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137 
За да се овозможи на лицата што немаат гимназијава 

но образование да го добијат истото преку приватни испи-
ти, а во рамките на Оквирните напатствија за составување 
правилник за полагање приватни, класни, поправни и до-
полнителни испити во гимназиите и во седмолетките на 
Министерството за наука и култура на Владата на ФНРЈ, 
пропишувам 

П Ј Ѕ И И ЛИ И ЧИЈ К 

ЗА ПРИВАТНИТЕ, КЛАСНИТЕ. ПОПРАВИТЕЛНИТЕ И ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИСПИТИ ВО ГИМНАЗИИТЕ И ВО ВИ-

ШИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА НА СЕДМОЛЕТКИТЕ 
Член 1 

Приватните, класните, поправителните и дополнител-
ните испити во гимназиите и вишите одделенија на седмо-
летките се полагаат по прописите на овој Правилник. 

Приватни испити 

' Член 2 
Приватен испит може да полага секое лице кое што 

како редовен или ппиватен ученик го свпшил претходниот 
клас и има добро поведение, а не е редовен ученик в гим-
назија односно седмолетка и престорел за тој клас спрема 
Уредбата за гимназиите. 

Член 3 
Приватен испит се полага во месец јуни во гимназии-

те односно во седмолетките во кои што има клас односно 
одделение кое што сака да го полага ученикот. Министер-
ството за просвета може да определи к доуги соокови за 
полагање приватни испити од учениците кои што се на 
гимназиските курсеви за офицеоите од Ј. А. и сл. Полага-
њето на поиватниот испит го одобрува и распоредот го со-
ставува директорот на училиштето. 

Приватните ученици полагаат испит во гимназијата 
или во седмолетката на чија што теоитооија постојано жи-
веат. Само во оппавлани случаи повеоенството за просвета 
и култуоа на околискиот односно градскиот народен одбоо 
може да му одобои на ученикот полагање приватен испит 
во некое друго училиште во истата околија односно глад; 
поиетенството за просвета и култура на областен нарочен 
одбор може да одобри -полагање во некое доуго училиште 
на територијата на областа, а Министерството за просвета 
во училишта надвор од територијата на таа област. 

Член 4 
Лицето што сака да полага приватен испит треба да 

поднесе: 
а) молба таксирана спрема законот за таксите; 
б) оригинално свидетелство односно уверение дека 

го свршило претходниот клас; 
в) уверение од надлежните државни оогани дека не 

е под казна (уверението не смее да биде постаро од три 
месеци) и 

г) извод од матичната книга на родените. 
Молбите се поднесуваат најдоцна до 15 мај до дирек-

торите на гимназиите односно раководителите на седмо-
летките или до поверенствата за просвета и култура на око-
лиските односно градските народни одбоои. Поверенствата 
во споразум со раководителите на седмолетките ги распре-
делуваат приватните ученици. 

Приватниот ученик ако не му е лично познат на ра-
ководителот на училиштето, веродостојноста на личната 
карта ќе се утврди со лична гаранција на двајца граѓани. 
На свидетелството за положениот испит во рубриката ,За-

белешка", во уписницата за приватните ученици во истата 
рубрика, како и во записникот од испитот, треба да се 
назначи врз основа на што е утврден идентитетот. Додека 
не се утврди идентитетот ученикот не смее да се пушти не 
испит. 

Член 5 
Во една учебна година можат да се полагаат приват-

ни испити најмногу за два класа (две одделенија) и пола-
матурски или матурски испит. На полагање приватен испит 
за повисок клас ученикот се пушта по успешно свршени-
от претходен клас. 

Член 6 
Приватниот испит се полага по сите предмети кои 

што се учат во соодветниот клас (више одделение) а по 
пропишаната програма. Само во оправдани случаи директо-
рот на гимназијата однпгмл по^^^^топто ча просвета и 
^'птура на градскиот односно околискиот народен одбор 
може да го ослободи приватниот ученик од полагањето на 
предметот фискултура, цртање или пеење, по негова молба 
и лекарско уверение. 

Член 7 
Испитот се полага пред испитна комисија од три 

члена. Директорот односно раководителот на седмолетката, 
определува комисија во која што влегуваат: претседател 
(класниот раководител на тој клас односно одделение) по-
стојанен член и испитувач по соодветниот предмет. 

За сето време дури трае испитот во работата на ко-
мнен ?агга задолжително присуствуваат сите нејзини члено-
ви. Во случај ако некој од членовите на комисијата се 
оддалечи, испитот ќе се прекрати до неговото враќање. 

Во една училница може да работи само една комисија. 
Член 8 

Приватниот испит има два дела: писмен и устен. 
Писмен испит се полага од сите предмети од кои што 

се работеле писмени задачи во текот на учебната година и 
траат за секој предмет: а) во нижите класон на гимназиите 
односно во вишите одделенија на седмолетките најмногу 
еден саат и б) во вишите класон на гимназиите најмногу 
два саата. 

Предметниот преподавател предлага три или повеќе 
задачи (по математика три или повеќе групи задачи со по 
три прашања меѓу кои што најмалку едно од геометрија), 
а испитната комисија одбира задачи за испитот. Ако прива-
тен испит од ист клас односно више одделение полагаат 
едновремено повеќе ученици за писмениот испит може да 
се даде иста задача. 

Пред давањето на писмената задача претседателот на 
испитната комисија ги предупредува кандидатите, дека е 
секој должен својата задача да ја работи самостојно и да 
не се служи со непозволени средства. Кандидатот што ќе 
го прекрши овој пропис! ќе биде опоменат. Ако се огреши 
повторно ќе биде отстранет од испитот до идниот срок. 
Исто така губи право на понатамошно плагање испит и 
кандидатт за кого што ќе се утврди дека се служел со не-
позвол)ени средства, дека задачата ја препишал или дека 
својата задача ја дал на друг. 

Дури трае испитот кандидатите не можат да излегуваат 
од просторијата во која што се полага испитот без позво-
ление на присутниот преподавател. 

Истовремено не смеат да излезат двајца кандидати. 
Кандидатот што ќе го прекрши овој пропис губи право на 
понатамошно полагање на испитот. 

Член 9 
Изработените писмени задачи ги прегледуваат и ги 

оценуваат предметниот преподавател и еден член од коми-
сијата. Оценката треба да биде образложена накусо во са-
мата задача. Определениот прегледувач ако не се слага со 
оценката на предметниот преподавател, за оценката решава 
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испитната комисија. Секо! член од комисиите има поаво во 
записникот за испитот да внесе свое одделено мнение. 

Член 10 
Ако ученикот покажал слаб успех на писмените за-

дачи по тои^п^лмета не се пушта на усниот ден од испи-
тот. -П'ку се упатува, воколку има У С Л О В И споема чл. 14 од 
ОПОЈ П П Д П М П Ч И К , испитот да го полага повторно во идната 
!унска сесија. 

Член И 
Усниот испит од поодделни предмети тпае 10—15 МИ-

Н У Т И а со прашањата треба да се опфанат најважните дело-
ви од програмата. 

Ако канпилатот се откаже од почнатиот испит пого-
ди опоавдани поичини. се смета дека не полагал испит. Ако 
причините се неопоавдани се смета дека испитот не го по-
ложил. За тоа дали се причините основателни или не реша-
ва испитната комисија,. 

Член 12 
По заиппгеииот устен испит од секо! поецмет оддел-

но. испитната комисија на ппедлог на предметниот пнепо-
дапател. ја утвпдува оценката на секој ученик за секој 
ппопмет оллелно. Ако ученикот по некој предмет добил 
слаба опемка на писмената закача, негопите одгопоои на 
усниот испит тпеба да билат М Н О Г У добри за да би можела 
да се ичпрпе општа поттикна оценка. 

Оценките од писмениот или У С Н И О Т испит не се све-
дупаат аритметички, туку по навоѓањето на испитната ко-
мисија. 

Член 13 
Ако ученикот на испитот ја поекп1ПVва дисциплината 

испитната комнен Ја мо\ке да МУ ГО трипати ПО паѓам, ето. 
ОЛлвчппи/Аиотп петение ма испнтиата уомисиЈд се чипиииг. 
па ел чѕпигнмипт ча испитот. а неговата кчгса (ћо^мулачија 
на глбот на свидетелството ппч осиопа на кое пгго МУ е 
одобрено на ученикот полагањето на приватниот испит. 

Член 14 
Постојаниот ч.лен на испитната комисија води запис-

ник за ппииртниот испит, и тоа за секој ученик на одделен 
лист а сгтема оЛлазенот ппилом/ен кон Поапмлников. 

О Н О Ј З А П И С Н И К го потпишуваат: ппетседателот на ко-
мисијата. постојниот член и сито членови испитувачи. 

Ако немој член ол комисијата има одделно мнение 
МОЖе "а го пиеле по. записникот. 

Пмп01ггопот на гимначт'?ата односно раководитепот 
на селмолетуптц мм го соопштела на учениците пеа^глтатот 
после спппгопан,ето на попатните испити по тоа училиште. 

(Писмните од записникот се поепмшупаат по уписни-
цата на попатните Ученици отмамо ќе спошат испитите. 
Во уписнината за цомпатните уимтцц ср ццр^виат учени-
ците по нед по класопи а на к^аЈот и" уписницата со поли 
ппгилтип по поецини уисЛцц голини. Претселателот на ис-
питната комнсиЦ ги поло ттн^па спм л ете летната и уписница-
та но ппиватиитл уивишт. Увидетелстоата ГИ рПТП"шуП8 
пмолитл-от опипсцо раководителот и претседателот на ис-
питната комисија. 

Сите записници и писмени оаботц се поелапаат на ДИ-
(1Л1/ГПППТ пкол^ип ппуппппчтаппт. Писмеиита пабОТИ И Зв' 
писнииите можат да се поништат по две години. 

Рл ѓОчлотопѓтоптп ПП" па хг/тгачто аоопшвииох ИСПИТ 

торба па Се означи дрка ученикот полагал ппипатрн испит. 
Во случај ако ученикот не го положи поипатниот испит, тоа 
га п ^ а ш т а и-, гг.Лот на свидетелството од претходниот клас 
односно одделение. 

Приватните ученици се оценуваат по поведение. 
Член 15 

Ученикот кој што на приватниот испит добие две не-
прелазни оценки се упатува на поправен испит, ученикот кој 
што на приватниот испит добие повеќе од две нелогични 
оценки се упатува на повтооување на испитот во идниот 
соок. Приватниот испит од истиот клас (вите одделени%) 
може да се полага најмногу ТРИ пати. За полагање на ис-
питот по трет пат треба да се баоа одобрение од Министер-
ството за ппосвета. Ако кандидатот се ппијави за полагање 
приватен испит од клас (више одделение) што го учел по-
рано еднаш или два пати, се смета дека испитот го полага 
втор односно трет пат. 

КЛАСНИ ИСПИТИ 

Член 16 
Класен испит полагаат оние ученици кои што поради 

болест и.ди други оправдани причини останале на крајот на 
учебната година неоценети од три или повеќе предмети. Во 
случај кога ученикот останал неоценет од еден или два 

предмета, полага испит од тие предмети во долу определе-

ниот соок. Класен испит се полага од сите предмети што се 
учат во тој клас. 

Ученикот што сака да полага класен испит поднесува 
молба до Д И П А К Т О О О Т односно раководителот на училиште-
то. Класниот испит се полага во истото училиште во кое што 
ученикот учел педовно. Во Д Р У Г И училишта ученикот може 
ли полага класен испит само во особени случаи, а по одо-
бпенио на попенливото за ппосвета и култуоа на обласни-
от ноподен олбоо. Класниот ^одделенскиот) испит се пола- ч 
га през месец јуни или на крајот на месец август. 

ПОПРАВИТРЛНИ испити 
Член 17 ' - " Г — 1 

П О П П Л Ч М Т А Л А Ч испит полагаат оелопните односно при-
ватните ученииц кои што во свидетелството издадено на 
КнаЈот на учебната година односно после ппиватниот ИСПИТ 
добиле елма или две непоелазни оценки. Ученикот кој што 
сана да полага поппавителрн испит поднесупа по о т с е л е -
ниот спок молба ло директорот односно раководителот на 
Vимлцштето кон која што го прилага последното свидетел-
ство. 

Поплавителмиот И С П И Т СО П О наги писмено и Усмено иии 
само усмено, сппема тоа ОД кој предмет е упатен на поппа-
П И Т Л Л Р Н испит. Испитот се полага на крајот на месен апгуст 
по училипггето во кое што ученикот Vчел оедовно. односно 
по ипо што пллагвц птшатпц испит. Само ПО неточни слу. 
чаи. а по одобрение на попроенстпото за полеваа и К У Л Т У -

па ич обласниот цвпплпц оп^пп. ттличипт МОЖв ПОПрЅВИТелеН 
ИСПИТ " О по М М , ВО Н Р К О О лпуго училиште. 

Поплавителимот И С П И Т по Класниот испит што се по-
лага П" месен оог\ггт се по "аго ма иоаЈот на месец септември. 

Полтле лате пот ма комисијата половнитеден ИСпмт е 
1/ласнмот оакооопител. л мспитчтач поеполапате.лот ко! ПГГО 
го ппрпдцал пелооио соодветниот поелмет на ТОЈ ученик, 
опиосно ГО Испитувал \ 'ЧРНИ1/от на ППИПатмиоТ иттц К-ТОСНИОТ 
испит — а по неговото отсутно — ппеполавателот што ќе 
го опоедели директооот односно раководителот на учили-
штето. 

дополнителни ИСПИТИ 
Член 18 

Дополнителен ИСПИТ ОД елен ИЛИ Повеќе предмети по-
лагаат учениците поп пнРмммтоан,ето Од еден ВО ДПУГИ ВИЦ 
училиште. а сппомц ПОСТОеиите П Р О П И С И ИЛИ учениците 
кои што по рпоѓан,е ол ииостоом^тво сакаат да го продол-
жат пропупеното по нашата земја. 

У Ч Р Ц И К О Т кој што сама да полага дополнителен ИСПИТ 

поднесува молба до Министеоството за просвета, кое што 
опорлелупа од кои поедмети во кој обем тој ученик ќе го 
полага дополнителниот испит. 

Кога ученикот полага дополнителен испит од предме-
ти што се учат во повеќе класови односно одделенија. ги 
полага поед испитната комисија за највисокиот клас одно-
сно одделение во кое што се учат предметите, а во обем на 
програмата чд сите поранешни класон односно одделенија. 

Дополнителниот испит се полага во месец јуни или на 
КоаЈот на месец ИЧГУСТ а по особени случаи Министерството 
за поосвета може да одобри полагање на дополнителен 
испит по елна учебна година. 

По дополнителниот испит нема поправен испит, но 
истиот може да се повтопи најмногу два пати и тоа само 
еднаш по една учебна голине. 

Успехот од дополнителниот испит се запишува на гр-
бот на свидетелството воз основа на кое што му е одобрено 
на ученикот полагањето на дополнителниот испит во вид 
на клаузула: "Ученикот полагал дополнителен испит за 

клас (више одделение) од 
(тука да се наведат предметите) по одобрение на 

(чие) број од и испитот 
го положил со оценки . Спрема тоа ученикот го свршил 

клас (више одделение) или испитот не го положил)44. 
Под клаузулата се става датумот на полагањето и печатот 
на училиштето. 

Член 19 
Одоедбите од овој Правилник што се однесуваат на 

приватните испити содржани во чл. 6, 7, 8, 10, 11. 12 и 13 
важат и за другите видон испити. Исто така чл. 9 од овој 
Правилник важи и за класните односно дополнителните 
испити. ' 

Член 20 ^ „„„„ „ „ „ , 

Сите жалби против решенијата и работата на испива-
те комисии во седмолетките било од некој член на испитната 
комисија било од некој ученик, се поднесуваат до поверен-
ството за просвета и култура на Околискиот народен одбор 
преку раководителот на седмолетката во срок од 15 дена 

после свршениот испит односно после издавањето на свиде-
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телството. Жалби упатени после тој срок или упатени по не-
редовен пат Не се земаат пред вид. Околискиот народен од-
бор жалбата со свое мнение и со мнението на раководи-
телот, кој што го дава при спроведувањето на жалбата до 
околискиот народен одбор, веднаш ја спроведува заедно со 
другите потребни податоци и документи, до поверенството 
за просвета и култура на соодветниот областен народен од-
бор на решавање. 

Во гимназиите жалбите се поднесуваат во истиот срок 
до директорот на гимназијата, а тој со свое мнение и дру-
гите потребни податоци и документи ги препраќа до Мини-
стерството за просвета. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 21 

Надлежностите предвидени со овој Правилник за 
обласните народни одбори до нивното организирање ќе ги 
врши Министерството за просвета. 

Член 22 
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува 

Да важи Правилникот за полагање приватни испити ("Служ-
бенве сник на НРМ" бр. 14/46,), како и Правилникот за по-
лагање приватни испити во основните и вишите основни 
училишта ("Службен весник на НРМ" бр, 17/47). 

Член 23 4 

Овој Правилник влегува во сила од денот непотпи-
шувањето му. 

I Бр. 6900, 23 мај 1949 година, Скопје ' 
Министер, за просвета) 

Д. Мире с. р. 

Место за печат 
штембилот 'на училиштето 

ЗАПИСНИК ЗА ПРИВАТЕН ИСПИТ 

син-ќерка на - -

роден-а на во околија 

НР -, по народност ' 

полагаше, како приватен ученик, во ова училиште пат 

испит за клас по одобрение на 

Наставен 
јазик 

Задача на писмениот 
испит 

Трае-
ње 

Оцен-
ка 

Прашања нн усни-
от испит 

Трае-
ње 

Оцен-
ка 

Општа 
оценка 

Мајчин 
јазик 

\ 

4 
-

Руски 
јазик 

итн. 

Според покажаниот успех ученикот-чката го поло-

жи со успех испитот за клас. 

Постојанен член, Претседател на 
Испитната комисија, 

Ч л е н о в и : 

1. за 4. за 
2. за 5. за 
3. в а 6. за 

Место аа одделени мненија; 
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- Врз основа на чл. 11 став 3 од Општиот закон аа 

шумите и Напатствието на Министерството на шумарството 
на ФНРЈ од 12 III 1949 г. објавено во "Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 32/49 година го прописувам следното 

Напатствие 
ЗА ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ И ШУМСКИТЕ ДРВЈА ПРО-

ТИВ ШТЕТНИ ИНСЕКТИ И ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
1. Државните органи за шумарство, шумско узгојните 

стопанства, шумско индустриине претпријатија, обласните 
народни одбори, околиските народни одбори како и приват-
ни стопани должни се да водат сметка за запазување на шу-
мите од штетни инсекти и од заразни болести. 

2. При маркирана и сеча во прв ред да се земат: сите 
болни, заразени, со суви врвови, откорнати, оштетени, по-
тиштени и воопште дефектни стебла, кои задолжително 
треба што побрго да се оборат и правилно да се обработат 
и изнесат од шумата. 

3. Исеченото иглолисно стебло задолжително треба 
после сечењето веднаш да се изкастри и корката што по 
темелно да се олјупи од исеченото стебло и од газерите 
искастрените гранки, врвовите и корката да се сложат 
на куп. 

Оваа мерка може да се примени, ако е требно и на 
други видови на дрвја. 

Сортименти, како и други исечени стебла, треба ве-
днаш да се пренесет не светли и зречни места, каде требат 
да се сложат на подлоги така, да бидат издигнати од земјз 
зе де се исушет што по брго. 

Покрај стопените или управителите на шумите за не-
извршувањето од прописите од точка 3 одговарет и претпри-
јетивто односно лицето што врши сечење и изнесувење. 

4. Се зебранува секое изнесувење на неолупено игло-
лисно дрво, како и оградување на неолупени сортименти на 
овие видови (огради, рампи и ДР') 

Ако е потребно забраната на изнесување може да се 
примени и на други видови дрвја. 

За неизвршувањето на овие прописи ќе одговарат 
како стопаните така и управителите на шумите, тамо кеј 
што било стаолото исечено, теке и стопенинот на дрвото или 
неговиот закупник, како и лицето што непосредно раководи 
со изнесувањето. 

5. Се забренуве секое примење не иглолисно неолу-
пено дрво надвор од шумете. Зе примење не неолупено др-
во ќе одговара лицето што нешлребно раководи со про-
сториите каЈ што се довлечува дрвото односно темо кеј 
што се приме дрвото (работоводител, пилановодител. мага-
зионер и др). 

Ако е потребно оваа забрана може да се примени и 
па други видови дрвја. 

О. За да се заштитат шумите и шумското дрвје од 
штетни инсекти и од зарезни болести ќе се превземе 
следното: 

а) Одгледување на смесени шуми. 
б) Редовно и правилно одгледување на шумите, а 

онде каде има условна да се изведуват правилно потребни 
прореди. 

в) Превземење на сите мерки да се одржи производ-
ната сила на шумското земјиште односно производната си-
ла да се издигне до најголема висина. 

г) Унотреоа на здрави и јаки садници, како и избор 
на соответни видови за образувење на состојини. 

д) Постојана контрола на состојините со цел да се 
констатира состојбате не штетните инсекти или интензите-
тот на заразните болести. 

ј) Помагање за размножевење не полезни сисери, пти-
ци и инсекти кеко и сортирање на штетни сисари и птици. 

7. Сите степени и управители должни се секоје со-
мнителна појеве не здревственете положеа на шумите или 
шумското дрвје да ја пријават до најблискиот надлежен 
орган на шумарство, шумско узгојните стопанства, обла-
сните народни одбори, околиските народни одбори или нај-
блискиот орган на државната управа. 

Констатације за здравствената положба ја извршува 
стручњак, кој што ќе одреди наедно и мерки за отклону-
вање. 

8. Надлежниот орган за шумарство, шумско узгојно-
то стопанство, шумско индустриско претпријатие, околи-
ски народен одбор и областен народен одбор ако утврди 
дека стопаните или управителите на шумите не ги превзеле 
сите мерки за отклонување на штетните или заразените бо-

лести после секоја утврдена појаве ќе им наредат тове да 
го извршат во одреден срок. Ако и после тој срок не ќе го 
извршат тие, тогаш на нивни трошок ќе се изведат сите 
потребни работи за отклонување на штетните инсекти и 
на зарезените болести. 

Ако се појевет штетни инсекти или зерезни болести во 
теков обем и не толкеве територије де не може заинтере-
совениот стопанин или упревител не шумете сем со своите 
средстве и ребогне сила да ги отклони, должен е зе това 
веднеш де го извести недлежниот орген зе шумарство или 
најблискиот орган на држевнете упреве, кои што ќе прев-
земат понатемошни мерки зе отклонување. 

Во поглед не борбе против инсекти за поединечните 
случаи ќе даве посебни непетствије Упревете зе заштита при 
овоа Министерство. 

10. Упревете зе вештите и узгој не шумите при овоа 
Министерство ќе врши контроле зе начинот за изведување-
то на мерките што се пропишани со овоа непетствие. 

И. Овое напетствие влегува на силе со денот на об-
јевувењето во "Службен весник не НРМ". 
27-У1-1949 година, Скопје 

Министер зе шумарство 
Ст. Ивановски, с. р. 
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Врз основа на член 85, 86 и 87 од Законот за избори на 

одборници за народни одбори, Извршниот одбор на Околи-
скиот народен одбор во град Штип, бр. 12 од 30 УД 1949 г. 
со кое што се распишуват избори за по еден одборник око-
лиски во изборните единици за селата Срчиево. 

Изборите ќе се одржат на ден 7 август 1949 година. 
Се молатгра ѓаните кој што живеат на територијата на 

овие изборни единици, а кои што се дојдени после одржа-
ните последни избори да дојдат да се пријават во Околиски-
от народен одбор — Штип, за да се запишат во избирачките 
списоци. Ј 

Од Изборната комисија на Околискиот народен одбор 
- Штип. бр. 5У40. ^ ^ . 

Врз основа на член 85, 86 и 87 од Законот за избор на 
одборници за народни одбори, Извршниот одбор на Околи-
скиот народне одоор — штип, го донесува следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За распишуване изоори за народни одборници за Око-

лискиот народен одоор — Штип. 
Се распишуваат избори за избор по еден Околиски на-

роден одоорник во следните изоорни единици: 
1-во изоорната единица село срчиево. 
Изоорите не се одржат на ден / август 1949 година. 
Од извршниот одо с) р на околискиот народен одоор -

Штип, број 0У40. „ „ ; 

1 0 1 

Врз основа на чл. 8, 10 и 86 од Законот за избор на 
одборници за народните одбори, Извршниот одбор па Око-
лискиот народен одоор на царево-селска околија 

Р Е Ш А В А 

Да се на ден 14. Ујп 1УчУ година извршат Дополни-
телни избори во изборните единици ор. 1, 4, 1У и за из-
бор на одоорници за Околиски народен одбор на Цареао-
селска околија. 

Од извршниот одбор на Околискиот народен одбор 
- Царево Село, У VII 1У4У р. Зап. Бр. 14. 
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Рег бр. Стр. 
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