четирце; 

42. Изборна единица Неготино која го опфаќа 
подрачјето на општината Неготино; 

43. Изборна единица Охрид I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Охрид и тоа: новата 
населба Горна Влашка Маала и подрачјата на се-
лата Лескоец, Велгошти, Рамне, Велестово, Коњско, 
Елшани, Пештани, Трпејца, Шипокно и Љубани-
шта; 

44. Изборна единица Орхид И која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Охрид и тоа: градот 
Охрид, без горна Влашка Маала и новата населба; 

45. Изборна единица Охрид III која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Охрид со селата: Ар-
биново, Белчишта, Ботун, Брежари, Велмеј, Врб-
јани, Горно Средоречие, Годивје, Грко Поле. Долно 
Средоречие е, Злести, Издеглавје, Лактиње, Лешани, 
Мраморец, Ново Село, Оздолени, Песочани, Слати-
но, Слатински Чифлик, Сливово, Сошани, Турје и 
Црвена Вода; 

46. Изборна единица Охрид IV која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Охрид со селата: Вап-
ила, Горно Лакочереј, Долно Лакочереј, Завој, Ко-
сел, Куратица, Ливоишта, Опејнца, Орман, Плаќе, 
Расино, Речица, Свињишта, Сирула, Скребатно, 
Мешеишта, Климештани, Горенци, Оровник, Требе-
ништа, Подмоље и Волино; 

47. Изборна единица Прилеп I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Прилеп помеѓу ули-
ците: „Илка Присаѓанка", „Нада Ламевска", „Адем 
Адемовски", „Трајко Сандански", „Круме Волнаров-
ски", „Јоска Ордановски", Кеј „1 мај", Браќа Ла-
мевски", „Димо Димовски", „Браќа Шемовски", дел 
од „Пиринска", „Никола Карев", дел од „Мице Ко-
зар", „Крушевска", „Дабничкч Завој", како и под-
рачјата на селата Варош, Дабница, Мажучиште и 
Присад; 

48. Изборна единица Прилеп И која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Прилеп помеѓу улици-
те: „Ленин", „Кузман Јосифовски", „Ристе Секир-
чанец", „Ладо Лапецот", „Марксова", „Егејска", 
,,Круме Јаскоски", „Стеван Стефановски", дел од 
„Круме Волнаровски", „Митко Цветановски", „Ку-
кушка", „Пане Талевски", „Партизанска", „Раде 
Ивановски", „Белгр-адска" и „Тризла", како и под-
рачјата на селата Мало Коњари, Големо Коњари, 
Кадино Село и Боротино; 

49. Изборна единица Прилеп III која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Прилеп помеѓу 
улиците: „Рампо Левката", „Гуро Ѓаковиќ", „Стеван 
Димовски", „Илија Василевски", „Борка Левата", 
„Орде Тутевски", дел од Кејот ,Д мај", „Сотка 
Георгиевски", дел од „Републиканска", „Блаже Ца-
невски - Челото", „Андон Славејко", „Сотка Џиџи-
жиќ", „Орде Кабецот", „Населба Бончејца", „Моша 
Пијаде", „Кире Косевски", „Менде Бошковски", 
„Ристе Ристевски", „Орде Чопела", „Иво Лола Ри-
бар", „Кире Гавриловски", „Савка Маневска", „Бо-
жо Јанковски", „Добре Ивановски", „Цане Коњарец" 
и „Благоја Крстевски", како и подрачјата на селата: 
Старо Лагово, Ново Лагово, Беровци, Галичани, 
Мало Рувци, Штавица, Чумово, Прилепец, Волково 
и Селце; 

50. Изборна единица Прилеп IV која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Прилеп помеѓу 
улиците: „Борка Талевски", „Круме Спировски", 
„Панка Котевска", „Мара Јосифовска", „Вера Цири-
вири", „Мирче Ацев", „Трајко Тарцан", „Димитар 
Влахов", „Гице Гавриловски", „Стеван Базерков", 
дел од ,,Моша Пијаде", дел од Кеј „9 септември", 

„Пере Тошев", „Горче Петров", „11 Октомври", „Цане 
Илиевски", „Браќа Талевски", „Спасе Темелковски", 
„Страшо Пинџур", како и подрачјето на селата 
Плетвар, Леништа, Ореовец, Крстец, Беловодица, 
Тројаци, Топлица, Ракле, Никодин, Голем Радобил, 
Мал Радобил, Дрен, Смолани и Царевиќ; 

51. Изборна единица Прилеп V која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Прилеп со селата: 
Браилово, Црнилиште, Дабјани, Дебреште, Десово, 
Долгаец, Дреновци, Дупјачани, Долнени, Горно Се-
ло, Гостиражни, Жабјани, Костинци, Кошино. Ла-
жани, Мало Мраморани, Маргари, Небрегово, Пеш-
талево, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Секирци, 
Сенокос, Слепче, Сливје, Стровија, Забрчани и Зрзе; 

52. Изборна единица Прилеп VI која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Прилеп со селата: 
Бела Црква, Кривогаштани, Крушеани, Мирче Ацев, 
Обршани, Пашино Рувци, Славеј, Воѓани, Врбјани, 
Бело Поле, Вранче, Ново Селани, Заполжани, Кут-
лешево, Средорек, Кереница и Годтгвле; 

53. Изборна единица Прилеп VII која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Прилеп со селата: 
Алинци, Башиште, Бонче, Вепрчани. Веселчани, ВИ-
ТОЛИШТЕ. Врпско, Гудјаково, Дуње, Ерековци, Живо-
во, Загорани, Канатларци, Клепач, Кален, Кокре, 
Крушевица, Лопатица, Манастир, Марул, Подмол, 
Пештани, Полчиште, Тополчани, Тројкрсти, Чани-
ште, Чепигово и Шелеверци; 

54. Изборна единица Пробиштип која го оп-
фаќа подрачјето на општината Пробиштип: 

55. Изборна единица Радовиш I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Радовиш и тоа: Радо-
виш, Козбунар, Шипковица Калаузлија, Држанчи, 
Алилобаси, Чешме, Маале, Штурово, Караџалар, Ка-
ра лобаси, Ораовица, Подареш, Коселија Дурутлија, 
Сариѓол, Худаверлија, Јаргулица, Покрајчево, Сми-
ланци, Шаир Таш, Раклишѕ Ново C^J IO И населбата 
,Д мај"; 

56. Изборна единица Радовиш И која опфаќа 
дел од подрачјето на општината и тоа: Долно Липо-
виќ. Габревци, Долни Радеш, Гарван, Заговци, Горно 
Липовиќ, Папавница,. Конче, Лубница. Негреновци, 
Ракитец, Скоруша, Коџалија, Прналија, Супурге, 
Аликоч, Тополница, Бучин, Дамјан, Долна Врашти-
ца, Погулево, Ињево. Дедино, Воиславци, Сурдул-
ци, Калуѓерица, Горна Враштица и Злеово; 

57. Изборна единица Ресен I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Ресен и тоа: градот 
Ресен со улиците: „29 Ноември" од број 1 до 99 
од левата страна и од број 2 до 136 од десната стра-
на, „И Октомври". „Мите Трповски", „Јосип Јоси-
фоски", „Мите Трајчевски", „Бигла", „5 ноември", 
Плоштадот „Маршал Тито", како и подрачјето на 
селата: Арвати, Асамати, Брајчино, Горна Бела Цтж-
ва, Грнчари, Долна Бела Цпква, Долно Дупени, Езе-
рени, Козјак, Курбиново, Крани, Љубојно, Наколец, 

Подмочани. Претор, Рајца, Сливница и Штрбово; 
58. Изборна единица Ресен II која опфаќа дел 

од подрачјето на општината Ресен и тоа: градот 
Ресен со улиците: „Гоце Делчев", „Мите Богоевски", 
„Милан Думов", „Наум Божиновски", „Таше Мило-
шевски", „Илинденска", „Крсте Трајчевски", „Борис 
Кидрич", „Иво Рибар Лола", „Христо Герасовски", 
„Охридска", „Кочо Рацин", „Стиф Наумов", „Прес-
панска," „29 ноември" од број 101 до 197 од левата 
страна и од број 138 до 194 од десната страна, како 

и подрачјата на селата: Болно, Волкодери, Горно Ду-
пени, Дрмени, Елва, Златари, Избишта, Илино, Јан-
ковец, Коњско, Кривени, Крушје, Лавци, Лева Река, 
Лескоец, Отешево, Петрино, Перово, Покрвеник, 
Прељубје, Сопотско, Стипона, Стење, Царев Двор 
и Шурленци; 

59. Изборна единица Свети Николе I која опфа-
ќа дел од општината Свети Николе и тоа: Свети 
Николе, Алакинце, Горобинци, Сопот, Преот, Трс-
теник, Крушица, Стањевци, Павлешенци, Гуземел 
ци, Малино, Милино, Кнежје, Нова Мездра, Стара 
Мездра, Долно Ѓуѓанце, Горно Гуганце, Строј менце 
и Орел; 
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60. Изборна единица Свети Николе II која опфа. 
ќа дел од подрачјето на општината Свети Николе и 
тоа: Немањинци, Ранчинци, Макреш, Патетино, Ме-
чкуевци, Арбасанци, Стануловци, Мустафино, Ерџе-
лија, Кадрифаково, Бориловци, Амзабегово, Пеши-
рово, Долно Црнилиште, Горно Црнилиште, Дели-
синци, Богословец, Аџибегово, Сарамзалино, Хаџи-
матово, Џумајлија, Дорфулија, Харатманово, Киши-
но, Ќоселари и Бокирлија. 

61. Изборна единица Скопје I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
почнува од подвозникот по железничката пруга кон 
запад до улицата „Булевар ЈНА", свртува десно 
по улицата „ЈНА" и оди по десната страна, ја 
сече улицата „Илинденска" и продолжува до мос-
тот на реката Вардар кај Сајмиштето, од MOCTOI 
свртува лево узводно по реката Вардар до Сајмиш-
тето, 'од мостот свртува десно го сече Калето и ули-
цата „Маршал Тито", излегува на улицата „125" 
до аголот на улиците „125", „130" и „124", по дес-
ната страна на улицата 124 до улицата 135 
стртува десно по десната страна на улицата „135" 
и улицата „Борис Кидрич", оди преку мостот на 
Револуцијата, потоа по десната страна на улицата 
„Кочо Рацин" до раскрсницата со улицата „11 Ок-
томври"^ свртува лево по улицата „11 Октомври" и 
оди по десната страна на улицата „11 Октомври" до 
рампата, свртува десно по железничката пруга до 
подвозникот. 

62. Изборна единица Скопје II која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
почнува од мостот на Револуцијата, оди по десната 
страна на улицата „Борис Кидрич" до раскрсни-
цата на улиците „Борис Кидрич", „135" и „Христи-
јан Карпош", по улицата „Христијан Карпош" 
до раскрсницата на улиците „Христијан Карпош", 
„Индустриска" и „403", свртува десно по улицата 
„403" до железничкиот мост на реката Вардар, пре-
ку железничкиот мост на реката Вардар по желез-
ничката линија до рампата на улицата „11 Октом-
ври", свртува десно по улицата „11 Октомври" 
до улицата „Кочо Рацин", свртува десно по улица-
та „Кочо Рацин" и оди по улицата „Кочо Рацин" 
до мостот на Револуцијата. 

63. Изборна единица Скопје III која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје и 
тоа: почнува од мостот на реката Вардар кај Сај-
миштето, оди по десната страна на улицата „Буле-
вар ЈНА" с^ до улицата „Гуро Ѓаковиќ", свртува 
десно по улицата „Гуро Ѓаковиќ до улицата 
„Партизанска" по десната страна се до улицата 
„557", свртува по улицата „557" по десната страна 
до улицата ,,Орце Николов", свртува лево и оди 
по неа се до шталите во Градскиот парк, свртува 
десно кон реката Вардар низводно и оди по неа до 
мостот на реката Вардар кај Сајмиштето. 

64. Изборна единица Скопје IV која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје 
и тоа: почнува од каналот Вардар-Треска каде што 
се сече со улицата „Партизанска", оди по улица 
„Партизанска" до улицата „557", свртува лево по 
улицата „557" и оди по неа до улицата „Орце Ни-
колов", свртува лево по улицата „Орце Николов" 
до улицата „762", свртува десно, ја сече улицата 
„Илинденска", свртува лево и оди по улицата 
„Илинденска" се до каналот Вардар-Треска; 

65. Изборна единица Скопје V која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
од рампата кај Мала с т а т у а , по улицата „ЈНА" 
до улицата „Гуро Ѓаковиќ", ја сече улицата „Гу-
ро Ѓаковиќ", свртува лево и оди по неа до улицата 
„Партизанска", оди по левата страна на улицата 
„Партизанска" до каналот Вардар-Треска, оди по 
него до железничката пруга, свртува лево и оди по 
железничката пруга до рампата кај Мала станица; 

66. Изборна единица Скопје VI која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
почнува од подвозникот, оди по улицата „256", ја 
сече улицата „254", оди по улицата „431" до Ба-
рутана, се спушта до населбата Водно, ја опфаќа 
самата населба, се спушта во населбата Козле, ги 

опфаќа населбите Козле и Трнов Дол и оди до 
Средно Нерези, го опфаќа Горно и Средно Нерези, 
оди низ Водно до реката Вардар, ја сече „Парти-
занска", продолжува по реката Вардар, до сливот 
на каналот Вардар-Треска (базата на Гранит), свр-
тува десно и оди по каналот Вардар-Треска, ја се-
че „Партизанска" и оди до железничката пруга и 
по пругата лево до подвозникот; 

67. Изборна единица Скопје VII која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје и 
тоа: од рампата на железничката пруга до мили-
ционерската станица „Пролет", продолжува по же-
лезничката линија кон железничкиот мост на ре-
ката Вардар, свртува на југ по реката Вардар до 
Горно Лисиче, го заобиколува Горно Лисиче, из-
легува на пругата Титов Велес — Скопје и оди по 
пругата — трианглата до рампата ка ј милиционер-
ската станица „Пролет"; 

68. Изборна единица Скопје VIII коЈа опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје 
и тоа: почнува од подвозник^ до улицата „2.54", 
и до улицата „437", по улицата „437" ги сече ули-
ците „660" и „441", свртува по улицата „433", про-
должува кон подвозникот на Водно над насел-
бата Пржино, до улица „750", по улица „750" до 
улица „725", по улица '725 до улица. 721 свртува 
по улица 721, до улица 464, по неа до рампата на 
улица 644 по железничката линија кон запад до 
подвозникот; 

69. Изборна единица Скопје IX која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје 
и тоа: почнува од рампата на улицата „464", оди 
по железничката линија кон исток до Маркова 
Река, узводно до мостот на Маркова Река, од 
западна страна од рампата на улицата „464" до 
улицата „421", по неа до улицата „425", п 0 ули-
цата „725" до улицата „727" и по улицата „427" 
до Сеизмолошката станица. Во оваа изборна еди-
ница влегува и населбата на ОХИС „Пинтија", 
како и населените места: Усје, Сопиште, Ракотин-
ци Добри Дол, Маркова Сушица, Горно Соње, Дол-
но Соње, Чифлик, Света Петка, Говрлево, Ба-
рово, Јаболци Нова Брезница, Осинчани, Патишка 
Река, Држилово, Елово, Умово, Малчиште, Цве-
тово и Црни Врв; 

70. Изборна единица Скопје X која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје и 
тоа: почнува од Сајмиште^ и го сече Калеш, по-
тоа излегува на улицата „125" и по неа до аголот 
на улицата „130" и „124", потоа продолжува по 
улица „130" и улица „142" и излегува на улицата 
„135" оди по неа до паркот во Чаир, свртува по 
улицата „788" — стариот пат за Бутел I и оди 
до ринг север, по ринг север, оди по Качаничриот 
пат, го сече Качаничкиот пат и северната маги-
страла, продолжува до Момин Поток, го заоби-
колува него и оди до реката Вардар и по неа на 
југ до Сајмиштето. 

71. Изборна единица Скопје XI која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје 
и тоа: почнува од железничката пруга Север — 
Скопје, оди по реката Серава на север покрај гро-
биштата Бутел, излегува на патот за Железара, 
ја заобиколува населбата Шуто Оризаре од север 
и запад и се спушта на железничката пруга Се-
вер - - Скопје. Оваа изборна единица ги опфаќа 
и населените места: Бразда, Бањани, Блаце, Бро-
дец, Врес, Визбегово, Горно Оризари, Глумово, Гор-
њ а н е Кучевиште, Љубанци, Љуботен, Мирковци. 
Побужје, Танушевци и Чучар. 

72. Изборна единица Скопје XII која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје 
и тоа: почнува северно од паркот во Чаир, про-
должува по улицата „788", оди по стариот пат 
за Бутел и по ринг — север, по него оди на за-
пад до реката Серава, по неа до Радишка Река, 
потоа свртува на исток, го сече патот за Ради-
шане, Љуботен и Раштак и продолжува до патот 
што води за Црешево, оди по него на југ до Ди-
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зенфекциониот завод во Чаир и покрај северната 
страна на паркот во Чаир, потоа излегува на ули-
цата „788" — стариот пат за Бутел I; 

73. Изборна единица Скопје XIII која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје 
и тоа: почнува од аголот на улицата „403" до Вое-
ната болница и „Христијан Карпош", потоа про-
должува до сртот на Гази Баба до Дизенфекцио-
ниот завод во Чаир, свртува на југ п 0 улицата 
„135" до улицата „142", оди по неа до улицата 
„130" и по оваа улица до аголот на улиците „130", 
„1251" и „124", потоа оди по улицата „124" до ули-
цата „135", свртува на југ до аголот на улиците 
„135", „Бор^с Кидрич" и „Христијан Карпош" и по 
„Христијан Карпош" оди до аголот на улиците „403" 
до Воената болница, „Христијан Карпош" и „Ин-
дустриска"; 

74. Изборна единица Скопје XIV која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје 
и тоа: почнува од аголот на улиците „403" до 
Воената болница, „Христијан Карпош" и „Инду-
стриска", потоа свртува по сртот на Гази Баба 
до Дизенфекциониот завод во Чаир, пак свотува 
и продолжува по стариот пат за село Црешево 
до Камник, потоа, свртува на југ по сртот на Кам-
шик. ,излегува на бензинската помпа ка ј Куманов-
ската трошарина, потоа продолжува по автопатот 
Скопје — Куманово до хиподромот и покрај хи-
подромот излегува на патот за село Белимбегово; 
потоа по него до железничката рампа 'во Маџари, 
тука свртува на запад и по права линија про-
должува до одбранбениот насип на реката Вардар, 
оди по неа на север до железничкиот мост на ре-
ката Вардар, тука свртува кон железничкиот мост 
на север до улицата „403" до Воената болница. 

Во оваа изборна единица влегува и населеното 
место Трубарево; 

75. Изборна единица Скопје XV Koia опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје 
и тоа: почнува од бензинската помпа ка ј Кума-
новската трошарина, оди по Автопатот до Хипо-
дромот, потоа свртува на север во права линија и 
излегла крај селото Инџиково на улицата „881" 
и „868"; тука ја заобиколува населбата Маџари 
од северната страна и излегува на Камник, по-
тоа се спушта ка ј зградите на стрелиштето Кам-
шик и До Автопатот ка ј Кумановската трошарина. 
Оваа изборна единица ги опфаќа и населените 
мепта: Арачиново, Булачани, Брњарци, Грушино, 
Инџиково, Мојанци, Орланци, Раштак, Сингелиќ, 
Стајковци, Страчинци и Црешево; 

76. Изборна единица Скопје XVI која опфаќа 
дел подрачјето на општината на глад Скот е со 
населените места: Апватовци, Белимбегово, Бадар, 
Блаце, Врезице, Бучинци, Вујковци, Бунарџик, 
Градманци, Горно Коњари, Долно Коњари, Дивле, 
Дељадровци, Идризово, Идризово — колонија, Ју-
румлери, Кадино, Катланово, Летевци, Мралино, 
Миладиновци; Мршевци, Марино, Огњанци,. Пе-
тровец, Ржаничино, Сушица, Ст. Коњари, Текиј е 
и Ќојлија; 

77. Изборна единица Скопје XVII која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје 
со населените места: Алдинци, Батинци, Вртекица, 
Вражале, Гралевица, Градовци, Гумалево, Горно 
Количани, Долно Количани, Долно Лисиче, Дра-
чево, Добрино, Дејковец, Зелениково, Морани, Ново 
Село, Орешани, Палиград, Пагаруша, Пакошево, 
Рамни Габер, Смесница, Станица — Зелениково, 
Страхојадица, Студеничани, Таор, Тисовица и Цр-
вена Вода; 

78. Изборна единица Скопје XVIII која оп-
фаќа дел од подрачјето на општината на град 
Скопје со населбите и населените места: Бардовци, 
Влае — населба, Влае, Горче Петров, Горче Петров 
— нова населба, Горче Петров И и Злокуќани; 

79. Изборна единица Скопје XIX која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје 
со населените места: Буковиќ, Бојане, Вучидол, 
Глумово, Горни Грачан, Горна Арнакија, Горно 

Свиларе, Грачани, Долни Грачан, Долна Арнакија, 
Долно Свиларе, Дворце, Кондово, Копаница, Ко-
лонија Радуша, Кучково, Крушопек, Ласкарци, 
Љубин, Матка, Ново Село, Никиштани, Орман, 
Паничари, Раовиќ, Рашче, Радуша, Сарај, Семе-
ниште, Чајлане и Шишево; 

80. Изборна единица Струга I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Струга и тоа: Струга, 
Калишта, Долна Белица, Мислешево, Враништа, 
Радожда, Франгово, Мали Влај, Радолишта, Виш-
ни, Заграчани и Шум; 

81. Изборна единица Струга II која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Струга и тоа: Драс-
лајца, Биџово, Мороишта, Ливада, Ложани, Ново 
Село, Делогожда, Корошишта, Џепин, Мислодежда, 
Поум, Брчево, Богојци, Збажди, Аражаново, Локов, 
Присовјани, Велешта, Добовјани, Ташморуништа, 
Горно Татеши, Долно Татеши и Тоска; 

82. Изборна единица Струга III која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Струга и тоа: 
Вевчани, Октиси, Горна Белица, Лабуништа, Под-
горци, Боровец, Луково, Селци, Буринец, Дренок, 
Модрич, Глобочица, Нерези, Безово, Пискупштина, 
Јабланица и Лакајца; 

83. Изборна единица Струмица I која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Струмица и тоа: 
почнувајќи од влезот на касарната, оди по левата 
страна на улица „22 декември", продолжува по 
улицата „Сандо Масев", продолжува по левата 
страна на улицата „Маршал Тито" и завршува на 
патот за Миравци, како и подрачјата на селата: 
Банско, Босилово, Дабиља, Еднокуќево, Хамзали, 
Моноспитово, Муртино, Петралинци, Робово, Сачево 
и Свидовица; 

84. Изборна единица Струмица И која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Струмица и тоа: 
почнувајќи од влезот на касарната оди по дес-
ната страна на улицата „22 декември", продолжу-
ва по десната страна на улицата „Сандо Масев", 
продолжува по десната страна на улицата „Мар-
шал Тито" и завршува до кантонот, како и под-
рачјата на селата Баница, Белотино, Чепели, Дор-
ломбос, Градско, Балдовци, Злешево, Костурино, 
Куклиш, Мемешли, Орманли, Попчево, Раборци, 
Рич, Три Води и Водоча; 

85. Изборна единица Струмица III која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Струмица со се-
лата: Ангелци, Варварица, Василево, Вељуса, Ви-
сока Маала, Владевци, Гечерлија, Градошорци, До-
брејци, Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Ку-
шкулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперово, Про-
сениково, Радичево, Сарај, Седларци, Сушево, 
Требичино и Чанаклија; 

86. Изборна единица Струмица IV која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Струмица со се-
лата: Барбарево, Бадилен, Бајково, Борисово, Бо-
риево, Габрово, Дражево, Дрвош, Зубово, Иловица, 
Колешино, Мокриево, Мокрино, Ново Село, Ново 
Коњарево, Радово, Секирник, Смолари, Старо Бал-
довци, Старо Коњарево, Стиник, Сушица, Турново 
и Штука; 

87. Изборна единица Тетово I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Тетово и тоа улици-
те: „Караорман", „Иво Рибар Лола", „Тодор Ци-
ПОВСКИ—Мерџан", „Гоце Делчев", и сите улици 
северно од улиците: „Иво Рибар Лола" и „Гоце 
Делчев", како и подрачјата на селата: Лавце, Сел-
це, Вејце, Порој, Џепчиште, Гермол, Једоарце, Тре-
бош и Бродец; 

88. Изборна единица Тетово II која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Тетово и тоа: улиците 
„Цветан Димов", „Горна Чаршија", Ленин, „Ох-
ридска", „Браќа Миладинови", „Ново Село", и сите 
улици кои се наоѓаат десно од коритото на реката 
Пена, како и подрачјата на селата: Гајре, Лисец, 
Шипковица, Вешала, Бозовце, Голема Речица, Ма-
ла Речица и Горно Палчиште. 

89. Изборна единица Тетово III која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Тетово и тоа: 
улиците „Орце Николов", „Страшо Пинџур", „Бел-
градска", „Гоце Стојчевски", „Кузман Јосифовска 



14 февруари 1969 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 6 - Стр. 113 

Питу", „Мирче Ацев", „Илинденска" од Плоштадот 
до мостот на реката Пена, „Борис Кидрич", „Мар-
шал Тито" и сите други улици помеѓу овие улици 
и јужно и северно од нив што се наоѓаат на 
левата страна од реката Пена, како и подрачјата 
на селата: Долно Седларце, Брвеница и Фалише; 

90. Изборна единица Тетово IV која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Тетово со селата: 
Блаце, Челопек, Милетино, Теново, Стенче, Вол-
ковија, Радиовце, Жеровјане, Горно Седларце, 
Долно Палчиште, Новаќе, Јеловјане, Урвич, Пи-
рок, Боговиње, Селце Кеч, Ново Село II, Сини-
чане, Камењане и Раковец; 

91. Изборна единица Тетово V која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Тетово со селата: 
Горна Лешница, Групчин, Гургурница, Добарце, 
Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, 
Луковица, Мерово, Ново Село I, Палатица, Рогле, 
Сараќино, Седларево, Стримница, Церово и Чи-
флик; 

92. Изборна единица Тетово VI која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Тетово со селата: 
Беловиште, Јанчиште, Нераште, Одри, Орашје, 
Првце, Рогачево, Старо Село, Вратница, Жилче, 
Шемшево, Сиричино, Туденце, Прељубиште, Под-
бреѓе, Озормиште, Копанце, Јегуновце, Јажинце 
и Ротинце; 

93. Изборна единица Тетово VII која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Тетово со селата: 
Теарце, Отушиште, Пршовце, Глоѓи, Јелошник, 
Доброште, Слатино, Брезно, Лешок, Непроштено, 
Отуње, Ратае, Сетоле и варвара; 

94. Изборна единица Титов Велес I која опфа-
ќа дел од подрачјето на општината Титов Велес 
и тоа: западно од улиците „Маршал Тито", „Димко 
Најдов" и „д-р Стојан Јаниќиевиќ"; јужно од 
улицата „Алексо Демниев" и железничката ли-
нија Титов Велес — Прилеп и Превалец; 

95. Изборна единица Титов Велес II која оп-
фаќа дел од подрачјето на пштината Титов Велес 

,и тоа: источно од улиците „Маршал Тито", „Дим-
ко Најдов" и „д-р Стојан Јаниќиевик"; северно од 
улиттата „Алекса Демниев" и железничката линија 
Т. Велес — Прилеп, па се до реката Вардар; ис-
точниот дел на градот Т. Велес — источно од ре-
ката Вардар, како и селата: Ново Село, Горно Ка-
раслари, Долно Караслари, Лугунци, Чалошево, Ба-
шино Село, Иванковци. Крушје, ЏИДИМИРЦИ, Ото-
вица, Ветерско, Кумарино, Мамутчево, Новачани, 
Рудник, Сујаклари и Сопот; 

96. Изборна единица Титов Велес III која оп-
фаќа дел од подрачјето на општината Т. Велес 
со селата: Бањица, Бусилци, Витанци, Владиловци, 
Војница, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јабол-
чиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дре-
ново, Еловец, Извор, Крајници, Крива Круша, 
КРНИНО, Лисиче, Мартолци, Мелница, Ново Село, 
Оморани, Ораовец, Опиштино, Поменово, Попадија, 
Раковец, Рлевци, Сливник, Сниловци, Стари Град, 
Степанци, Чашка, Бистрица, Богомила, Габровник, 
Капиново, Мокрени, Нежилово, Ореше, Ореов Дол, 
Папрадиште, Плевење, Согле, Теово и Црешнево; 

97. Изборна единица Титов Велес IV која оп-
фаќа дел од подрачјето на општината Титов Ве-
лес со селата: Долно Чичево, Двориште, Горно 
Чичево, Градско, Грнчиште, Кочилари, Куридере, 
Ногаевци, Подлес, Скачинци, Свеќани, Убого, Улан-
ци, Виничани, Водоврати, Згрополци, Раштани, Гор-
но Оризари, Долно Оризари, Клуковец, Бузалково, 
Белештевица, Слп, Карабуњиште, Црквино, Ба-
буна и населбите: Порцуланова, Свилара и Пре-
валец; 

98. Изборна единица Штип I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Штип и тоа: десниот 
брег на реката Отиња, како и подрачјата на се-
лата: Три Чешми, Кривидол, Сарчиево, Врсаково, 
Судиќ, Сушево, Доброшани и Тестемелци; 

99. Изборна единица Штип II која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Штип и тоа: левиот 
брег на реката Отиња, како и подрачјата на се-
лата: Балталија, Брест, Горачино, Долани, Драгое-

во, Елеклерци, Јамуларци, Лакавица, Лесковица, 
Липов Дол, Љуботен, Ново Село, Пенуш, Пиперо-
во, Пухче, Селце, јСкандалци, Софилари, Степанци, 
Суво Грло, Танатарци, Топлик, Хаџи-Реџепли, Ха-
џи" Амзали, Хаџисејдели, Црешка и Чифлик; 

100. Изборна единица Штип III која опфаќа 
дел од подрачјето на општина Штип и тоа: Ар-
гулица, Вртешка, Голем Габер, Ебеплија, Јунузли-
ја, Калаузлија, Калапетровци, Карбинци, Кепек-
челија, Кошево, Козјак, Курфалија, Кучилат, Мал 
Габер, Мичак, Муратлија, Никоман, Нов Караор-
ман, Оџалија, Почивало, Прналија, Припечани. 
Радање, Руљак, Стар Караорман, Таринци, Црву-
лево, Шашаварлија, Крупиште, Горни Балван, Дол-
ни Балван, Горно Трогерци, Долно Трогерци, Ба-
тање и Чардаклија. 

Член 3 
Изборните единици за избор на пратеници на 

Стопанскиот, Просветно-културниот и Социјално-
здравствениот собор се: 

1. Изборна единица Берово која го опфаќа 
подрач1ето на општината Берово; 

2. Изборна единица Битола I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Битола и тоа: западно 
од улицата ,.Иво Рибар Лола", од Буковски мост 
до улицата „Маршал Тито", „14 ноември", од ули-
цата „Горѓи ѓорѓиев", до мостот на реката Драгор, 
"ЈУЖНО од улицата „Булевар 1 мај" од број 2 -
276; северно долж улица „Партизанска" до пресе-
кот со улицата „Иво Рибар Лола", како и под-
рачјата на селата: Лавци, Брусник, Буково, Крс-
тоар и Орехово; 

3. Изборната единица Битола II која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Битола и тоа: 
северно од „Булевар 1 мај" од број 1 до мостот 
на улицата „4 ноември", од плоштадот „Маршал 
Тито" до улицата „Иван Милутиновиќ" број 90, 
улица „Ордан Константинов—Џинот" и „Рашо 
Жинзифов": источно од улицата „4 ноември", „Бу-
левар 1 мај" од број 278 до ,крајот, како и подоач-
тето на селата: Горно Оризари, Долно Оризари, 
Раштани и Поешево; 

4. Изборна единица Битола III која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Битола со селата: 
Бач, Барешани, Бистрица, Долно Егри, Драгош, 
Гермијан, Граешница, Канино, Кишава, Кравари, 
Кременица, Лажец, Метштлша, Олевени, Оптичари. 
Остреа, Породин, Совиќ, Средно Егри, Велушина, 
Злокуќани, Жабени, Живојно, Арматуш, Балдовен-
ци, Биљаник, БРОД, Будаково, Велесело, Врањев-
ци, Гнилеш, Гнеотино, Горно Агларци. Грумази, 
Салбеговци, Дедебалци, Добромири. Добровени, 
Долно Агларци, Ивени, Логоварди, Мегленци, Но-
ваци, Ново Село, Долно - Орехово, Паралево, По-
лог, Путурус, Рибарци, Скочивир, Сливница, Су-
водол, Тепавци, Трап, Црничани, Алинци, Брник, 
Будимирци, Градешница, Груништа, Вашареица, 
Добрушево, Горна Чарлија, Долна - Чарлија, 
Древени, Зовиќ, Ивањевци, Лознани, Маково, Мој-
но, Мусинци, Новоселани, Ношпал, Орле, Рапеш, 
Свети Тодори, Старавина и Трновци. 

5. Изборна единица Битола IV која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Битола, со селата: 
Братин Дол, Гопеш, Дихово, Доленци, Гавато, Ка-
жани, Лера, Магарево ,Маловиште, Метимир, Ни-
жеполе, Рамна, Ротино, Свиниште, Снегово, Српци, 
Трново, Цапари, Беранци, Габаловци, Драгарино, 
Драгожани, Карамани, Крклино, Кукуречани, Ли-
солај, Лопатица, Могила, Ново Змирнево, Облако-
во, Радобор, Секирани, Долно Српци, Старо Змир-
нево, Стрежево, Трн, Црно Буки и Црновец; 

6; Изборна единица Брод која го опфаќа под-
рачјето на општината Брод; 

7. Изборна единица Гевгелија која ги опфаќа 
подрачјата на општините Гевгелија и Валандово; 

8. Изборна единица Гостивар I која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: 
Гостивар, Мало Турчане, Балин—Дол, Беловиште, 
Лакавица, Србиново, Куново, Трново, Страјане, 
Железна Река, Падалиште, Ќафа, Сушица, Горна 
Бањица, Долна Бањица и Здуње; 
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9. Изборна единица Гостивар II која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: 
Врапчиште, Добри Дол, Топлица, Калиште, По-
жаране, Галате, Зубовце, Врановци, Дебреше, Ново 
Село I, Горно Јеловце, Долно Јеловце, Форино, Че-
гране, Тумчевиште, Корито, Чајле, Градец, Се-
нокос, Неготино, Ломница, Ѓурѓевиште и Горјане; 

10. Изборна единица Гостивар III која оп-
фаќа дел од подрачјето на општината Гостивар и 
тоа: Симница, Церово, 'Сретково, Горна Гоновица, 
Долна Гоновица, Митрој Кости, Ново Село П, Орѓуше 
Речане, Вруток, Печково, Равен, Аџиевци, Болетин, 
Беличица, Бибај, Битуше, Богдево, Бродец, Веле-
брдо, Видуше, Волковија, Врбен, Врбјани, Галич-
ник, Грекај, Дуф, Жировница, Жужње, Јанче, Ки-
чиница, Кракорница, Лазарополе, Леуново, Маврово, 
Маврови Анови, Нивиште, Нисторово, Никифорово, 
Ничпур, Присојница, Рибнипа, Росоки, Ростуша, 
Селце, Сенце, Скудриње, Тануше, Требиште и 
Тресонче; 

11. Изборна единица Дебар која го опфаќа 
подрачјето на општината Дебар; 

12. Изборна единица Делчево која го опфаќа 
подрачјето на општината Делчево: 

13. Изборна единица Демир Хисар која го оп-
фаќа подрачјето на општината Демир Хисар; 

14. Изборна единица Кавадарци која го опфаќа 
подрачјето на општината Кавадарци: 

15. Изборна единица Кичево I која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Кичево и тоа: 
Кичево, Осој, Кнежино, Раштани, Длапкин Дол, 
Трапчин Дол, Грешница, Лешница, Речани, Заја-
ско, 3aiac, Колари, Колибари, Мамудовци, Тај-
миште, Букојчани, Бачишта, Горно Страгомишта и 
Долно Стоагомишта; 

16. Изборна единица Кичево II која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Кичево и тоа: 
Арангел, Бериково, Гарани, Жубрино, Јагол, Јагол 
Доленци. Лазаровци, Ново Село, Осломеј, Папра-
диште, Поповјани, Премка, Србица, Стрелци, ТУИН, 
Црвивци, Шутово, Србјани, Бигор, Доленци, Дру-
гово, Ехлоец, Иванчишта, Попоец, Малкоец, ИЗ-
ВОР, Кленоец, Горна Душегубица, Долна Душегу-
бица, Лавчани, Горно Добреноец, Долно Добреноец, 
Подвис, Пополжани, Видрани, Врждени, Јудово, 
С^ињишта, Козица, Белица, Прострање, Велмевци, 
Мало Црско, Големо Црско, Цер, Кладник, Кар-
6vronia, Староец, Вранештица, Атишта, Челопеци, 
Лисичани, Орланци. Миокази, Речани, Крушица, 
Светораче, Рабетино, Козичино, Патец, Дупјани, 
Манастирско Доленци и Јаворец; 

17. Изборна единица Кочани I која опфаќа 
дел од подрач1ето на општината Кочани и тоа: 
Кочани, Бели, Нивичани, Пантелеј, Пашачаџиково, 
Рајчани, Јастребник, Лешки, Црвена Нива, Лепо-
пелци, Ново Селани, Жиганци, Уларци, Чешино-
во, Чифлик, Врбица, Соколарци, Спанчево, Бања, 
Облешево, Тркање, Бурилчево, Кучичино, Теранци, 
Видовиште, Мородвис, Зрновци, Оризари, Грдовци, 
Почбачево. Припор, Горно Градче, Долно Градче, 
Мојанци, Горни Подлог, Долни Подлог; 

18. Изборна единица Кочани II која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Кочани; и тоа: Бе-
зиково, Пресека, Цера, Главовица, Ново Село, Не-
бојани, Костин Дол, Речани, Полаки, како и под-
рачјето на општината Виница; 

19. Изборна единица Кратово која го опфаќа 
подрачјето на општината Кратово; 

20. Изборна единица Крива Паланка која го 
опфаќа подрачјето на Крива Паланка; 

21. Изборна единица Крушево која го опфаќа 
подрачјето на општината Крушево; 

22. Изборна единица Куманово I која опфаќа 
дел од подрачјето на -општината Куманово и тоа: 
почнувајќи од железничката станица Куманово, 
северно од улицата „11 октомври", преку Пло-
штадот „Маршал Тито", по улицата „Иво Рибар 
Лола", како и подрачјата на селата: Бедиње, Ло-
пате, Опае, Режановце, Речица, Долно Коњаре, 
Горно Коњаре, Сопот, Табановце и Младо Наго-
ричане; 

23. Изборна единица Куманово II која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Куманово и тоа: 
почнувајќи од улицата „11 октомври", преку 
Плоштадот „Маршал Тито", по улицата „Иво Ри-
бар Лола", како и подрачјата на селата: Тромеѓе, 
Проевце, Доброшане, Биљановце, Романовце, Аги-
но Село, Брзак, Черкези, Ново Село, Умин Дол, 
Љубодраг, Бељаковце, Вакав, Винце, Габреш, Гра-
диште, Д'лга, Довезенце, Живиње, Зубовце, Ја-
чинце, Клечевце, Кокошиње, Колицко, Косматац, 
Кутлибег, Кучкарево, К'шање, Мургаш, Новосеља-
не, Орашац, Пезово, Пчиња, Скачковце, Студена 
Бара и Шупли Камен; 

24. Изборна единица Куманово III која опфа-
ќа дел од подрачјето на општината Куманово со 
селата: Алешевце, Белановце, Ваксинце,^ Вишти-
ца, Глажња, Гошинце, Думановце, Злокуќане, Из-
вор, ЛИПКОВО, Лојане, Матејче, Никуштак, Ори-
зари Отља, Р'нковце, Ропалце, Руница, Слупча-
не, Стража и Стрима; 

25. Изборна единица Куманово IV која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Куманово со се-
лата: Алгуња, Алинце, Арбанашко, Бајловце, Бре-
шко, Буковљане, Војник, Враготурце, Врачевце, 
Дејловце, Длабочица, Добрача, Драгоманце, Дренак, 
Жегљане, Желувино, Канарево, Карабичане, Кар-
ловце, Коинце, Кокино, Макреш, Малотино, Мглен-
це, Никуљане, Облавце, Орах, Осиче, Пелинце, 
Пузаљка, Рамно, Руѓинце, Старо Нагоричане, Сте-
панце, Стрезовце, Стрновац, Сушево, Цвиланце, 
Цветишница, Челопек и Четирце; 

26. Изборна единица Неготино која го опфаќа 
подрачјето на општината Неготино; 

27. Изборна единица Охрид I која го опфаќа 
градот Охрид со селата: Лескоец, Велгошти, Рам-
не, Велестово, Коњско, Елшани, Пештани, Трпејца, 
Шипокно и Љубаништа; 

28. Изборна единица Охрид II која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Охрид со селата: 
Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежари, Велмеј, 
Врбјани, Горно Средоречје, Годивје, Грко Поле, 
Долно Средоречје, Злести. Издеглавје, Лактиње, 
Лешани, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Песоча-
ни, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Соша-
ни, Турје, Црвена Вода, Вапила, Горно Лакочереј, 
Долно Лакочереј, Завој, Косел, Куратица, Ливои-
шта, Опејнца, Орман, Плаќе, Расино, Речица, Сви-
ништа, Сирула, Скребатно, Мешеишта, Климеш-
тани, Горенци, Оровник, Требеништа и Подмоље; 

29. Изборна единица Прилеп I која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Прилеп и тоа: дес-
левата страна улиците „Јоска Орданоски", Бу-
леварот „Маршал Тито", Железничката станица и 
Силосот, како и подрачјата на селата: Варош, 
Мажучиште, Дабница, Присад, Ореовец и Крстец; 

30. Изборна единица Прилеп II која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Прилеп и тоа: 
левата страна на улиците „Јоска Ордановски", Бу-
левар „Маршал Тито", Железничката станица и 
Силосот, како и подрачјата на селата: Мало Ко-
њари, Големо Коњари, Кадино Село, Боротино, 
Галичани, Беровци, Мало Рувци, Старо Лагово, 
Ново Лагово, Штавица, Чумово, Прилепец, Вол-
ково, Селце, Лениште, Плетвар, Беловодица, Тро-
јаци, Топлица, Ракле, Никодин, Голем Радобил, 
Мал Радобил, Дрен, Смолани и Царевиќ; 

31. Изборна единица Прилеп III која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Прилеп со селата: 
Браилово, Црнилиште, Дабјани, Дебреште, Десово, 
Долгаец, Долнени, Дреновци, Дупјачани, Горно Село, 
Гостиражни, Жабјани, Костинци, Кошино, Лажа-
ни, Мало Мраморани, Маргари, Небрегово, Пешта-
лево, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Секирци, 
Сенокос, Слепче, Сливје, Стровија и Зрзе; 

32. Изборна единица Прилеп IV која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Прилеп со селата: 
Алинци, Бешиште, Бонче, Вепрчани, Веселчани, 
Витолиште, Врпско, Гуд јаково, Дуње, Ерековци. 
Живово, Загорани, Канатларци, Клепач, Калем, 
Кокре, Крушевица, Лопатица, Манастир, Марул, 
Подмол, Полчиште, Тополчани, Тројкрсти, Чаниш-
те, Чепигово, Шелеверци, Бела Црква, Кривога-
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штани, Крушејани, Мирче Ацев, Обршани, Па-
шино Рувци, Славеј, Воѓани, Врбјани, Годивје, Ко-
реница и Пештани; 

33. Изборна единица Пробиштип која го опфа-
ќа подрачјето на општината Пробиштип; 

34. Изборна единица Радовиш која го опфаќа 
подрачјето на општината Радовиш; 

35. Изборна единица Ресен која го опфаќа 
подрачјето на општината Ресен; 

36. Изборна единица Свети Николе која го 
опфаќа подрачјето на општината Свети Николе; 

37. Изборна единица Скопје I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
населените места: Бојане, Сарај и населбите: Гор-
че Петров II, старата населба Горче Петров и 
Влае, потоа од населбата Влае продолжува ис-
точно од улица „Партизанска", ја сече улицата 
„ЈНА", свртува десно и оди по неа до улицата 
„Иво Рибар Лола", тука продолжува западно и 
оди с^ до каналот Вардар—Треска; 

38. Изборна единица Скопје П која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
од населбата Влае источно по улицата „Партизан-
ска", ја сече улицата „Гуро Ѓаковиќ", свртува лево 
по улицата „ЈНА", тука ја сече улицата „Орце Ни-
колов" и потоа свртува десно до Плоштадот „Маршал 
Тито" и пак свртува лево до улицата „Илинденска"; 

39. Изборна единица Скопје Ш која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје и 
тоа: од улицата „ЈНА" источно кон улицата „Орце 
Николов" до Плоштадот „Маршал Тито", тука свр-
тува десно по улицата „Маршал Тито", ја сече ули-
цата „Железничка", потоа свртува десно, оди за-
падно од улицата „ЈНА", продолжува по неа и оди 
до улицата „Орце Николов". 

40. Изборна единица Скопје IV која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
од подвозникот по улицата „256" и „250", ја сече 
улицата „254", оди по неа до улиците: „437", „433", 
„437", „430", „426" и „550", се спушта по населбата 
Козле и ги опфаќа населбите: Козле и Жланец, 
потоа свртува десно до улицата „Иво Рибар Лола", 
оди по неа источно до улицата „ЈНА", тука свр-
тува десно и оди по улицата „ЈНА" се до улицата 
„Железничка", потоа оди по неа источно до под-
возникот: 

41. Изборна единица Скопје V која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
почнува од рампата на улицата „404", оди по ули-
цата „464" до крстопатот кај Чешма, потоа свртува 
по улицата „408" до Камено л омот, од северната стра-
на на рампата оди по железничката линија до мо-
стот на Маркова Река, потоа свртува по Маркова 
Река и оди низводно до реката Вардар, тука свр-
тува по реката Вардар низводно до населеното ме-
сто Таор, од Таоо свртува лево и ги опфаќа населе-
ните места: Таор, Пакошево, и Ново Село до река-
та Пчиња; 

42. Изборна единица Скопје VI која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
почнува од рампата на улицата „464", оди по ули-
ца „464" до крстопатот кај Чешма, тука свртува по 
улицата „468" и оди до Каменоломот, тука свртува 
десно над Каменоломот и од улицата „437" — Пр-
жино, потоа оди по улицата „437" и „254" до под-
возникот, од подвозникот свртува по улица „Же-
лезничка" и оди по улица „Маршал Тито" до ка-
мениот мост, пак свртува по реката Вардар и оди 
низводно до Мостот на Револуцијата, тука свртува 
десно по улицата „Кочо Рацин", оди по десната 
страна до крстопатот со улицата „11 Октомври", по-
тоа оди по улицата „11 Октомври" на десната стра-
на до рампата на оваа улица. 

43. Изборна единица Скопје Vn која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје и 
тоа: почнува од западната страна на рампата на 
улицата „11 Октомври", оди по улицата „11 Октом-
ври" до семафорите на улицата „Кочо Рацин", тука 
свртува десно по улицата „Кочо Рацин" до Мостот 
на Револуцијата, пак свртува до реката Вардар, оди 
низводно по сливот на Маркова Река, тука свртува 

по Маркова Река, спроти Водно од железничката 
линија, пак свртува по железничката линија кон 
Скопје до рампата на улицата „11 Октомври"; 

44. Изборна единица Скопје VDI која опфаќа 
дел од подрачјето на општината на град Скопје и 
тоа: почнува од аголот на улицата „403" и „577" кај 
Воената болница, оди по улицата 557 до бензинска-
та помпа на Кумановска трошарина, тука свртува 
на југ, ја сече железничката пруга Скопје — Бел-
град кај Металскиот завод „Тито", излегува на ре-
ката Вардар кај Индустриската кланица и по ре-
ката Вардар оди на запад до железничкиот мост 
на реката Вардар до улицата „403" и по неа оди до 
аголот на улица „403" и „577"; 

45. Изборна единица Скопје IX која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
почнува од бензинската помпа кај Кумановска тро-
шарина па свртува на југ, ја сече железничката 
пруга Скопје — Белград, излегува на реката Вар-
дар кај Индустриската кланица, оди на југ до од-
бранбениот насип на реката Вардар, тука свртува 
на исток до рампата во Маџари, потоа свртува по 
улицата „820" до бензинската помпа кај Кумановска-
та трошарина. Оваа изборна единица ги опфаќа и 
населените места: Маџари, Трубарево, Идризово 
Колонија, Идризово, Јурумлери, Огњанци, Петровец, 
Ржаничино, Мралино, Ќојлија, Кадино, Белимбего-
во, Марино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, 
Текија, Вујковци, Мршевци, Дељадровци, Горно, 
Средно и Долно Коњари, Сушица, Дивле, Брезица. 
Летевци, Бадар, Катланово, Блаце и Кожле; 

46. Изборна единица Скопје X која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
од мостот на Револуцијата по кејот „Димитар Вла-
хов" до Сајмиштето, од Сајмиштето оди по реката 
Вардар до Момин Поток, го заобиколува Момин По-
ток, ја сече северната градска магистрала, и Ка-
чаничкиот пат, потоа го заобиколува селото Виз-
бегово, и населбата Шуто Оризари, до железнич-
киот пат до реката Серава, потоа ја заобиколува на-
селбата Бутел до трафостаницата Бутел и по патот 
за село Црешево на југ, до Дезинфекциониот завод 
во Чаир, оди по улицата „135" и „Борис Кидрич" 
до мостот на Револуцијата. Оваа изборна единица 
ги опфаќа и населените места: Бразда, Глуво, Мир-
ковци, Бањани, Чучер, Горњане, Блаце, Танушев-
ци, Кучевиште, Побожје, Бродец, Брест, Љубанци, 
Љуботен и Радишани; 

47. Изборна единица Скопје XI која опфаќа дел 
од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: 
од мостот на Револуцијата оди по улица „Борис 
Кидрич" и „135" од Дезинфекциониот завод во Ча-
ир, потоа по патот за село Црешево до трафоста-
ницата во Бутел, потоа преку Камник ја заобиколу-
ва населбата Маџари П и оди по улицата „881" и 
„868", покрај селото Инџиково до Автопатот Ско-
пје — Куманово, на запад по автопатот до улицата 
„Индустриска", оди по оваа улица до улицата „403", 
по оваа улица оди до железничкиот мост на реката 
Вардар, потоа на запад по реката Вардар до мостот 
на Револуцијата. , 

Оваа изборна единица ги опфаќа и населени-
те места: Раштак, Булачани, Црешево, Стајковци, 
Сингелиќ, Страчинци, Брњарци, Арачиново, Орлан-
ци, Мојанци, Грушино и Инџиково; 

48. Изборна единица Струга I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Струга и тоа: Струга, 
Долна Белица, Калишта, Радолишта, Вишни, Мали 
Влај, Радожда, Франгово, Заграчани, Шум, Вев-
чани, Октиси, Горна Белица, Лабуништа, Подгорци, 
Боровец, Јабланица и Лакајица; 

49. Изборна единица Струга П која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Струга и тоа: Мисле-
шево, Враништа, Драслајца, Биџево, Ново Село, 
Ливада, Ложани, Мороишта, Делогожда, Корошиш-
та, Џепин, Велешта, Добовјани, Ташморуништа, 
Горно Татеши, Долно Татеши, Тоска, Мислодежда, 
Поум, Брчево, Богојци, Буринец, Глобочица, Сел-
це, Збажди, Аржаново, Локов, Присовјани, Луково, 
Дренок, Модрич, Нерези, Безово и Пискупштина; 
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50. Изборна единица Струмица I која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Струмица и тоа: 
од влезот на Касарната оди по левата страна на 
улицата „22 декември", продолжува по улицата 
„Сандо Масев", продолжува по левата страна на 
улицата „Маршал Тито" и завршува на патот за 
Миравци, како и подрачјето на селата: Банско, 
Босилово, Дабиља, Еднокуќево, Хамзали, Моноспи-
тово, Муртино, Петралинци, Робово, Сачево, Свидо-
вица, Ангелци, Варварица, Василево, Вељуса, Ви-
сока Маала, Владевци, Гечерлија, Градошорци, 
Добрејци, Доброшенци, Дукатино, Едрениково, Куш-
кулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперово, Просе-
никово, Радичево, Сарај, Седларци, Сушево, Тре-
бичино и Чанаклија; 

51. Изборна единица Струмица П која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Струмица и тоа: 
од влезот на Касарната, оди по десната страна на 
ул. „22 декември", продолжува по десната страна 
на улиците „Сандо Масев", „Маршал Тито" и за-
вршува до кантонот, како и подрачјата на селата: 
Баница, Белотино, Чепели, Дорломбос, Градско Бал-
довци, Костурино, Куклиш, Мемешли, Орманли, 
Попчево, Раборци, Рич, Три Води и Водоча; 

52. Изборна единица Струмица Ш која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Струмица со села-
та: Бадилен, Барбарево, Бајково, Борисово, Габро-
во, Дражево, Зубово, Колешино, Мокриево, Мокри-
но, Ново Село, Ново Коњарево, Смолари, Старо Ко-
њарево, Стиник и Сушица; 

53. Изборна единица Тетово I која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Тетово и тоа: подрачје-
то на град Тетово од десната страна на реката 
Пена; 

54. Изборна единица Тетово П која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Тетово и тоа: подрачје-
чјето на градот Тетово од левата страна на реката 
Пена со селата: Горна Лешница, Групчин, Гургур-
ница, Добарце, Долна Лешница, Желино, Копачин 
Дол, Ларце, Луковица, Мерово, Ново Село, Палати-
ца, Рогле, Сараќино, Седларево, Стримница, Церово 
и Чифлик; 

55. Изборна единица Тетово Ш која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Тетово со селата: Бе-
ловиште, Брезно, Варвара, Вратница, Глоѓи, Добро-
ште, Жилче, Јанчиште, Јажинце, Јегуновце, Јелош-
ник, Копанце, Лешок, Непроштено, Нераште, Одри, 
Озормиште, Орашје, Отуње, Отушиште, Подбреге, 
Првце, Прељубиште, Пршовце, Раотинце, Ратае, Ро-
гачево, Сетоле, Сириќино, Слатино, Старо Село, Те-
арце, Туденце и Шемшево; 

56. Изборна единица Тетово IV која опфаќа дел 
од подрачјето на општината Тетово со селата: Бла-
це, Боговиње, Волковија, Горно Седларце, Долно 
Палчиште, Жеровјане, Јеловјане, Камењане, Миле-
тино, Новаќе, Ново Село, Пирок, Радиовце, Рако-
вец, Селце, Кеч, Синичане, Стенче, Теново, Урвич 
и Челопек; 

57. Изборна единица Титов Велес I која опфа-
ќа дел од подрачјето на општината Титов Велес и 
тоа: западно од улиците „Маршал Тито", „Димко 
Најдов" и „д-р Стојан Јаникиевиќ", јужно од ули-
цата „Алексо Дамниев" и железничката линија Ти-
тов Велес — Прилеп, како и населбите Порцулано-
ва, Свилара, Превалец и селата: Раштани, Горно 
Оризари, Долно Оризари, Луковец, Белештевица, 
С'лп, Карабуниште, Црквино и Бабуна; 

58. Изборна единица Титов Велес П која оп-
фаќа дел од подрачјето на општината Титов Велес 
и тоа: источно од улиците „Маршал Тито", „Димко 
Најдов" и „д-р Стојан Јаниќиевиќ, јужно од ули-
цата „Алексо Демниев" и железничката линија Ти-
тов Велес — Прилеп па се до реката Вардар, источ-
ниот дел на градот Титов Велес источно од реката 
Вардар, како и подрачјата на селата: Дово Село, 
Горно Караслари, Долно Караслари, Чалошево, Ба-
шино Село, Иванковци, Крушје, Џидимирци, Отови-
ца, Ветерско, Кумарино, Мамучево, Новачани, Руд-
ник, Сујаклари и Сопот; 

59. Изборна единица Титов Велес Ш која оп-
фаќа дел од подрачјето на општината Титов Велес 
со селата: Бањица, Бусилци, Витанци, Владиловци, 
Војница, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јабол-
чиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дрено-
во, Еловец, Извор, Крајници, Крива Круша, Крни-
но, Лисиче, Мартолци, Мелница, Ново Село, Омо-
рани, Ораовец, Отиштино, Поменово, Попадија, Ра-
ковец, Рлевци, Сливник, Смилевци, Стари Град, 
Степанци, Чашка, Бистрица, Богомила, Габровник, 
Капиново, Мокрени, Нежилово, Ораше, Ораовдол, 
Попрадиште, Плевење, Согле, Теово, Црешнево, 
Долно Чичево, Двориште, Горно Чичево, Градско, 
Грнчиште, Кочилари, Куридере, Ногаевци, Подлес, 
Скачинци, Свечани, Убого, Уланци, Виничани, Во-
доврати и Згрополци; 

60. Изборна единица Штип која го опфаќа под-
рачјето на општината Штип. 

Член 4 
Изборните единици за избор на пратеници на 

Соборот на општините се општините: 
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U9J. Охрид 
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СОПробиштип 

y^gjQ Радовиш 
Ресен 
Свети Николе 

га!Г)Скопје 
шјјрСтруга 

/27Ј Струмица 
; таОТетово 
i r j yТитов Велес f 
QCy Штип. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Законот за изборните еди-
ници за избор на пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/63) и Законот за изменување 
на Законот за изборните единици за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
4/65). 

Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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23. 
Врз основа на член 31 од Законот за избор на 

одборници на општинските собранија („Службен 
весник на СРМ" бр. 4/69), 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 31 јануари 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ 

СОБРАНИЈА 

I 

За спроведување на изборите за избор на одбор-
ници на општинските собранија се именува Репуб-
личка изборна комисија во следниот состав: 

а) ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ - КИРО НИКОВСКИ, 
судија на Врховниот суд на Македонија, а за не-
гов заменик Мане Хаџи Пецев, судија на Врхов-
ниот суд на Македонија; 

б) ЗА СЕКРЕТАР - НИКОЛА АЛЕКСОВСКИ, 
општеетвено-политички работник, а за негов заме-
ник ВЛАДО ЦРВЕНКОВСКИ, советник во Секре-
таријатот за законодавство и организација на Из-
вршниот совет. 

ЗА ЧЛЕНОВИ: 
1. ТОМЕ ПУЛЕЈКОВ, судија на Окружниот суд 

во Скопје а за негов заменик НИКОЛА КОНЕСКИ, 
советник во Секретари^ атот за законодавство и 
организација на Извршниот совет; 

2. ЗОГЕ ГРУЕВСКИ, член на Републичката 
конференција на ССРНМ, а за негов заменик БРА-
ТОЉУБ РАИЧКОВИЌ, судија на Окружниот суд 
во Скопје; 

3. МИЛОРАД АНТЕВСКИ, член на Секретари-
јатот на Републичкиот совет на синдикатите, а за 
негов заменик КИРИЛ ЧАВДАР, советник во Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство и органи-
зација на управата; 

4. ЉУБИША ВАРОШЛИЈА, политички работ-
ник во Републичката конференција на СММ, а за 
негов заменик ДАНИЦА АНАСТАСОВА, секретар 
на одбор на Републичкиот собор на Собранието на 
СРМ; 

5. ПЕТАР ЛИПКОВСКИ, судија на Вишиот сто-
пански суд, а за заменик ЛАЗО ЛАБАЧЕВСКИ, 
советник во Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

И 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-
ното донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 352 
31 јануари 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с.р. 

24. 

Врз основа на член 35 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ'' 
бр. 4/69), 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 31 јануари 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ИЗјБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I 

За спроведување на изборите за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија се именува Републичка изборна ко-
мисија во следниот состав: 

а) ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ - КИРО НИКОВСКИ, 
судија на Врховниот суд на Македонија,, а за негов 
заменик МАНЕ ХАЏИ ПЕЦЕВ, судија на Врхов-
ниот суд на Македонија; 

б) ЗА СЕКРЕТАР - НИКОЛА АЛЕКСОВСКИ, 
општествено-политички работник, а за негов заме-
ник ВЛАДО ЦРВЕНКОВСКИ, советник во Секрета-
ријатот за законодавство и организација на Из-
вршниот совет. 

ЗА ЧЛЕНОВИ: 
1. ТОМЕ ПУЛЕЈКОВ, судија на Окружниот суд 

во Скопје, а за негов заменик НИКОЛА КОНЕСКИ, 
советник во Секретаријатот за законодавство и ор-
ганизација на Извршниот совет; 

2. ЗОГЕ ГРУЕВСКИ, член на Републичката кон-
ференција на ССРНМ, а за негов заменик БРАТО-
ЉУБ Р ДИЧКОВИЌ, судија на Окружниот суд во 
Скопје; 

3. МИЛОРАД АНТЕВСКИ, член на Секретарија-
тот на Републичкиот совет на синдикатите, а за 
негов заменик КИРИЛ ЧАВДАР, советник во Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство и органи-
зација на управата; 

4. ЉУБИША ВАРОШЛИЈА, политички работ-
ник во Републичката конференција на СММ, а за-
негов заменик ДАНИЦА АНАСТАСОВА, секретар 
на одбор на Републичкиот собор на Собранието на 
СРМ; 

5. ПЕТАР ЛИПКОВСКИ, судија на Вишиот 
стопански суд, а за заменик ЛАЗО ЛАБАЧЕВСКИ, 
советник во Собранието на СР Македонија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 351 
31 јануари 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с.р. 
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25. 
Врз основа на член 14 од Законот за стопан-

ските судови во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на ден 30 јануари, 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ -ПО -
РОТНИЦИ ВО ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО 

СКОПЈЕ И ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ 
СУДОВИ 

I 
Во одлуката за утврдување бројот на судиите 

и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во 
Скопје и во окружните стопански судови („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 22/66 и 2,1/68) во точка I, 
ред трети наместо бројката „7" да стои „8". 

II 
Во истата одлука, во точка И, алинеја 2 се ме-

нува нагласи: 
„2. Окружниот стопански суд во Скопје на 14". 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 347 

31 јануари 1969 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с.р. 

26. 
Врз основа на член 24 и 25 од Законот за су-

довите од општа надлежност („Службен весник на 
СРМ" бр. 42/65), 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 30 јануари 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ-ПО-

РОТНИЦИ ВО ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ 

I 

Во Одлуката за у т в р д у в а њ е бројот на судиите 
и судиите - поротници в 0 окружните судови („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 22/66 и 13/67), во точка 
I алинеја 1 се менува и гласи: 

,Д. Окружниот суд во Скопје на 38". 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 346 
31 јануари 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с.р. 

Ојласеп дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје, тужителката 
Јаворовац Елмаза, родена Дупљак, од с. Црквино 
општина Титов Велес, поднесе тужба за развод 
на бракот против тужениот Јаворовац Усеин од 
село Црквино, сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Јаворовац Усеин, во срок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја 
соопшти на судот својата точна адреса или да се 
Јави лично во судот. 

Во спротивен случај ќе му се одреди старател 
за посебен случај кој ќе го застапува во оваа 
парница. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 236/68. (5) 

При Окружниот суд во Скопје, тужителот Ју-
суфов Фета, од Титов Велес, ул. „Прохор Лини-
ски бр. 16, поднесе тужба за развод на бракот 
против тужената Јусуфова Роса, родена Баиќ, од 
Титов Велес, сега во неизвесност. 

Се повикува тужената Јусуфова Роса, од татко 
Станислав, во срок од 30 дена по објавувањето на 
ОВОЈ оглас да ја соопшти на судот својата точна 
адреса или да се јави лично во судот. 

Во противен случај ќе и се одреди старател 
за посебен случај кој ќе ја застапува во оваа 
парница. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1602/67. (6) 

При Окружниот суд во Скопје, тужителката 
Пандова Стојна од Скопје, нас. „11 октомври", ул. 
„694" бр. 3, монтажни станови, поднесе тужба за 
развод на бракот против тужениот Пандов Мите, 
во неизвесност. 

Се повикува тужениот Пандов Мите, во срок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја 
соопшти на судот својата точна адреса или да се 
јави лично на овој суд. 

Во противен случај ќе му се одреди старател 
за посебен случај кој ќе го застапува во оваа 
парница. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1266/68. (7) 

При Окружниот суд во Скопје, тужителот Ата-
насовски Методија, од Скопје, населба Лисиче, ул. 
„12 ударна бригада" бр. 56, поднесе тужба за раз-
вод на бракот против тужената Атанасовска Љу-
бинка, од Скопје, сега во неизвесност. 

Се повикува тужената Атанасовска Љубинка, 
родена Маниќ, од татко Милан, во срок од 30 де-
на по објавувањето на овој оглас да ја соопшти 
на судот својата точна адреса или да се јави 
лично на овој суд. 

Во противен случај ќе и се одреди старател 
за посебен случај кој ќе ја застапува во оваа 
парница. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1260/68. (9) 

При Окружниот суд во Скопје, тужителката 
Зора Дуртановска, по татко Најдановска, од село 
Челопеци, Кичевско, поднесе тужба за развод на 
бракот против тужениот Божин Дуртановски од 
Кичево, сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Божин Дуртановски, од 
татко Стојко, во срок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас да ја соопшти на судот својата точна 
адреса или да се јави лично во овој суд. 

Во противен случај ќе му се одреди старател 
за посебен случај кој ќе го застапува во оваа 
парница.. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2010/68. (11) 
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ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 
При Општинскиот суд Скопје I се води пар-

нична постапка по тужбата на Наумов Димитар од 
Скопје, ул. „Никола Парапунов" бр. 18, против 
Јохансен Даница, со непознато место на живеење, 
за утврдување на договор за купопродажба на не-
движен имот. За привремен старател на тужената 
е одреден Примислав Марковиќ, адвокат од Скопје. 

Од Општинскиот суд во Скопје I, П. бр. 4237/68. 
(10) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

ното: На досегашните потписници на Тутуновиот 
комбинат „Благој Деспотовски — Шовељ" — Скопје 
и тоа: Славко Костурлиев, главен директор, и инж. 
Стојче Костовски, помошник директор, им преста-
нува правото за потпишување, бидејќи се разре-
шени од должност. 

За в. д. директор на Тутуновиот комбинат „Бла-
гој Деспотовски — Шовељ" — Скопје е назначен 
инж. Стојче Костовски, кој комбинатот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со старите регистрирани потписни-
ци и тоа: Софроние Јанкуловски, директор на смет-
ководниот сектор, Кравиќ Гордана, шеф на смет-
ководството, и Перо Тодоровски, раководител на 
комерцијалниот сектор, сметано од 9. I. 1968 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 33 од 19. VI. 1968 година. (1228) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 1218, книга I, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Погонот за одржување на објекти и опре-
ма и вршење услуги на погоните на комбинатот и за 
трети лица во Скопје на Тутуновиот комбинат „Бла-
гој Деспотовски — Шовељ" — Скопје, бидејќи се 
присоединува кон Погонот за производство на ци-
гари на истиот комбинат, согласно одлуката бр. 117 
од 21. ХП. 1967 година на работничкиот совет на 
комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 30 од 19. VI. 1968 година. (1229) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1171, страна 1129, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Универзалната работна органи-
зација „Борец" — Скопје, согласно одлуката бр. 
0306-79 од 6. V. 1968 година на работничкиот совет 
и елаборатот за економска оправданост се проши-
рува и со промет на големо и мало и посредување 
со сите видови на отпадни материјали и фелерич-
на стока, како и со сите видови на текстилни стоки 
и суровини. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 553 од 26. VI. 1968 година. (1230) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 351, страна 1143, книга I, е запишано след-
ното: Фирмата на Мешаното трговско и услужно 
претпријатие на мало „Вардар", село Стојаково, 
согласно одлуката на Советот на работната заед-
ница од одржаната седница на 9. XI. 1968 година 
се менува и гласи: Производно, здружено трговско 
претпријатие „Илинден", село Стојаково, Гевге-
лиско. 

Со шрецитираната одлука на советот на ра-
ботната заедница и дејноста се проширува со про-
изводство на земјоделски култури на сопствена 
економија. 

На досегашните потписници на претпријатието 
и тоа: Капсарева Т. Рисана, службеник, Трајков 
А. Глигор, службеник, и Капсаров Т. Тодор, в. д. 
директор, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Караѓошев Антифилис, в. 
д. директор, Улишев Ристо, книговодител и Ман-
далов Митко, раководител на производствотб, сме-
тано од 14. XI. 1968 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

1165 од 25. XII. 1968 година. (11) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1251, страна 1475, книга V, е запишан под 
фирма: Сервис за молерисување и фарбање — 
Скопје, ул. „54" бб. Предмет на работењето на сер-
висот е молерисување и фарбање. 

Сервисот е основан од Месната заедница Ли-
сиче — Скопје, со одлуката бр. 17 од 20. III. 1968 
година. 

Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Сотир Лазов Џангаловски, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 584 од 18. IX. 1968 година. (2014) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 978, страна 797, книга IV, е запишано след-
ното: Фирмата на Производното услужно економ-
ско пропагандно претпријатие „Знаме" — Скопје, 
согласно одлуката бр. 202/4 од 8. IV. 1968 година 
на советот на работната заедница се менува и гла-
си: Производно услужно економско пропагандно 
книжарско претпријатие на мало „Знаме", Скопје, 
булевар „ЈНА" бр. 48. 

Дејноста на споменатото претпријатие согласно 
одлуката бр. 202/4 од 8. IV. 1968 година на советот 
на работната заедница и елаборатот за економска 
оправданост се проширува и со промет на сите 
книжарски материјали, фотоматеријали и апарати 
на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 723 од 28. VI. 1968 година. (1227) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 373, книга V, е запишано след-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 290, страна 1259, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет на големо 
и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" од 
Тетово - Продавница број 9 во Тетово, ул. „Илин-
денска" бб. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на сите видови стоки што се предмет 
на работата на претпријатието, односно продажба 
на текстилна стока, конфекција, козметика и пар-
фимерија. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет на голе-
мо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" 
- Тетово, со одлука бр. 02-8259 од 30. ХП. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Живко Тодо-
ровски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 44 од 18. VI. 1968 година. (1237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 304, страна 53, книга П, е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Шумско-ин-
дустрискиот комбинат „Јелак" — Тетово, Ѓорѓиев-
ска Цветанка, и престана правото за потпишување, 
бидејќи е разрешена од должност, сметано од 10. I. 
1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 43 од 18. VL 1968година . (1238) 
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РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА -
СКОПЈЕ 

ул. „256" бр. 58 

Врз основа на Правилникот за начинот на по-
стапката за отстапување во изградба инвестициони 
објекти („Службен лист на СФРЈ" бр. 28/67) 

РАСПИШУВА 
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за отстапување на работи за реконструкција на 
следните патни правци: 

Инвестиционо-техничката документација како 
и посебните услови за јавното наддавање кои учеб-
никот ги потпишува пред наддавањето, заинтере-
сираните можат да ја разгледаат секој работен 
ден, освен сабота, од 7 до 15,30 часот во про-
сториите на Републичкиот фонд за патишта, кеј 
„13 ноември" бр. 76 — барака. 

Технички опис на работите со предмер за под-
несување на понуди се добиваат во Републичкиот 
фонд за патишта. Сите обавестувања можат да се 
добијат директно или на телефон 32-804. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПАТИШТА 
СКОПЈЕ (329) 

1. СЕЛЦЕ - СТРУГА 
Делница Селце—Јабланица од км. 
17+496 до км. 24+517 3,90 мил. дин. 
Делница Јабланица — Суво Поле 
од км. 24+517 до км. 37 + 187 6,60 мин. дан. 
Делница Суво Поле — Струга, од 
км. 39+088 до км. 49+436 заедно 
со мостовите на км. 42+004 и 
46+770 7,26 мил. дин. 

В к у п н о : 17,76 мил. дин. 

2. СТРУГА — ЌАФАСАН 
- од км. 0+000 до км. 12 + 652 

3. СТРАЦИН —КРАТОВО 
- Делница од км. 0+000 (Страцин) 

до км. 6+362 (Крива Река) 2,00 мил. дин. 
- Делница од км. 0+000 (Кратово) 

до км. 12+075 (Крива Река) 11,00 мил. дин. 

В к у п н о : 13,00 мил. дин. 

4. МАЖУЧИШТЕ — МАКЕДОНСКИ БРОД 
— Делница Мажучиште — Дебреште 

од км. 0+000 до км. 21+000 10,00 мил. дин. 
— Делница Дебреште — Македонски 

Брод од км. 21+000 до км. 32 + 033 7,00 мил. дин. 

В к у п н о : 17,00 мил. дин. 
(Наведените суми претставуваат ориентациона 

вредност на работите). 
Срокот за завршувањето на патните правци од 

1. ДО 3 е 30. XII. 1969 година. 
За патниот правец под реден бр. 4 срокот за 

завршување е 30. X. 1970 година. Финансирањето 
на овој пат започнува од 1. I. 1970 год. 

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 28. II. 
1969 година (петок) со почеток во 10 часот во 
просториите на Републичкиот фонд за патишта, 
улица „256" бр. 58. 

Понудите во запечатен плик — со ознаки 
„понуда за јавно наддавање" и плик со докумен-
тација (решение за регистрација на дејноста и 
полномошно за присутниот учесник при отвора-
њето на понудите) — со ознака „документација за 
јавно наддавање" можат да се достават по пошта 
на предната адреса или да се предадат лично на 
Комисијата за јавно наддавање одредениот ден нај-
доцна до 10 часот. 

Неблаговремено пристигнати понуди, преку по-
шта или лично предадени, како и понуди без до-
кументација нема да се земаат предвид. 

Во јавното наддавање имаат право да учест-
вуваат организациите регистрирани за дејност во 
која спаѓаат работите што се предмет на ова над-
давање. 

Учесниците можат да поднесат понуди за по-
веќе патни правци или делници со тоа што за 
секоја од нив се поднесува посебна понуда. 

За резултатот од јавното наддавање учесниците 
ќе бидат писмено известени во срок од 15 дена, 
сметано од денот на одржаното наддавање. 

Врз основа заклучокот на Управниот одбор, Ко-
мисијата за кадровски работи при Установата со са-
мостојно финансирање - Медицински центар — 
Куманово, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за упатување лекари на специјализација по: 
1. Интерна медицина 1 
2. Педијатрија 1 
3. Анестезија 1 
за прием на работници: 
1. Фармацевт 1 
за прием приправници: 
1. Лекари 2. 
2. Лаборант 1 
Лекарите кои ќе бидат упатени на специјали-

зација треба да ги исполнуваат следните услови: 
1. Да имаат завршено медицински факултет, 

положен стручен испит и положен еден од стран-
ските јазици. 

2. За прием на фармацевт треба да има завр-
шено фармацевтски факултет. 

3. За прием на лекар-приправник треба да има 
завршено медицински факултет и 

4. За прием на приправник лаборант треба да 
има завршено средно медицинско училиште — на-
сока лаборантска. 

Лекарите-приправници по завршувањето на 
приправничката практика обавезни се да работат 
на село 3 години. 

Молбите со документацијата се поднесуваат до 
Комисијата за кадровски работи на Медицинскиот 
центар — Куманово, соба бр. 33. 

Од Комисијата за кадровски работи (331) 

/О 
СОДРЖИНА 

Страна 
r2L/Закон за изменување и дополнување на За-

А-^чкснот за угостителска дејност на граѓаните 105 
Л%/ Закон за изборните единици за избор 

^ на пратеници на Собранието на Социјалис-
тинка Република Македонија — — — 108 

/23 /Одлука за именување членови и нивни за-
меници на Републичката изборна комисија 
за избор на одборници на општинските 

^rv собранија — — — — — — — — — I 1 7 

/ 2 4 / Одлука за именување членови и нивни за-
меници на Републичката изборна комисија 
за избор на пратеници на Собранието на 

^ ^ v Социјалистичка Република Македонија — 117 
( 25Ј Одлука за изменување на Одлуката за 
' ^ утврдување бројот на судиите и судиите -

поротници во Вишиот стопански суд во 
У^ч Скопје и во окружните стопански судови 118 

/26/Одлука за изменување на Одлуката за 
ђ ^ утврдување бројот на судиите и судиите-

поротници во окружните судови — — — 118 
Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
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