
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

Ракописите се испраќаат во дупли- СКОПЈЕ 
кат на адреса: „Службен весник на Понеделник, 21 септември 1953 
НРМ"—Скопје. Огласи по тарифата Број 30 Година IX 

Претплата за 1953 год. изнесува 
600 дин. Овој број чини 12 динари. 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

115 
На основа член 21 став 1 т. 4 од Устав-

ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на влас-
та на Народна Република Македонија, како 
и член 21 став 2 од Законот за уредување 
на народните судови, Народното собрание на 
Народна Република Македонија на свој а! а 
седница од 15 септември 1953 година, доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБИРАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ СУ 
ДНИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА НАРОДИ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. — Се разрешува од досегашната 
должност: судија на Врховниот суд на НРМ 
Петар Лазаров Манговски, поради замину-
вање на друга должност. 

2. — Се избираат за судии на Врхов-
ниот суд на НРМ: 

а) Александар Филиповски Главниски, 
досегашен судија на Окружниот суд во Го-
стивар; 

б) Миладин Штијанов Патаровски, досе-
гашен судија на Окружниот суд во Скопје; и 

в) Спиро Манев Бабовски, досегашен ви-
ши референт во Врховниот суд на НРМ. 

3. — Оваа одлука влегува во сила вед-
наш. 

Бр. 414 
Скопје, 15 септември 1953 година. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 
Секретар, Претседател, 

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

116 
На основа член 21 став 1 т. 2 од Устав-

ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на влас-
та на Народна Република Македонија, а по 
предлог на Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Македонија, 
на својата седница од 15 септември 1953 го-
дина, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА НАРОДНОТО СОБРА-

НИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. — Се разрешува од должноста член 
на Извршниот совет на Народното собрание, 
Цветко Узуновски. 

2. — Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Бр. 417 
Скопје, 15 септември 1953 година 

Народното собрание 
на Народна Република Македонија 
Секретар, Претседател, 

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

117 
На основа член 71 точка 10 во врска со 

член 29 од Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија и член 20 од Законот за правата 
и должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното собрание 
на НРМ, Извршниот совет на Народното со-
брание на НРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОД-
НИ ПРАТЕНИЦИ НА НАРОДНОТО СО-

БРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат избори за народни 
пратеници на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија. 

2. Изборите ќе се одржат на целата те-
риторија на Народна Република Македонија 
како следува: 

а) за Републичкиот собор во недела на 
22 ноември 1953 година; 

б) за Соборот на производителите во вре-
мето од 23 до 28 ноември 1953 година, а во 
деновите што ќе ги одреди Републичката 
изборна комисија. 

3. Рокот во кој по распишувањето на из-
борите можат да се вршат исправки во оп-
штите избирачки списоци според чл. 21 од 
Законот за избирачките списоци, ќе се сме-
та од 1 октомври 1953 година. 
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4. За спроведувањето на оваа Одлука ќе 
се грижи Републичката изборна комисија. 

5. Оваа одлука влегува во сила од денот 
на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

Бр. НО 
15 септември 1953 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
М. X. Василев, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

118 
На основа член 32, 33 и 34 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, Извршниот 
совет на Народното собрание на НРМ доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВКУПНИОТ БРОЈ НА 

НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОБОР И СОБОРОТ НА ПРО-/ 
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРА-
НИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА 
НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА СОБОРОТ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ШТО СЕ ИЗБИ-

РА ВО СЕКОЈА ПРОИЗВОДИТЕЛНА 
ГРУПА 

I 
Со оглед на тоа дека според пописот на 

населението од 31 март 1953 година бројот на 
населението на Народна Република Македо-
нија изнесува 1.303.906 жители, како и со 
оглед на тоа што според член 32 од Устав-
ниот закон на 12.000 жители се избира по 
еден народен пратеник, на изборите распи-
шани за 22 ноември 1953 година на терито-
ријата на Народна Република Македонија во 
Републичкиот собор ќе се изберат 108 на-
родни пратеници. 

II 
Со оглед на тоа дека според пописот на 

населението од 31 март 1953 година бројот 
на производителите население на Народна 
Република Македонија изнесува 1.108.777, 
како и со оглед на тоа што според член 33 
став 2 од Уставниот закон на 15.000 произ-
водително население се избира еден народен 
пратеник, на изборите распишани за 23—28 
ноември 1953 година, на територијата на На-̂  
родна Република Македонија во Соборот на 
производителите ќе се изберат 74 народни 
пратеници. 

III 
Со оглед на тоа дека вкупниот општест-

вен производ на Народна Република Маке-
донија, според Законот за општествениот 
план на НРМ за оваа година, изнесува 50.953 
милиони динари, од кои 30.932 милиони ди-

нари односно 60,71% отпаѓа на групата 
на индустријата, трговијата и занаетчиство-
то, а 20.021 милиони односно 39,29% на гру-
пата на селското стопанство^ и имајќи пред-
вид дека во секоја производителна група се 
избира оној број пратеници што му е сраз-
мерен на учеството на групата во вкупниот1 

општествен производ за текуштата година, 
поедините производителни групи во Собо-
рот на производителите на Народното собра-
ние на изборите од 23—28 ноември 1953 го-
дина ќе изберат и тоа: 

а) групата на индустријата, трговијата и 
занаетчиството 45 пратеници и 

б) групата на селското стопанство 29 пра-
теници. 

Бр. 109 
15 септември 1953 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
М. X. Василев^ с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

119 
На основа член 52 став 2 од Законот за 

правата и должностите, изборот и отповику-
вањето на народните пратеници на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија, Извршниот совет на Народното со-
брание на НРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДЕЛБАТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ ДОНИ ЈА 
НА ИЗБОРНИ ОКОЛИИ ЗА ИЗБОР НА-
РОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР НА ИЗБОРИТЕ РАСПИШАНИ ЗА 

22 НОЕМВРИ 1953 ГОДИНА 

Територијата на Народна Република Ма-
кедонија за изборите за народни пратеници 
на Републичкиот собор распишани за 22 но-
ември 1953 година се дели на следните избор-
ни околии: 

1) Изборна околија Битолска I го опфаќа 
делот од подрачјето на битолска градска оп-
штина помеѓу улиците: источно Јорго Осма-
но, Белградска, Стерју Георгиев и Мирче 
Анев, западно Смилево, и Клеттовеп. северно 
ЈТевејанска и Планинска и јужно Преспа и 
Нижеполе; 

2) Изборна околија Битолска П го опфа-
та делот од подрачтето на битолска градска 
оштггина помеѓу улиците: поточно Клиничка 
и 4 ШАТОРИ, западно Јорго Османо. Белград-
ска и Стерју Георгиев, севеттпр Булевар 1 
мај и 1УЖНО Партизанска и Зборска; 

3) Изборна околи-ја Битолска, Ш го оп-
фаќа делот од потгоач1ето на битолска град-
ска оттггина помеѓу улиците: источно Ко-
жуФ, Методи Пачев и Кафтанџиица, западно 
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Мирче Ацев и Ротино, северно Неготино, 
Струга и Смилево и јужно 1 Мај; 

4) Изборна околија Битолска IV го опфа-
та подрачјето на општините: Бачка, Старо-
винска, Маковска и Кременичка; 

5) Изборна околија Битолска V го опфа-
ќа подрачјето на општините: Новачка и Бу-
даковска; 

6) Изборна околија Битолска VI го опфа-
ќа подрачјето на општините: Ивановска и 
Кукуречанска; 

7) Изборна околија Битолска VII го опфа-
ќа подрачјето на општините: Лсговардска, 
Велушинска и Буковска; 

8) Изборна околија Битолска VIII го опфа-
ќа подрачјето на општините: Диховска и 
Кажанска; 

9) Изборна околија Битолска IX го опфа-
ќа подрачјето на општините: Демирхисарска, 
Смилевска и Лопатичка; 

10) Изборна околија Битолска X го опфа-
ќа подрачјето на општините: Жванска и До-
левска. 

11) Изборна околија Гевгелиска I го опфа-
ќа подрачјето на општините: Гевгелиска, 
Негорска и Миравска; 

12) Изборна околија Гевгелиска II го оп-
фаќа подрачјето на општините: Валандовска, 
Деделска, Удовска и Башибозечка; 

13) Изборна околија Гевгелиска III го оп-
фаќа подрачјето на општините: Богданска и 
Дојранска; 

14) Изборна околија Гостиварска I го оп-
фаќа подрачјето на општините: Гостиварска 
и Чајланска; 

15) Изборна околија Гостиварска II го оп-
фаќа подрачјето на општините: Чегранска и 
Сенокоска; 

16) Изборна околија Гостиварска Ш го 
опфаќа подрачјето на општините: Врапчиш-
ка и Дебрешка; 

17) Изборна околија Гостиварска IV го оп-
фаќа подрачјето на општините: Банкичка и 
Србиновска; 

18) Изборна околија Гостиварска V го оп-
фаќа подрачјето на општините: Вруточка, 
Никифоровска и Трничка; 

19) Изборна околија Дебарска I го опфаќа 
подрачјето на општините: Дебарска, Бела-
нечка, Коџаџичка и Манастиречка; 

20) Изборна околија Дебарска П го оп-
фаќа подрачјето на општините: Жиравнич-
ка, Ростушка, Лазарополска и Косоврашка; 

21) Изборна околија Кичевска, I го оп-
фаќа подрачјето на кичевската градска оп-
штина; 

22) Изборна околија Кичевска П го опфа-
ќа подрачјето на општините: Бродска, Мо-
дришка, Д. Манастиречка^ Самоковска и Ра-
стешка; 

23) Изборна околија Кичевска Ш го оп-
фаќа подрачјето на општините: Ј. Доленеч-
ка, Осломешка и Зајашка; 

24) Изборна околија Кичевска IV го оп-
фаќа подрачјето на општините: Ижишка, М. 
Црска, Староечка и Орланечка; 

25) Изборна околија Кичевска V го опфа-
ќа, подрачјето на општините: Рапгганска, 
Друговска, Изворска и Бржданска; 

26) Изборна околија Кочанска I го опфа-
ќа подрачјето на општините: Кочанска, По-
лачка и Нивичанска; 

27) Изборна околија Кочанска П го опфа-
ќа подрачјето на општините: Виничка и Ори-
з а р о в ; 

28) Изборна околија Кочанска Ш го оп-
фаќа подрачјето на општините: Блатечка и 
Грљанска; 

29) Изборна околија Кочанска IV го оп-
фаќа подрачјето на општините: Облешевска, 
Чешиновска и Зрновска; 

30) Изборна околија Кочанска V го опфа-
ќа подрачјето на општините: Пробиштипска 
и Злетовска; 

31) Изборна околија Кривопаланечка I го 
опфаќа подрачјето на општините: Кривопа-
ланечка и Длабочичка; 

32) Изборна околија Кривопаланечка П 
го опфаќа подрачјето на општините: Жиди-
ловска, Добровничка, Градечка и Огутска; 

33) Изборна околија Кривопаланечка Ш 
го опфаќа подрачјето на општините: Танков-
ска, Петраличка и Германска; 

34) Изборна околија Кумановска I го оп-
фаќа делот од подрачјето на Кумановска 
градска општина помеѓу улиците односно се-
лата: источно село Тромеѓа и Младо Нагори-
чане, западно улиците Лазар Колишевски, 
Маршал Тито, плоштадот Нова Југославија 
до градската Пошта, северно улиците Брат-
ство и Единство и Црнотравска и јужно се-
ло Биљановце, и подрачјето на село Проев-
ц е 

35) Изборна околија Кумановска П го оп-
фаќа делот од подрачјето на кумановска 
градска општина помеѓу улиците односно 
селата: источно улиците Маршал Тито Цр-
нотравска и плоштад Нова Југославија, за-
падно железничката станица и село Бедиње, 
северно село Речица и јужно село Режанов-
це; 

36) Изборна околија Кумановска Ш го 
опфаќа подрачјето на општините: Кратовска 
и Страцинска; 

37) Изборна околија Кумановска IV го оп-
фаќа подрачјето на општините: Шопско-ру-
дарска и Павлешенска; 

38) Изборна околија Кумановска V го оп-
фаќа подрачјето на општините: Арбанашка, 
Бајловска, Жегљанска и Старонагоричанска; 

39) Изборна околија Кумановска VI го оп-
фаќа подрачјето на општините: Облавечка, 
Клечковска и Младонагоричанска; 

40) Изборна околија Кумановска VП го 
опфаќа подрачјето на општините: Орашачка 
и Романовска; 
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41) Изборна околија Кумановска VIII го 
опфаќа подрачјето на општините: Табанов-
ска и Бедињска; 

42) Изборна околија Кумановска IX го 
опфаќа подрачјето на општините: Слупчан-
ска, Матеечка и Думановска; 

43) Изборна околија Малешевска I го оп-
фаќа подрачјето на општините: Беровска и 
В ладимировска; 

44) Изборна околија Малешевска 11 го оп-
фаќа подрачјето на општините: Пехчевска и 
Тработивишка; 

45) Изборна околија Малешевска Ш го 
опфаќа подрачјето на општините: Делчевска, 
Драмчевска и Каменичка; 

46) Изборна околија Овчеполска I го оп-
фаќа подрачјето на Штипска,та градска оп-
штина; 

47) Изборна околија Овчеполска П го оп-
фаќа подрачјето на општините: Светиникол-
ска, Горубинска и Нема,њичка; 

48) Изборна околија Овчеполска Ш го оп-
фаќа подрачјето на општините: Ерџелиска, 
Троолоска и Крупишка; 

49) Изборна околија Овчеполска IV го оп-
фаќа подрачјето на општините: Карбинска и 
Радањска; 

50) Изборна околија Овчеполска V го оп-
фаќа подрачјето на општините: Лакавичка, 
Драгоевска и Тричешминска; 

51) Изборна околија Охридска I го опфа-
ќа подрачјето на Охридската градска оп-
штина; 

52) Изборна околија Охридска П го опфа-
ќа подрачјето на општините: Струшка и Ра-
довишка; 

53) Изборна, околија Охридска Ш го оп-
фаќа подрачјето на општините: Вевчанска, 
Лабунишка и Дримколска; 

54) Изборна околија Охридска IV го оп-
фаќа подрачјето на општините: Велештан-
ска и Караорманска; 

55) Изборна околија Охридска V го оп-
фаќа подрачјето на општините: Сливовска 
Издеглавска и Белчишка; 

56) Изборна околија Охридска VI го оп-
фа,ќа подрачјето на општините: МешеишЧ 
ка, Требенишка и Драслаичка; 

57) Изборна околија Охридска VII го оп-
фаќа подрачјето на општините: Коселска и 
Галичичка; 

58) Изборна околија Преспанска I го оп-
фаќа подрачјето на општините: Ресенска, 
Подмочанска и ЈБубоњска; 

59) Изборна околија Преспанска И го оп-
фаќа подрачјето на општините: Јанковечка 
и Царев дворска; 

60) Изборна околија Прилепска I го оп-
фаќа делот од Прилепска градска општина 
помеѓу улиците: 9 септември, Драган Димов-
ски, Горче Петров, Трајко Тарцано, Пенка 
Кодевска, Цена Џинорозот, и Киро Косев-
ски како и подрачјето на село Селце; 

61) Изборна околија Прилепска II го оп-
фаќа делот од Прилепска градска општина 
помеѓу улиците: Борка Талевски од бр. 1 и 
2 до бр. 63 и 66, кеј 1 мај, од 1 до 24, Алек-
сандар Ранковиќ, Ладо Лапецот, Ристо Се-
кирчанец, Андон Славеј КОВСКИ и Марксова 
како и подрачјето на село Варош; 

62) Изборна околија Прилепска III го оп^ 
фаќа делот од Прилепска градска општина 
помеѓу улиците: кеј 1 Мај од бр. 24 до крај, 
Крушевска, Едвард Кардељ, Дабнички за-
вој, Белградска и Партизанска како и под-
рачјето на селата Дабница и Присат; 

63) Изборна околија Прилепска IV го оп-
фаќа подрачјето на општините: Дебрешка и 
Костинечка; 

64) Изборна околија Прилепска V го оп-
фаќа подрачјето на општините: Крушевска, 
Долнодивјечка, Коровска и Кривогаштансха; 

65) Изборна околија Прилепска VI го оп-
фаќа подрачјето на општините: Тополчан-
ска, Канатларска, Старолаговска и Белоцрк-
венска; 

66) Изборна околија Прилепска VII го 
опфаќа подрачјето на општините: Долненска, 
Д уп јаванска и ОДалокоњарска; 

' бТРтзборна околија. 'Прилепска VIII го 
бпфЅќа подрачјето' на општините: Г1летвар-
ска, Троечка, Дуњска и Витолишка; 

68) Изборна околија Скопје град I го оп-
фаќа подрачјето почнувајќи од Долно Нере-
зи границата оди по железничката линија 
Скопје — Горче Петров кон Скопје до улица 
29 ноември, та по таа улица и улиците 
Страшо Пинџур и Ѓуро Ѓаковиќ до станица-
та Стиф Наумов на пионерската пруга и 
оттаму по пионерската пруга до Долно Не-
рези; 

69) Изборна околија Скопје град II го оп-
фаќа подрачјето почнувајќи од станицата 
Стиф Наумов на пионерската пруга грани-
цата продолжува по кејот 13 ноември до 
плоштадот Маршал Тито, од тука низ ули-
цата Иво Лола Рибар до булевард ЈНА, по 
него до улицата Ѓуро Ѓаковиќ и границата 
продолжува низ оваа улица до станицата 
Стив Наумов; 

70) 'Изборна околија Скопје град III го 
опфаќа подрачјето почнувајќи од Долно Не-
рези границата оди по железничката линија 
Скопје — Ѓорче Петров кон Скопје до ули-
ца 80, потоа по оваа улица и улиците Стра-
шо Пинџур и Ѓуро Ѓаковиќ, булевард ЈНА 
и улица Иво Лола Рибар до плоштадот Мар-
шал Тито, оттука по улицата Маршал Тито 
преку железничката станица (опфаќајќи ја 
и неа) по улиците Димче Мирчев и 437 до 
селото Горно Водно (опфаќајќи го и селото); 

71) Изборна околија Скопје град IV го оп-
фаќа подрачјето почнувајќи од селото Горно 
Водно границата оди надолу по улиците 437 
и Димче Мирчев до железничката линија 
Скопје — Куманово, потоа по линијата до 
рампата на улица 11 Октомври, а оттаму по 
линијата Скопје—Куманово до улицата 566 
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та по оваа улица и патот за Горно Лисичје 
до територијата на село Горно Л исин ј е; 

72) Изборна околија Скопје град V го 
опфаќа подрачјето почнувајќи од главната 
железничка станица границата оди по ули-
ца Генерал Темпо до плоштадот Маршал: 
Тито, потоа по кејот 13 Ноември и улиците 
43, Кочо Рацин и Мирче Ацев до железнич-
ката линија Скопје—Куманово и по желез-
ничката линија до главната железничка 
станица; 

73) Изборна околија Скопје град VI го 
опфаќа подрачјето почнувајќи од територи-
јата на Горно Лисичје границата оди по па-
тот од ова село кон Скопје, по улицата 566 
до железничката линија Скопје—Куманово^ 
та по линијата до крајот на улицата Мирче 
Ацев, а потоа по оваа улица и улиците Кочо 
Рацин, 43, кејот 13 Ноември и по десниот 
брег на река Вардар до територијата на село 
Горно Лисичје; 

74) Изборна околија Скопје град VII 10 
опфаќа подрачјето почнувајќи од Дизелова-
та централа (опфаќајќи ги сите објекти во 
кругот на централата) границата оди по ули-
ците 87, Делници, Маршал Тито, 125, 117, 
Белградска и Борис Кидрич до кејот Ди-
митар Влахов и по кејот Димитар Влахов до 
Дизеловата централа; 

75) Изборна околија Скопје град VIII го 
опфаќа подрачјето почнувајќи од дизелова-
та централа границата оди по улиците 87, 
Делници, Маршал Тито, 125, 117, Белград-
ска, Цветан Димов, 131, 140 и патот за село 
Бутељ до селото Бутељ (опфаќајќи го и 
селото); 

76) Изборна околија Скопје град IX 10 
опфаќа подрачјето почнувајќи од селото Бу-
тељ границата оди по патот за Скопје, згли-
ца 140, 131, Цветан Димов, Борис Кидрич, 
Јане Сандански, 161, 155 до Гази баба, оп-
фаќајќи ја зградата на Филозофскиот фа-
култет; 

77) Изборна околија Скопје град X го 
опфаќа подрачјето почнувајќи од почетокот 
на улицата Јане Сандански, границата оди 
по таа улица и улиците 161 и 155 до Гази 
баба, а потоа над населбата Ауто команда 
(опфаќајќи ја и неа) и месноста до патот 
Скопје—с. Сингелиќ, потоа по улицата Бо-
рис Кидрич (почнувајќи од улицата Јане 
Сандански), кејот Димитар Влахов и по бре-
гот на левата страна од река Вардар до крај-
ната граница на територијата на град Скопје; 

78) Изборна околија Скопска I го опфаќа 
подрачјето на општините Љубанска и Син-
ѓеличка; 

79) Изборна околија Скопска II го опфаќа 
подрачјето на општините: Кучевишка и 
Бразданска; 

80) Изборна околија Скопска III го оп-
фаќа подрачјето на општините: Раштанска, 
Буковичка и Сарајска; 

81) Изборна околија Скопска IV го опфаќа 
подрачјето на општините: Ѓорчепетровска и 
Вучидолска; 

82) Изборна околија Скопска V го опфа-
ќа подрачјето на општините: Ракотинска? Ја-
болчишка и Цветовска; 

83) Изборна околија Скопска VI го опфа-
ќа подрачјето на општините: Драчевска и 
Горноко л ичанека; 

84) Изборна околија Скопска VII го оп-
фаќа подрачјето на општините: Петровачка 
и Зелениковска; 

85) Изборна околија Скопска VIII го оп-
фаќа подрачјето на општините: Бунарџи-
е в , Среднокоњарска и Катлановска; 

86) Изборна околија Струмичка I го оп-
фаќа подрачјето на Струмичка градска оп-
штина; 

87) Изборна околија Струмичка II го оп-
фаќа подрачјето на општините: Радовишка, 
К а л а у з л и ј а и Подарешка; 

88) Изборна околија Струмичка III го оп-
фаќа подрачјето на општините: Добротпан-
ска, Велушка и Василевска; 

89) Изборна околија Струмичка IV го оп-
фаќа подрачјето на општините: Муртинока, 
Попчевска и Костуринека; 

90) Изборна околија Струмичка V го оп-
фаќа подрачјето на општините: Турновска и 
Босиловска; 

91) Изборна околија Струмичка VI го оп-
фаќа подрачјето на општините: Кончевска и 
Ињевска; 

92) Изборна околија Струмичка VII го оп-
фаќа подрачјето на општините: Новоселска 
и Мокриовска; 

93) Изборна околија Тетовска I го опфаќа 
делот од подрачјето на Тетовска градска оп-
штина и тоа улиците Гоце Делчев, сите ули-
ци северно од неа и улиците Братство, Иво 
Рибар Лола и Цетињска и сите улици помеѓу 
нив како и подрачјето на село Лавце; 

94) Изборна околија Тетовска II го опфа-
ќа делот од подрачјето на Тетовска градска 
општина и тоа: улиците Скопјанска, Топ-
џиска, Караорман, Питу Гули, Љуботенска, 
Вардарска и Охридска и сите улици помеѓу 
нив како и подрачјето на село Фалише; 

95) Изборна околија Тетовска III го оп-
фаќа подрачјето на општините: Долнопал-
чишка и Милетинска; 

96) Изборна околија Тетовска IV го оп-
фаќа подрачјето на општината: Горносед-
ларска; 

97) Изборна околија Тетовска V го опфа-
ќа подрачјето на општините: Непронггенска 
и Шишковска; 

98) Изборна околија Тетовска VI го оп-
фаќа подрачјето на општините: В р а т и ч к а и 
Теаречка; 

99) Изборна околија Тетовска VII го оп-
фаќа подрачјето на општините: Групчинскаг 
Саракинска и Шемшовечка; 

100) Изборна околија Тиквешка I го оп-
фаќа подрачјето на Кавадарска општина; 
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101) Изборна околија Тиквешка II го оп-
фаќа подрачјето на општините: Дреновска. 
Росоманска и Бегнишка; 

102) Изборна околија Тиквешка III го оп-
фаќа подрачјето на општините: Мрежичка, 
Кривевска и Демиркаписка; 

103) Изборна околија Тиквешка IV го оп-
фаќа подрачјето на општините: Неготинска, 
Пепелишка и Долно дисанска; 

104) Изборна околија Титоввелешка I го 
опфаќа источниот дел на Титоввелешка 
градска општина од река Вардар и подрач-
јето на селата Башино село, Чалошево, Ново 
село, Горно Оризари и населба Бабуна; 

105) Изборна околија Титоввелешка II го 
опфаќа западниот дел на Титоввелешка град-
ска општина од река Вардар; 

106) Изборна околија Титоввелешка III го 
опфаќа подрачјето на општините: Џумај^ 
лиска, Шанковска, Отовичка и Згрополска; 

107) Изборна околија Титоввелешка IV го 
опфаќа подрачјето на општините: Горновра-
новска, Јаболчишка, Чашка, Раштански и 
Војничка; 

108) Изборна околија Титоввелешка V го 
опфаќа подрачјето на општините: Богомил-
ска, Теовска, Изворска и Градска. 

Бр. 108 
15 септември 1953 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
М. X. Василев^ с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

120 
На основа член 124 став 4 од Законот за 

правата и должностите, изборот и отпови-
кувањето на народните пратенци на Народ-
ното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, Извршниот совет на Народното со-
брание на НРМ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДЕЛБАТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
НА ИЗБОРНИ ОКОЛИИ ЗА ИЗБОР НА-
РОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА СОБОРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СО 
БРАНИЕ НА ИЗБОРИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ОДР-
ЖАТ ВО ВРЕМЕТО ОД 23 ДО 28 НОЕМВРИ 

1953 ГОДИНА 

Територијата на Народна Република 
Македонија за изборите за народни прате-
,ници на Соборот на производителите на На-
родното собрание што ќе се одржат во вре-
мето од 23 до 28 ноември 1953 година се де-
ли на следните изборни околии: 

I. Групата на индустријата, трговијата 
и занаетчиството 

1) Изборна околија Битолска I ги оп-
фаќа стопанските организации од дел на Би-

толската градска општина и тоа: источно од 
крајот на градот до местата Гургур и Град-
ско Поле; западно од улицата Маршал Тито 
до хотел „Македонија"; северно од горниот 
тек на реката Драгор (од мостот Денски па-
зар) до местото Градско Поле и јужно од 
крајот на градот до местото Сива вода, како 
и од подрачјата на општините: буковска, ве-
лушинска, старавинска, кременичка и бач-
ка; 

2) Изборна околија Битолска II ги оп-
фаќа стопанските организации од дел на 
Битолската градска општина и тоа: од исток 
до машино-тракторската станица и местото 
Орани бавчи; од запад до местото Ленски па-
зар, улицата Скопска, Житни пазар и ули-
цата Иван Милутиновиќ до крај; од север до 
селото Долно Оризари и од југ до реката 
Драгор узводно до мостот Денски пазар, ка-
ко и од подрачјата на општините: демирхи-
сарска, доленска, жванска и лопатичка; 

3) Изборна околија Битолска III ги оп-
фаќа стопанските организации од дел на Би-
толската градска општина и тоа: од исток 
до мостот Денски пазар, улицата Скопска, 
Житни пазар и улицата Иван Милутиновиќ 
до дулието; од запад до местото Девејани и 
Германските гробишта; од север до Евреј-
ските гробишта и Баирот и од југ до реката 
Драгор, од Девејани до мостот Денски пазар, 
како и од подрачјата на општините: буда-
ковска, логовар дека, маковска и новачка; 

4) Изборна околија Битолска IV ги оп-
фаќа стопанските организации од дел на Би-
толската градска општина и тоа: од исток 
до местото Денски пазар, улица Генерал 
Темпо, Рузвелт и улицата Маршал Тито до 
крај; од запад до крајот на градот и место-
то Довлеџик; од север до реката Драгор, од 
Девејани до мостот Денски пазар; од југ др 
реката Курделес, од камениот мост на ули-
цата Маршал Тито до Арнаут маало, како и 
од подрачјата на општините: диховска, ку-
куречанска, кажанска, ивановска и смилев-
ска; 

5) Изборна околија Гевгелиска ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачје-
то на административната околија; 

6) Изборна околија Гостиварска I ги 
опфаќа стопанските организации од подрач-
јата на општините: гостиварска, бањичка, 
вруточка, врапчишка, србиновска, чај дан-
ска, чегранска, сенокоска и дебрешка; 

7) Изборна околија Гостиварска II ги 
опфаќа стопанските организации од подрач-
јата на општините: никифоровска и трнинка; 

8) Изборна околија Дебарска I ги опфа-
ќа стопанските организации од дел на Де-
барската градска општина и тоа: од исток до 
местото „Тулбе"; од запад до Сува река; од 
север до Брдо Кодраќосати и од југ до ули-
цата Маршал Тито како и од подрачјата на 
општините: ростугика, жировничка и Лаза-

р о п о л е ^ 
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9) Изборна околија Дебарска И ги оп-
фаќа стопанските организации од дел на Де-
барската градска општина и тоа: од исток и 
север до улицата Маршал Тито; од запад до 
Сува река и село Селокуќи и од југ до село 
Коњаре како и од подрачјата на селата Елев-
ци, Рајчица, Банкиште, Кривци, Ане, Спах, 
Селокуќи, Коњаре и Помово и од општини-
те: манастиречка, косовратска, баланска и 
коџаџишка; 

10) Изборна околија Кичевска I ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачја-
та на општините: кичевска, малоцрска, Осло-
меј ска, јаголдоленска, раштанска, друговска, 
староечка и орланска; 

11) Изборна околија Кичевска II ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачја-
та на општините: зајачка, ижишка, брждан-
ска, изворска, бродска, долноманастиречка, 
модршика, самоковска и растешка; 

12) Изборна околија Кочанска I ги-оп-
фаќа стопанските организации од подрачја-
та на општините: кочанска, блатечка, винич-
ка, оризарска, грљанска и зрновска; 

13) Изборна околија Кочанска II ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачја-
та на општините: пробиштипска, злетовска, 
нивичанска, облешевска, чешиновска и по-
лачка; 

14) Изборна околија Кривопаланечка ги 
опфаќа стопанските организации од админи-
стративната околија; 

15) Изборна околија Кумановска I ги 
опфаќа стопанските организации од дел на 
Кумановската градска општина што се наоѓа 
од исток помеѓу селата Тромеѓа и Младо На-
горичане од запад од улиците Лазар Коли-
шевски, Маршал Тито и плоштад Нова Ју-
гославија до градската пошта; од север до 
улицата Братство и Единство, Црнотравска 
и од југ до селото Биљановце, како и од под-
рачјето на селото Проевци; 

16) Изборна околија Кумановска II ги 
опфаќа стопанските организации од дел на 
Кумановската градска општина што се наоѓа 
од исток до улица Маршал Тито, плоштадот 
Нова Југославија и улицата, Црнотравска; 
од запад до железничката станица и село 
Бедиње; од север до село Речица и југ до 
село Режановце; 

17) Изборна околија Кумановска Ш ги 
опфаќа стопанските организации од подрач-
јата на општините: кратовска, страцинска, 
шопско-рударска, павлешенска, арбанашка, 
бајловска, жегљанска, старонагоричанска, 
облавечка, клечовска, младонагоричанска, 
орашачка, романовска, табановска, бедело-
ска, слупчанска, матеечка и думановска; 

18) Изборна околија Малешевска ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачје-
то на административната околија; 

19) Изборна околија Овчеполска ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачје-
то на административната околија; 

20) Изборна околија Охридска I ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачја-
та на општините: струшка, радовишка, дрс-
лаичка, велешка, вевчанска, лабунишка, ка-
раорманска и дримколска; 

21) Изборна околија Охридска II ги оп-
фаќа стопанските организации од дел на 
Охридската градска општина што се наоѓа 
источно од улицата Маршал Тито, како и од 
подрачјата на општините: галичка и косел-
ска; 

22) Изборна околија Охридска III ги оп-
фаќа стопанските организации од дел на Ох-
ридската градска општина што се наоѓа за-
падно од улицата Маршал Тито, како и од 
подрачјата на општините: требенишка, ме-
шеишка,. белчишка, издеглавска и сливов-
ска; 

23) Изборна околија Преспанска ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачје-
то на административната околија; 

24) Изборна околија Прилепска I ги оп-( 
фаќа стопанските организации од подрачја-
та на општините: прилепска, вито лишка, 
дуњска, троечка, плетварска, старолаговска, 
канатларска, дупјачанска и долненска; 

25) Изборна околија Прилепска И ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачја-
та на општините: крушевска, долнодивјечка, 
коровска, дебрешка, костинечка, кривскга-
штанска, белоцрквенска, тополчанска и ма-
локоњарска; 

^ 26) Изборна околија Скопје град I ги оп-
фаќа стопанските организации од делот на 
подрачјето на град Скопје помеѓу улиците 
Благој Давков, 29 ноември, Радњанска и Да-
не Крапчев — Стари; 

27) Изборна околија Скопје град II ги 
опфаќа стопанските организации од делот 
на подрачјето на град Скопје почнувајќи од 
станицата Стив Наумов, пионерската пруга, 
улица Народни фронт, Орце Николов, Раде 
Кончар, Отон Жупанчиќ, 2296, Партизанска 
(опфаќајќи ги трите административни згра-
ди на Зелениот пазар) преку улица Дебарце 
и Ленинова до улица Ѓуро Ѓаковиќ, по таа 
улица преку булевард ЈНА, улица Никола 
Парапунов и Гоце Делчев, плоштадот Мар-
шал Тито, кеј 13 ноември до станицата Стив 
Наумов; 

28) Изборна околија Скопје град III ги 
опфаќа стопанските организации од делот 
на подрачјето на град Скопје почнувајќи од 
улицата 528, по улиците Иван Милутиновиќ, 
Партизанска, 221, 496, потоа преку улиците 
Дебарце и Ленинова до улицата Ѓуро Ѓако-
виќ, по таа улица преку булевард ЈНА, по 
улиците Никола Парапунов и Гоце Делчев 
до плоштадот Маршал Тито, оттука по ули-
ците Иво Лола Рибар, Никола Вапцаров, Ла-
зар Колишевски и Кузман Јосифовски — 
Питу, до железничката линија Скопје—Ѓор-
че Петров и по таа линија до ложилницата; 

29) Изборна околија Скопје град IV ги 
опфаќа стопанските организации од делот 
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на подрачјето на град Скопје почнувајќи од 
улица 450 по Ариф-беговиот јаз до улица 
254 по таа улица и подвожњакот на улица 
Лазар Колишевски, по таа улица и улицата 
Кузман Јосифовски — Питу до железнич-
ката линија Скопје — Ѓорче Петров и по таа 
линија до ложилницата; 

30) Изборна околија Скопје град V ги 
опфаќа стопанските организации од делот 
на подрачјето на град Скопје почнувајќи од 
улица Христо Ботев до улица 11 октомври, 
по таа улица до плоштадот Маршал Тито, а 
оттука по улиците Иво Лола Рибар, Никола 
Вапцаров и Лазар Колишевски до улица 
Христо Ботев; 

31) Изборна околија Скопје град VI ги 
опфаќа стопанските организации од делот 
на подрачјето на град Скопје почнувајќи од 
границата на село Усје по улицата 464 и 11 
октомври до плоштадот Маршал Тито, а от-
тука по кејот 13 ноември преку железнички-
от мост на река Вардар, по десниот брег на 
Вардар до крајната граница на Народниот 
одбор на град Скопје према село Горно Ли 
сичје; 

32) Изборна околија Скопје град VII г 
опфаќа стопанските организации од делот на 
подрачјето на град Скопје почнувајќи од ди-
зеловата централа (опфаќајќи ги сите зграда 
во кругот на централата) по улиците 87 и 
Маршал Тито до улица 106 по таа улица и 
улиците 106а и 111 преку Бит-пазар и ули-
ците 192 и Даме Груев до крајот на улицата 
Славеј планина; 

33) Изборна околија Скопје град VIII ту 
опфаќа стопанските организации од делот 
на подрачјето на град Скопје почнувајќи од 
зграда „Ибни Пајко" по улица Маршал Ти-
то до улица 106 по таа улица и улиците 106а 
и 111 преку Бит-пазар по улица Даме Гру-
ев по таа улица до улица Цветан Димов по 
таа улица и улиците 153, 150, 152 до Гази 
баба, а оттука по улицата Беласица и кејот 
Димитар Влахов до зградата „Ибни Пајко"; 

34) Изборна околија Скопје град IX ги 
опфаќа стопанските организации од делот 
на подрачјето на град Скопје почнувајќи од 
Гази-баба над населбата Ауто-командај п,о! 
месноста Ракомија до патот с. Синѓелиќ и од 
Гази-баба по улицата Беласица преку ниже 
метално училиште „Лазар Колишевски" до 
река Вардар, а од тука по левата обала на 
Вардар до крајната граница на територија-
та на Народниот одбор на град Скопје; 

35) Изборна околија Скопска I ги опфа-
ќа стопанските организации од подрачјето 
на општините: буковичка, вучидолска, раш-
чанска, сарајска, бразданска, кучевишка, 
либанска, синѓеличка, бунарџичка, средњск 
коњарска, Катлановска и петровачка; 

36) Изборна околија Скопска II ги опфа-
ќа стопанските организации од подрачјето 
на општините: горчепетровска, горно коли 
чанска, ракотинечка, драчевска, јаб-лска 
тара зелениковска и цветовска; 

37) Изборна околија Струмичка I ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачја-
та на општините: босиловска, турновска, но-
воселска, попчевска, костуринска, муртино 
ска и мокриовска; 

38) Изборна околија Струмичка II ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачја-
та на општините: василевска, подарешка, ра-
довишка, Калаузлија , конческа, инаевска, 
доброшанска и велушка; 

39) Изборна околија Тетовска I ги опфа-
ќа стопанските организации од делот на Те-
товската градска општина што се наоѓа меѓу 
улиците Лазар Колишевски и Браќа Мила 
динови, како и од подрачјата на општините: 
горноседларска, милетинска, долнопалчишка 
и од селото Фалише; 

40) Изборна околија Тетовска II ги оп-
фаќа стопанските организации од делот н 
Тетовската градска општина што се наоР 
меѓу улиците Маршал Тито и Топчиска ка-
ко и од подрачјата на општините: шемшев-
ска, саракиновска и групчинска и од селот 
Лавце; 

41) Изборна околија Тетовска III ги оп-
фаќа стопанските организации од делот на 
Тетовската градска општина што се наоѓаа 
меѓу улиците Маршал Тито, Тодор Ципов-
ски — Мерџан, Братство, Загрепска, Бели-
чица, Иво Лола Рибар како и од подрачјата 
на општините: непроштенска, теарска, врат 
ничка и шапковска; 

42) Изборна околија Тиквешка ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачје-
то на административната околија; 

43) Изборна околија Титоввелешка I ги 
опфаќа стопанските организации од делот на 
Титоввелешката градска општина и тоа мес-
ностите Долно Оризари и Превалец, селото 
Оризари и од подрачјето на општините: бо-
гомилска, теовска, изворска, чашка, горно-
врановска и јаболчишка; 

44) Изборна околија Титоввелешка II ги 
опфаќа стопанските организации од град ТЈ 
тов Велес со" селата Башино село, Чалошево 
и Ново село, како и од подрачјата на општи-
ните: војничка, градска, злополска, отович-
ка, џумај лиска и ивановска; 

45) Изборна околија Титоввелешка III ги 
опфаќа стопанските организации од делот 
на Титоввелешката градска општина и ;:оа: 
месностите Брца, Нови Велес и железнич-
ката станица, како и од подрачјето на Раш-
танска општина. 

II. Групата на селското стопанство 
1) Изборна околија Битолска I ги опфаќа 

стопанските организации од подрачјето на 
општините: долненска, жванска, демирхисар-
ска5 смилевска, ивановска и лопатичка; 

2) Изборна околија ВРСТО лека II ги опфа-
ќа стопанските организации од подрачјата 
на општините: бачка, будаковска, велушин-
ска, кременичка, старавинска и маковска; 

3) Изборна околија Битолска III ги оп-
фаќа. стопанските организации од подрачја^ 
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та на општините: новачка, логовардска, на-
жалена, диховска и буковска; 

4) Изборна околија Гевгелиска ги опфаќа 
стопанските организации од подрачјето на 
административната око ли ј а; 

5) Изборна околија Гостиварска ги оп-
фаќа стопанските организации од подрач-
јето на административната околија; 

6) Изборна околија Дебарска ги опфаќа 
стопанските организации од подрачјето на 
административната околиј а; 

7) Изборна околија Кичевска ги опфаќа 
стопанските организации од подрачјето на 
административната околија; 

8) Изборна околија Кочанска ги опфаќа 
стопанските организации од подрачјето на 
административната околија; 

9) Изборна околија Кривопаланечка ги 
опфаќа стопанските организации од подрач-
јето на административната околија; 

10) Изборна околија Кумановска I ги оп-
фаќа стопанските организации од подрач-
јата на општините: арбанашка, баловска, 
жегљанска, старднагоричанска, ' облавечќа, 
младонагоричанска и страцинска; 

11) Изборна околија Кумановска II ги оп-
фаќа стопанските организации од подрач-
јата на општините: думановска, слупчанска ; 
матеечка, бедињска и табановска; 

12) Изборна околија Кумановска III ги 
опфаќа стопанските организации од подрач-
јата на Кумановската градска општина и 
општините: кратовска^ романовска, клечов-
ска, орешечка, павлешенска и шопскорудар-
ска; 

13) Изборна околија Малешевска ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачје-
то на административната околија; 

14) Изборна околија Овчеполска ги оп-
паќа стопанските организации од подрачје-
то на административната околија; 

15) Изборна околија Охридска I ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачја-
та на општините: струшка, радовишка, дрс-
лаичка), велепгганска, вевчанска, лабуниш-
ка, караорманска и дримколска; 

16) Изборна околија Охридска II ги оп-
фаќа стопанските организации од подрач-
јата на Охридската градска општина и на оп-
штините: галичка, коселска, требенишка, Ме-
шеишта, белчишка, издеглавска и сливовска; 

17) Изборна околија Преспанска ги оп-
фаќа стопанските организации од подрач-
јето на административната околија; 

18) Изборна околија Прилепска I ги оп-
фаќа стопанските организации од подрач-
јата на Прилепската градска општина и на 
општините: вито лишка, дунеска, тројачка' 
плетварска, старолаговска и канатларска; 

19) Изборна околија Прилепска И ги оп-
фаќа стопанските организации од подрач-
јата на општините: дупјачанска, долненска, 
костинечка и дебрешка; 

20) Изборна околија Прилепска III ги оп-
фаќа стопанските организации од подрач-
јата на општините: тополчанска, белоцрле-
венска, кривогаштанска, малокоњарска, ко-
ровска, дблнодивјачка и Крушевската град-
ска општина; 

21) Изборна околија Скопска I ги опфаќа 
стопанските организации од подрачјата на 
Ѓорчепетровската градска општина и на оп-
штините буковичка, вучидолска, рашчанска, 
сарај ска, бразданска, нучев шика и љу бли-
ска; 

22) Изборна околија Скопје И ги опфаќа 
стопанските организации од подрачјата на 
град Скопје и општините; б у н а р џ и е в Кат-
лановска, петровачка, синѓеличка, и средно-
коњарска; 

23) Изборна околија Скопска III ги опфа-
ќа стопанските организации од подрачјето 
на општините: горноноличанска, тара зеле-
никовска, драчевска, јаболчишка, ракоти-
нечка и цветовска; 

24) Изборна околија Струмичка I ги оп-
фаќа стопанските организации од подрач-
јата на општините: струмичка, попчевска, 
костуринска, муртинска, мокриевска, ново-
селска, турновска, и босиловска; 

25) Изборна околија Струмичка II ги оп-
фаќа стопанските организации од подрач-
јата на општините: калаузлиска, Барлев -
ска, велушка, доброшенска, подарешка, ра-
довишка, инаевска и кончевска; 

26) Изборна околија Тетовска I ги опфа-
ќа стопанските организации од подрачјата 
на Тетовската градска општина и на општи-
ните: вратничка, теарска, непроштенска, 
шемшевска и групчинска; 

27) Изборна околија Тетовска II ги опфа-
ќа стопанските организации од подрачјата 
на општините: горноседларска, милетинска, 
долнопалчишка, шипковичка и саракинов-
ска; 

28) Изборна околија Тиквешка ги опфаќа 
стопанските организации од подрачјето на 
административната околија; 

29) Изборна околија Титоввелетка ги оп-
фаќа стопанските организации од подрачјата 
на административната околија. 

Бр. 111 
15 септември 1953 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
М. X. Василев, ср. Лазар Колишевски ср. 
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Огласен дел 
МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 7963, серија бр. 0153303, 
издадена од ПВР—Прилеп на Крсте Митрв Спа-
сески, ул. „Едвард Кардељ" бр. НО—Прилеп. 

(1855) 
Лична карта рег. бр. 10950, серија бр. 0191460, 

издадена од ПВР—Прилеп на Симон Јанчев Стан-
ковски, с. Варош—Прилепско. (1856) 

Лична карта ре^. бр. 4537, серија, бр. 018547 
издадена од ПВР—Прилеп на Ванчо Ристев Ин-
чески, с. Зрзе-Прилепско. (1857) 

Лична карта рег. бр. 2642, издадена од ПВР— 
Прилеп на Соколе Митрев Петрески, с. Врбјани— 
Прилепско. (1858) 

Лична карта рег. бр. 11373, серија бр. издадена 
од ПВР—Прилеп на Глигур Радев Спиркоска с. 
Рилево—Прилепско. (1859) 

Лична карта рег. бр. 474, серија бр. 0304652, 
издадена од ПВР—Штип на Трајчо Герасим Кузев, 
с. Дол. Трогерци—Овчеполско. (1860) 

Лична карта рег. бр. 18361, серија бр. 0651174, 
издадена од ПВР—Куманово на Азем Ш. Руши-
товски, ул. „Средорек" бр. 103—Куманово. (1861) 

Лична карта рег. бр. 22, серија бр. 079892, 
издадена од ПВР—Кичево на Киро Василев Чо-
ревски, ул. „Ст. Божиновски", бр. 29—Кичево. 

(1862) 
Лична карта рег. бр. 9514, серија „Р" 0754035, 

издадена од ПВР—Кичево на Трајче Ванчов Ту-
таковски, с. Козица—Кичевско. (1863) 

Лична карта рег. бр. 13834, серија бр. 0674457, 
издадена од ПВР—Тетово на Азби Зеќир Амзаи, 
с. Шипкоица—Тетовско. (1864) 

Лична карта рег. бр. 19215, серија бр. 0663064, 
издадена од ПВР—Тетово на Асат Сабип Авзии, с. 
Ново Село—Тетовско. (1865) 

Лична карта рег. бр. 3098, издадена од ПВР— 
Радовиш на Усеин Лиманов Османов, с. Оровица-
Струмичко. (1866) 

Лична карта рег. бр. 9691, серија бр. 0214405, 
издадена од ПВР— Охрид на Вари Рифат Муста-
фа, ул. „В. Али Риза" бр. 17—Охрид. (1867) 

Лична карта рег. бр. 50088, серија бр. 0035854, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Халит Нев-
зат Едип, ул. „374" бр. 15-а-Скопје. (1868) 

Лична карта рег. бр. 236133, серија бр. 227522, 
издадена од СВР—Белград на Бојана Стеван (Пе-
шковиќ) Павер, ул. „557" бр. 41/18—Скопје. (1869) 

Лична карта рег. бр. 9388, серија бр. 0064398, 
издадена од ПВР—Кр. Паланка на Родна Борисо-
ва Апостолова, Кр. Паланка. (1870) 

Лична карта рег. бр. 2477, серија бр. 088957, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Лазо Горѓи 
Шоковски, ул. „23" бр. 39—Скопје. (1871) 

Лична карта рег. бр. 24371, серија бр. 0071514, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Благоја Ан-
дреја Органџиевски, ул. „Л. Комсомол" бр. 21 
Скопје. (1872) 

Лична карта рег. бр. 3516, серија бр. 089908, 
издадена од УВР на Г р О - С к о п ј е на Султана Ни-
кола Сетинова, с. Трубарево—Скопско. (1873) 

Лична карта рег. бр. 75386, серија бр. 0068029, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Благуна Крсте 
Јованова Павкола, ул. „164" бр. 50-а—Скопје. 

(1874) 
Лична карта рег. бр. 75477, серија бр. 0051520, 

издадена од УВР на ГНО—Скопје на Трајко Илија 
Павков, ул. „164" бР- 50-а—Скопје. (1875) 

Лична карта рег. бр. 8964, серија бр. 0012905, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Нада Коста 
(Андреевиќ) Миланка, ул. „Орце Николов" бр. 
83-а—Скопје. (1876) 

Лична карта рег. бр. 62211, серија бр. 0066907, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Махмут Мех-
мед Демир, ул. „157" бр. 15—Скопје. (1877) 

Лична карта рег. бр. 53280, серија бр. 0037598, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Зекир Рама-
дан Незир, ул. „129" бр. 8-Скопје. (1878) 

Лична карта рег. бр. 77899, серија бр. 0057478, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Јусуф Исмаил 
Мамудов, ул. „156" бр. 7-Скопје. (1879) 

Лична карта рег. бр. 56850, серија бр. 0042173, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Амбје Зеки-
рова Џавид Амида, ул. „118" бр. 127—Скопје. (1880) 

Лична карта рег. бр. 18541, серија бр. 0039866, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Милутин 
Здравко Котиќ, ул. „256" бр. 4-Скопје. (1881) 

Лична карта рег. бр. 61408, серија бр. 0050256, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Доста Ма-
насие (Момирова) Костовска, ул. „155" бр. 74— 
Скопје. (1882) 

Лична карта рег. бр. 56012, серија бр. 0037299, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Велче Тоде 
Кузманов, ул. „82" бр. 26-Скопје. (1883) 

Лична карта рег. бр. 78490, серија бр. 0055185, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Марица Геор-
ги Б о ж и н о в а Иванова, ул. „Јане Сандански" бр. 27 
Скопје. (1884) 

Лична карта рег. бр. 6628, серија бр. 0016093, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Петре Деспот 
Лукановски, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 46— 
Скопје. (1885) 

Лична карта рег. бр. 3, серија бр. 073694, из-
дадена од УВР на ОНО—Скопје на Љуша Махмуд 
К,азим, ул. „Прохор Пчински" бр. 4—Скопје. (1886) 

Лична карта рег. бр. 56193, серија бр. 0042804, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Ибраим Ре-
џеп Умер, ул. „118" бр. 193—Скопје. (1887) 

, Лична карта рег. бр. 17440, серија бр. 0018726, 
издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Саво Милан 
Трајковиќ, с. Маџари—СКОПСКО. (1888) 

Лична карта рег. бр. 5983, серија бр. 0531544, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје Милица Јаков 
(Љубичиќ) Косановиќ) ул. „256" бр. 10—Скопје. 

(1889) 
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Лична карта рег. бр. 84338, серија бр. 60541, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје Барија Рустем 
Демир Исмаилова, ул. „135" бр. 152—Скопје. (1890) 

Лична карта рег. бр. 104, серија, бр. 086495, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Симо Соти-
ров Врапчевски, ул. „НО" бр. 56-Скопје. (1891) 

Лична карта рег. бр. 957, серија бр. 087712, 
издадена од УВР на ГНО—Скопје на Вангелија 
Ѓорѓи Сувариева, ул. „Максим Горки" бр. 41— 
Скопје. (1892) 

Лична карта рег. бр. 3078, серија бр. 0727115, 
издадена од ПВР на ОНО Брод на Телисавета Фи-
липова Блажеска, с. Света Рора-Кичерско. (1585) 

Лична карта рег. бр. 4045, серија бр. 0700550, 
издадена од ПВР на ОНО Гостивар на Јеростија 
Сандрев Тодоровски, с. Печково—Гостиварско. 

(1586) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 1870/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 107, рег. бр. 107, занает-
чискиот дуќан под фирма: Казанџија Глигор Ми-
хајлов Пуревски, со седиште во Куманово, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 12. 

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствениот Глигор 
Михајлов Пуревски. (276) 

Но основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 1841 /51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 94, рег. бр. 94? занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Автомеханичар Ефрем 
НИКОЛОВ Спиридоновски, со седиште во Кумано-
во, ул. „Трст" бр. 18. 

Предмет на работата на дуќанот е: автомеха-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефрем 
Николов Спиридоновски. (277) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Прилеп бр. 20472/53 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 135, рег. бр. 135, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Ди-
митрија Т. Спирковски, ул. „Илка Присаганка" 3. 

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџи-
ски производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
трија Спирковски. (278) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина—Прилеп бр. 14836/52 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 134, рег. бр. 134, 
занаетчискиот дуќан под Фирма: Јажар Миле 
Христов ИКОНОМОВСКИ ,со седиште во Прилеп, ул. 
„Л. Колишевски" бр. 8. 

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Христо Икономовски. (279) 

На основа дозволата од Поверенството за фи-
нансии на ГНО—Куманово бр. 2196/51 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 258, рег. бр. 258? занает-
чискиот дуќан под фирма: Фотограф ѓорѓи Стој-
менов Митевски, со седиште во Куманово, ул. 
„Н. Југославија" бр. 31. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотограф-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Стојменов Митевски. (275) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 5280 од 24-П-1953 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 176, рег. бр. 176, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар на СРЗ „Илија Дојчин", со 
седиште во село Г. Средорече. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот 
Амиш Шерафедин. (259) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 15173 од 12-П-1953 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 169, рег. бр. 169, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кондураџија Александар Ристов Ми-
левски ,со седиште во Струга. 

Предмет на работата на дуќанот е: конду ра-
доски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Ристов Милески. (246) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 6365 од 10-Ш-1953 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
страна180, рег. бр. 180, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденица на СРЗ „Илинден", со седиште 
в̂о село Волино. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот 
Атанас Г. Кожески. (251) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 6364 од 10-Ш-1953 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 181, рег. бр. 181 % занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденица на СРЗ „Илинден", со седи-
ште во с. Волино. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот 
Лазар Р. Короскоски. (252) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 5156 од 21-П-1953 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 175, рег. бр. 175, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденица на СРЗ „Ботун" со седиште 
во село Ботун. 

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот Ан-
геле Нинески. (253) 

На основа дозволата од НО на Охридска око-
лија бр. 4996 од 27-П-1953 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
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на страна 177, рег. бр. 177, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ковач Мите Ангелов Петровски, со 
седиште во село Годивје. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мите 
Ангелов Петроски. (254) 

На основа дозволата од Градскиот народен 
одбор—Битола бр. 29155/51 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 667, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фотограф Михаил Иванов Зеговски, со 
седиште во Битола, ул. „Маршал Тито" бр. 126. 

Предмет на работата на дуќанот е: фотограф-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил 
Иванов Зеговски. (250) 

На основа дозволата од НО на Титоввелешка 
околија бр. 4877 од 13-У-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 59, рег. бр. 59, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Зидар Шабан Осман Чапаровски, со седи-
ште во с. Мелница. 

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан 
Осман Чапаровски. (320) 

На основа дозволата од НО на Титоввелешка 
околија бр. 4989 од 18-У-1953 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 60, рег. бр. 60, занаетчискиот дуќан под 
фирма: зидар Кадрија Асанов Мучовски, со седи-^ 
ште во с. Горно Врановци. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадри-
ја Асанов Мучовски. (321) 

На основа дозволата од НО на Гостиварска 
околија бр. 4851/1953 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 48, рег. бр. 321 ђ занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Ариф Салиов Исеини, со седиште 
во с. Градец. 

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф 
Салиов Исеини. (316) 

На основа дозволата од НО на Гостиварска 
околија бр. 5468/1953 година е запиран во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 48, рег. бр. 325, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Табак Даут Рама данов Врсекола, со седи-
ште во Гостивар, ул. „Лазар Колишевски" бр. 70. 

Предмет на работата на дуќанот е: обработка 
на кожи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Даут 
Рамаданов Врсекола. 

На основа дозволата од НО на Гостиварска 
околија бр. 5017/1953 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 48, рег. бр. 323, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Грнчар Божидар Костадина Кириќ, со се-
диште во Гостивар, ул. „Тоде Богдановски" бр. 58. 

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бо-
жидар Костадина Кириќ. (318) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Битолска околија бр. 5741 од 1-1У-1953 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 163, рег. бр. 163, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Мите Пет-
ров Десковски, со седиште во с. Сопотница. 

Предмет на работата на дуќанот е: ѕидарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито 
Петров Десковски. (291) 

На основа дозволата од НО на Овчеполска 
околија бр. 7094/1953 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 4, рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Ташо Георгиев Бинов, со седиште 
во с. Три Чешми. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ташо 
Георгиев Бинов. 
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