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ЗЕМСКА ИЗБОРНА 
комисија за Македонија во федерална Македонија 

Во основ чл. 9 од Законот за избор на 
народни претставители за Уставотворната 
скупш.тина, Сојузната изборна комисија на 
своето зседание од 3. IX. 1945 год. го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Њ Е : 

По предлогот на Претседателството на 
Народното собрание на Македонија се име-
нуат во Земската изборна комисија за Маке-
донија: 

За -председател Тасев Коста, судија на 
Врховниот суд; 

за секретар Џамбаз Даре, помошник на 
министерот на народното здравје; 

за членови: Димитриевски Мито, начал-
ник на одделеното за изградуење на народ-
ната власт; Аголи Кемал, член на Комисијата 
за обнова на земјата; Симиџиев Асен, помокј 
ник на министерот на индустријата и рудар-
ството; Зографски Тодор, часовникар; Ну-
ман Вејсел, инструктор на одделението за из-
г р а д е н о т о на народната власт; 

за заменик на председателот: Перо Коро-
бар, началник на оделењето при Претседател 
ството на народната влада; 

за заменик на секретарот: Д-р Седмак 
Јосип, помошник на јавниот обвинител за 
Македонија; 
^ за заменици на членовите: Фидановски 
Пане, судија на Врховниот суд; Анчески Дим-
че, работник; Јаковљев Димитар, претседа-
тел на Народниот одбор за I реон во Скопје; 
Мартиноски Никола, директор на Уметничко-
то школо и Настев Стеван, трговец од Ско-
пје. 

Секретар, Председател, 
Солдатич Далибор, с.р. Живко Јованович, с.р. 

Во основ на чл. 3 ал. V' VI и VIII од За -
конот за избор на народни представители за 
Устаќогиорната скупштина во врска со чл. 9 
т. 8 од истиот закон, Земската изборна коми-
сија за федерална Македонија на своето за-
седание од 5. IX. т. г. го донесе следното 

Р Е Ш Е Ш Е : 

I а) Во федерална Македонија се форми-
раат 4 изборни окрузи, кои по својата тери-
торијална големина одговаруат на админи-
стративните окрузи, и тоа: Скопски, Велеш-
ки, Штипски и Битолски изборни окрузи; 

б) Град Скопје, согласно чл. 3 ал. II од 
Законот за избор на народни представители 
за Уставотворната скупштина, формира одде-
лен изборен округ. 

II. Во наведените изборни окрузи, соглас-
но чл. 3 ал. VI од Законот за избор на народ 
ни представители за Уставотворната скуп-
штина' се создадат следните изборни околии, 
и тоа: 

А) во Скопскиот изборен округ се фор-
мираат 7 изборни околии по следниот на-
чин: се спој1уат во една изборна околија: 

1.) Гостивар, Ростуша и Дебар со своите 
административни околии; 

2.) Кратово и Крива Паланка со своите 
адм. околии; 

3 и 4.) Тетово со својата административ-
на околија се дели на две изборни околии, 
и тоа: едната град Тетово со селата во те-
риторијата на општинските народни одбори 
— Шипковица, Сенокос, Брвенци и Долно 
Палчиште, а втората изборна околија е со-
ставена од останалите села на Тетовската ад-
министративна околија, и тоа: селата во тери 
торшата на општинските народни одбори — 
Вратница, Теарци, Лешок' Непроштено, Шем-
шево, Грумчичѓ, Желино, Волковија, Седла-
рево и Милетино. 
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5) Куманово, без околијата, прави една 
изборна околија; 

6.) Кумановската административна око-
лија прави одделна изборна околија, и 

7.) Скоп-ската административна околија 
исто така прави одделна изборна околија. 

В) Во Велешкиот изборен округ се фор-
мираат 3 изборни околии по следниот начин: 

1.) Велес со својата административна око 
лија прави една изборна околија; 

2.) Свети Николе со свој,ата администра-
тивна околија прави една изборна околија, и 

3.) Кавадарци и Неготино со своите ад-
министративни околии се спојуат во една из-
борна околија. 

В) Во Штипскиот изборен округ се фор-
мираат 5 изборни околии по тој начин, што 
се спојуат во по една изборна околија: 

1.) Штип и Радовиш со своите админи-
стративни околии; 

2.) Кочани и Злетово со своите админи-
стративни околии; 

3.) Царево Село, Берово и Пехчево со 
своите административни околии; 

4) Гевгелија и Валандово со своите адм. 
околии; и 

5.) Струмица со својата административна 
околија формира една изборна околија. 

Г) Во Битолскиот изборен округ се фор-
мираат 7 изборни околии по то ј начин, што 
се спојуат во по една изборна околија: 

1.) Мориховска и Битолска администра-
тивни околии; 

2) Крушево и Брод со своите админи-
стративни околии; 

3) Кичево со својата административна 
околија формира една изборна околија. 

4.) Охрид и Ресен со своите администра-
тивни околии; 

5.) Град Битола претставјуе една изборна 
околија; 

6) Прилеп со (својата административна 
околија формира една изборна околија. 

7.) Струга со својата административна о -
колија прави една изборна околија. 

Д) Град Скопје, како одделен изборен о-
круг, -се дели на 2 изборни околии: 

1.) I и II реон со селата Г. и Д. Водно, Г. 
и Д. Нерези, Тахталиџе и Кисела Вода ф о р -
мираат една изборна околија; и 

2.) III и IV реон со селата Бутел, Визбе-
гово и Керамидница формираат втора из-
борна околија. 

Секретар, Претседател, 
Даре Џамбаз, с. р. Коста Тасев, с. р. 

115 
РАСПОДЕЛБА 

на прегставител.с1ѕите ман-
дати по окрузи ш окол,ни 
^о федерална Македонија 

,Во основ чл. 9 т. 3 од Законот за избор 
на народни претставители за Уставотворната 
скупштина, во врска со чл. 3 ал. V и VI од 
истиот Закон, како и во основ на решеното 
на Сојузната изборна комисија од 3. IX т. г. 
со кое се определуат, согласно чл. 3 ал. IV од 
споменатиот Закон, на федерална Македо-
нија 24 претставителски мандати за Сојузна-
та скупштина на Уставотворната скупштина 
Земската изборна комисија за федерална Ма-
кедонија на своето заседание од 5. IX. т. г. 

Р Е Ш И 
Да се изврши распределуење по избор-

ните окрузи и околии на определените за ф е -
дерална Македонија 24 претставителски ман-
дати по следниот начин: 

1. Град Скопје, како одделен изборено. 
круг, со селата Гор. и Дол. Водно, Гор. и Дол. 
Нерези, Визбегово, Б1утел, Тахталиџе, Кисе^ 
ла Вода и Керамидница, кои териториално 
влегуат во составот на Скопскиот народен 
одбор' ќе избира 2 народни претставители, 
и тоа: 

1. и II. реон, со селата: Гор. и Дол. Водно, 
Гор. и Дол. Нерези. Тахталиџе и Кисела Во-
да, — еден народен претставител; 

III. и IV реон, со селата Бутел, Визбегово 
и Керамидница, — исто така 1 народен прет-
ставител. 

2. Скопскиот изборен округ ќе избира 7 
народни претставители, и това по 1 народен 
прететавител за секоја од следните изборни 
околии во составот на тој округ: 

а) Скопска околија; б) Град Тетово со 
селата во територијата на општинските на . 
родни одбори: Шипковица, Сенокос' Брвен-
ци и Долно Палчиште; в) Тетовска околија 
со преостаналите села во територијата на оп-
штинските народни одбори: Вратница, Теар-
це, Лешок, Непроштене, Шемшово, Грумчин. 
Желино, Волковија, Седларево и Милетино; г) 
Гостивар, Ростуша и Дебар со своите админи-
стративни околии; д) град Куманово; е) Ку-
мановска околија и ж) Кратово и Крива 
Паланка со своите околии. 

3. Велешкиот изборен округ ќе избира 
3 народни претставители, и тоа по 1 народен 
претставител за секоја од следните изборни 
околии во составот на т о ј округ: 

а) град Велес со својата околија; О) Св. 
Николе со околијата и в) Кавадарци и Него-
тино со околиите. 

4. Штипскиот изборен округ ќе избира 
5 народни претставители, и тоа по 1 народен 
претставител за секоја од следните изборни 
околии во составот на то ј округ: 
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а) Град Штип и Радовиш со околиите; 
б) Кочани и Злетово со околиите; в) Царе-
во Село, Берово и Пехчево со своите околии; 
г) град Струмица со околијата и о) град Гев-
гелија и Валандово со околиите. 

5. Битолскиот изборен округ ќе избира 
7 народни претставители, и тоа по 1 народен 
претставител за секоја од следните изборни 
околии во составот на тој округ: 

а) град Битола; б) Прилеп со својата 
околија; в) Крушево и Брод со своите околии; 
г) Кичево со својата околија; д) Охрид и 
Ресен со своите околии; е) Струга со својата 
околија; ж) Мориховска и Битолска околија. 

Секретар, Претседател, 
Даре Џамбаз, с. р. Коста Тасев, с. р. 

116 
ОКРУЖНИ 

ИЗБОРНИ комисии 
во федерална Македонија 

Во основ чл. 9 т. 2 од Законот за избор 
на народни претставители за Уставотворната 
скупштина во врска со направените предло-
зи од соответните извршни одбори на окруж-
ните народни одбори' согласно чл. 10 од исти. 
от Закон, Земската изборна комисија за фе-
дерална Македонија на своето заседание од 
5. IX. т. г. 

Р Е Ш И 
Да ги именуе следните окружни изборни 

комисии, и тоа: 
1. Изборна комисија за град Скопје, ка-

ко одделен изборен округ со седалиште во 
гр. Скопје, во состав: 

Претседател Миладин Чапаров, претсе-
дател на Скопскиот областен суд; секретар: 
Благој Николов, член на Месното синдикал-
но векје; членови: Душко Лукаров, Менд,у 
Кјазими и Лазар Танев; заменици: председател 
Осман Мифтар, судија; секретар: Гјорги На-
ка; членови: Афус Али, Цане Паргоски и Са-
фет Идриз. 

2. Окружна изборна комисија за Округ 
скопски со седалиште во гр. Скопје1 во со-
став: 

Претседател: Коста X. Костов, судија; 
секретар: Стевица Јовановски, судија; члено-
ви: Џемко Исен, Тошо Поповски и Теки Ха-
лити; 

Заменици: 
Претседател: Тома Лазаров, судија; се-

кретар: Филип Филиповски; членови: Екрем 
Усеин, Георги Аксентиев и Пенка Сливова. 

3. Окружна изборна комисија за Округ 
велешки со седалиште во гр. Велес, во со-
став: 

Претседател: Борис Нојков, судија; се-
кретар: Димче Галапчев, член на Окружниот 
НО; членови: Маца Мирчева, од Велес' Ангел 
Органџиев, од Велес и Кјамуран Тахир, од 
Велес; 

Заменици: 
Претседател: Никола Босилков, судија; 

секретар: Борис Ржар, работник; членови: 
Саит Мустафовски, прочелник; Злата Анге-
лова, директор на гимназија и Милош Ки-
роски, прочелник на Окружниот НО — Велес; 

4. Окружна изборна комисија за Округ 
штипски со седалиште во гр. Штип, во со-
став: 

Претседател: Мане X. Пецев; секретар: 
Јордан Беловски , од Ц. Село; членови: Мара 
Минанева, од Струмица; Јусуф Исмаилов и 
Ристо Елимов; 

Заменици: 
Претседател: Салтир Кошовалиев; секре-

тар :Ванчо Фончев; членови: Коце Трпков, од 
Радовиш, Асан Керимов и Панче Настев; 

5. Окружна изборна комисија за Округ 
битолски со седалиште во гр. Битола, во со-
став: 

Претседател: Александар Срезов; секре-
тар: Младен Јосифов Николовски; членови: 
Јордан Тренески, Рамис Ускоковски и Јанко 
Кј)ука; 

Заменици: 
Претседател: Ицко Младен; секретар: И-

лија Божиновски; членови: Сотир Ангелов-
ски, Рашид Рашид и Талија Џајковска. 

Секретар, Претседател, 
Даре Џамбаз, с. р. Коста Тасев' с. р. 

о о 

О Г Л , А С Е Н Л Е А 
9 е, 

С у д с к и о г л а с и 

I Согласно чл. 15 од Законот за конфиска-
ција „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 
1945 година л неговото аутентично толкува-
ње „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 ав-
густ 1945 година, се објавуе извод од пресу-
дата на Бојниот суд на Скопската војна област 
бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со која е осу-
ден на конфискација на имотите Петар Дими. 
трие Кацаволу, од гр. Скопје, која гласи: 

„Ги осудуе како следуе: 
4) Петар Димитар Кацаволу на две годи-

ни присилна работа и конфискација на имо-
вината му". 

II Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и 
неговото аутентично толкување во истиот 
„Службен лист" на Д.Ф.Ј. се канат кредито-
рите на осудениот да во срок од 15 дена од 
објавуењето на оваа објава во Службениот 
лист на федерална Македонија ги пријават 
на овој суд своите барања. 

Од Скопскиот околиски народен суд, бр. 
1568-45.. ' 16 

I Согласно чл. 15 од Законот за конфиска-
ција „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 
1945 година и неговото аутентично толкува-
ње „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 ав-
густ 1945 година, се објавуе извод од пресу-
дата на Бој.ниот суд на Скопската војна област 



Стр. 118 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Број 19 

бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со која е осу-
ден на конфискација на имотите Велко Дм-
митрие Микович, од гр. Скопје која гласи: 

„Ги осудуе како следуе: 
6 Велко Димитрие Микович, од гр. Зае-

чар-Србија, на 6 (шест) годии тешка присила 
работа и конфискација на имовината му". 

II Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и 
неговото аутентично толкување во истиот 
„Службен лист" на Д.Ф.Ј. се канат кредито. 
торите на осудениот да во срок од 15 дена од 
објавуењето на оваа објава во Службениот 
лист на федерална Македонија ги пријават 
на овој суд своите барања. 

Од Скопскиот околиски народен суд. бр. 
1569/45. 17 

. Согласно чл. 15 од Законот за конфиска-
ција „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 
1945 година и неговото аутентично толкува-
ње „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 ав-
густ 1945 година, се објавуе извод од пресу-
дата на Бојниот суд на Скопската војна област 
бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со која е осу-
ден на конфискација на имотите Миле Ди-
митрие Јованович, од гр. Скопје, која гласи: 

„Ги осудуе како следуе: 
9) Миле Димитрие Јованович на 5 (пет) 

години тешка присилна работа и конфиска-
ција на имовината му". 

II Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и 
неговото аутентично'толкување во истиот 
„Службен лист" на Д.Ф.Ј. се канат кредито-
рите на осудениот да во срок од 15 дена од 
објавуењето на оваа објава во Службениот 
лист на федерална Македонија ги пријават 
на овој суд своите барања. 

Од Скопскиот околиски народен суд, бр. 
1572/45 18 

Согласно чл. 15 од Законот за конфиска-
ција „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 
1945 година и неговото аутентично толкува-
ње „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 ав-
густ 1945 година, се објавуе извод од пресу-
дата на Бојниот суд на Скопската војна област 
бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со која е осу-
ден на конфискација на имотите Воја Марка 
Кликовац, од Скопје, која гласи: 

„Ги осудуе како следуе: 
11) Воја Марка Аликовац на 5 (пет) го-

дини тешка присилна работа и конфискација 
на имовината му". 

II Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и 
неговото аутентично толкување во истиот 
„Службен лист" на Д.Ф.Ј. се канат кредито-
рите на осудениот да во срок од 15 дена од 

објавуењето на оваа објава во Службениот 
лист на федерална Македонија ги пријават 
на овој суд своите барања. 

Од Скопскиот околиски народен суд, бр. 
1573/45. 19 

Согласно чл. 15 од Законот за конфиска-
ција „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 
1945 година и неговото аутентично толкува-
ние „Службен лист" Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 ав-
густ 1945 година се објавува извод од пресу-
дата на Војни суд на Скопската војна област 
бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со која е осу-
ден на конфискација на имотите Вукашин 
П. Секулич од Ливнс Босна која гласи: 

„Ги осудува како следеа: 
2) Вукашин П. Секулич на доживотна 

робија, губење на граѓанска част за секога 
и конфискација на имовината му". 

II Согласно чл. 7 од цитираниот закон и 
неговото аутентично толквание во истиот 
Службен лист на Д. Ф. Ј., се канат кредито-
рите на осудениот да во срок од 15 дена од 
објавуванието на ова ја објава во Службен 
лист на федерална Македонија, пријават на 
овој суд своите барања (потражуениа). 

Од Скопскиот околиски народен суд, бр. 
1566/45. 20 

М А Л И О Г Л А С И 
Личната објава бр. 356/45 издадена од 

Обштинскиот н. о. с. Горно Врановци, Велес 
е загинав и ја оглашувам за невалидна — 
Осман Асан Сејфо, Г. Врановци, Велес. 21 

Лична карта бр. 5891 издадена од Штабот 
на XXI бригада ја загинав и ја оглашувам за 
невалидна. — Крсто Серафимов Најданоски, 
поручник од гр. Скопје. 22 

Лична карта бр. 16364 издадена од Шта-
бот на XXI бригада ја загинав и ја оглашу. 
вам за невалидна. — Благој Велјанов Стоја-
новски, заставник гр. Скопје. 23 

Личната карта бр. 16469 издадена од Шта 
бот на XXI бригада ја загинав и ја оглашувам 
за невалидна. — Алекса Василев Тасевски, 
водник од гр. Скопје. 24 

С О Д Р Ж А Ј : 
113 Земска изборна комисија за Македо. 

5
 / ни ја Стр. 115 
^14 Изборни окрузи во федерална Македо-

нија Стр. 115—116 
115 Расподелба на преставителските манда-

ти по окрузи и околии во федерална 
Македонија Стр. 116 

116 Окружни изборни комисии во федерал-
на Македонија Стр. 117 

16—24 Огласен дел Стр. 117—118 

Штампа Државна печатница ,,Гоце Делчев" — Скопје 


