
Смрт на фашизмот - слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А 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-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"—Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ I Претплата за 1953 год. изнесува 
Вторник, 22 септември 1953 1600 дин. Овој број чини 12 динари. 

Број 31 Година 1X1 Чековна сметка број 801-Т-166. 

Л 2 1 
На основа член 43 став 1 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НАРОДНИ 
ПРАТЕНИЦИ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

За раководење со спроведувањето на из-
борите за наподни пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
се именува Републичка изборна комисија во 
состав: 

1. За ппетседател — Групче Асен, прет-
седател на Врховниот суд на НРМ; 

за заменик — Марина Панта, судија 
н а В Р Х О В Н И О Т с у д н а Н Р М . 

2. За' секретар — Коробар Перо, секре-
тар на Секретаријатот за законодавни и уп-
равни прашања на Извршниот совет на На-
родното собрание на НРМ; 

за заменик — Лазаров Тома, виши ре-
ферент на Секретаријатот за законодавни 
и управни прашања на И З В Р Ш Н И О Т совет на 
Народното собрание на НРМ. 

3. За членови: 
— Никовски Киро, судија на Врховниот 

суд на НРМ; 
за заменик - Ацев Вангел, судија на 

Врховниот суд на НРМ. 
— Симитчиев Асен, потсекретар на Др-

жавниот секретаријат за работи на стопан-
ството; 

за заменик — Пекевски Боро, директор 
НРМ ВОДОТ 3 3 с т а т и с т и к а и евиденција на 

— Дуковски Јован - јавен правобрани-
тел на НРМ; 

за заменик — Јанев Никола, началник 
во Државниот секретаријат за правосудна 
управа. 

— Левков Димче, професор; 
за заменик — Предраг Ѓорѓевиќ,„ начал-

ник во Државниот секретаријат за право-
судна управа. 

— Љупен Лапе, 
за заменик — Стојчев Димче, претседа-

тел на Советот за прекршоци на Државниот 
секретаријат за внатрешни работи. 

Број 112 
15 септември 1953 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претсе дател, 
М. X. Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р. 

122 
На основа член 29 од Законот за избор и 

отповикување одборници на народните од-
бори, Извршниот совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА ИЗБОР-

НА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА 
' ОДБОРНИЦИ 

Во Републичката изборна комисија за 
избор на одборници се именуваат: 

1. За претседател — Групче Асен, прет-
седател на Врховниот суд на Народна Репуб-
лика Македонија; 

за заменик на претседателот — Марина 
Панта, судија на Врховниот суд на Народна 
Република Македонија. 

2. За секретар — Коробар Перо, секре-
тар за законодавни и управни прашања; 

за заменик на секретарот — Тома Лаза-
ров, виши референт во Секретаријатот за за-
конодавни и управни прашања. 

За членови: 
— Никовски Киро, судија на Врховниот 

суд на Народна Република Македонија; 
за заменик — Ацев Вангел, судија на Вр-

ховниот суд на Народна Република Македо-
нија. 

— Симитчиев Асен, потсекретар на Др-
жавниот секретаријат за работи на стопан-
ството; 

за заменик — Пекевски Боро, директор 
на Заводот за статистика и евиденција на 
НРМ. 

— Дуковски Јован, јавен правобранител 
на Народна Република Македонија; 

за заменик — Јанев Никола, началник 
во Државниот секретаријат за правосудна 
управа, 
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— Левков Димче, професор: 
за заменик — Предраг Ѓорѓевиќ, начал-

ник во Државниот секретаријат за правосуд-
на управа. 

— Љупен Лапе 
за заменик — Стојчев Димче, претседа-

тел на Советот за прекршоци при Државниот 
секретаријат за внатрешни работи. 

Број 113 
15 септември 1953 година 

Скопје 
Извршен совет 

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

123 
На основа член 44 став 1 од Законот за 

правата и должностите, изборот и отпови-
кувањето на наро,дните пратеници на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија, Републичката изборна комисија за 
избор народни пратеници на Народното со-
брание на Народна Република Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОР-
НИ КОМИСИИ И ГРАДСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР 
НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА НАРОД-
НОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
За спроведување изборите за народни 

пратеници на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија се именуваат око-
лиски изборни комисии и градска изборна 
комисија за град Скопје во состав: 

I. — Битолска околија 
претседател: Јанакиевски Томе, судија 

на Околискиот суд во Битола; 
заменик: Божиновски Ристо, судија на 

Окружниот суд во Битола; 
секретар: Талевски Томе, помошник на 

јавниот обвинител за Битолски округ; 
заменик: Петковски Славко, правен ре-

ферент на Околискиот суд во Битола; 
член: Наумовски Тоде, помошник на уп-

равителот на Општата болница во Битола; 
заменик: Димитровски Никола, службе-

ник од Битола. 
П. — Гевгелиска околија 

претседател: Попов Мирко, претседател 
на Околискиот суд во Гевгелија; 

заменик: Ичоќаев Милчо: правен рефе-
рент на Околискиот суд во Гевгелија; 

секретар: Елимов Петар, секретар на 
Народниот одбор на Гевгелиска околија; 

заменик: Зајков Лука, службеник од 
Гевгелија; 

- член: Андонов Тодор, службеник од Гев-
гелија; 

заменик: Костакев Коста, службеник од 
Гевгелија. % 

III. — Гостиварска околија 
претседател: Милановски Војне, судија 

на Окружниот суд во Гостивар; 
заменик: Групче Ефтим, судија на Око-

лискиот суд во Гостивар; 
секретар: Трпевски Добре, службеник од 

Гостивар; 
заменик: Јовановски Божидар, службе-

ник од Гостивар; 
член: Зулфичари Азем, службеник од 

Гостивар; 
заменик: Николовски Саво, секретар на 

Окружниот суд во Гостивар. 
IV. — Дебарска околија 

претседател: Дема Галип, претседател на 
Околискиот суд во Дебар; 

заменик: Мирчевски Филип, секретар на 
Народниот одбор на Дебарска околија; 

секретар: Јовановски Јанаки!а, правен 
референт на Народниот одбор на Дебарска 
околија; 

заменик: Топаловски Лазо, службеник од 
Дебар; 

член: Митревски Данаил, службеник од 
Дебар; 

заменик: Наумовски Наум, службеник од 
Дебар. 

V. — Кичевска околија 
претседател: Ѓузелков Александар, су-

дија на Околискиот суд во Кичево; 
заменик: Максимовски Живко, секретар 

на Околискиот одбор на војните воени инва-
лиди во Кичево: 

секретар: Ширговски Веселин, службе-
ник од Кичево; 

заменик: Стојановски Љубе, службеник 
од Кичево: 

член: Марковски Стојмир, службеник од 
Кичево; 

заменик: Коруновска Паца, службеник 
од Кичево; 

VI. — Кочанска околија 
претседател: Весов Андреја, претседател 

на Околискиот суд во Кочани; 
заменик: Илиев Илија, директор на Око-

лискиот задружен сојуз во Кочани; 
секретар: Бувински Коце, службеник од 

Кочани; 
заменик: Јорданов Тодор, службеник од 

Кочани; 
член: Манов Наум, службеник од Ко-

чани; 
заменик: Иванов Иван, службеник од 

Кочани. 
VII. — Кривото л анечка околија 

претседател: Јовановски Радова, судија 
на Околискиот суд во Крива Паланка; 

заменик: Јаневски Пане, пом. на Јавниот 
обвинител за Кривопаланечка околија; 
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секретар: Николовски Стојче, Јавен об-
винител за Кривопаланечка околна; 

заменик: Стојанов Киро, началник на 
Секретаријатот за народно здравје и соци-
јални грижи на Народниот одбор на Криво-
паланечка околија; 

член: Трајковски Бранко, секретар на 
Народниот одбор на Кривопаланечка око-
лија; 

заменик: Николовски Стојан, правен ре-
ферент на Народниот одбор на Кривопала-
нечка околија. 

VIII. — Кумановска околија ^ 
претседател: Димитриевски Трајко, су-

дија на Околискиот суд во Куманово; 
заменик: Наковски Саво, правен рефе-

рент на Народниот одбор на Кумановска 
околија; 

секретар, Петровски Трајко, директор 
на Народната банка во Куманово; 

заменик: Јордановски Димитар, служ-
беник од Куманово; 

член: Манев Доситеј, пензионер од Ку-
маново; 

заменик: Спасовски Александар, служ-
беник од Куманово. 

IX. — Малешевска околија 
претседател: Петровски Славе, судија на 

Околискиот суд во Берово; 
заменик: Димитровски Никола, службе-

ник од Берово; 
секретар: Брашнарски Васил, службе-

ник од Берово; 
заменик: Стојовски Маноил, службе-

ник од Берово; 
член: Мавродиев Киро, службеник од 

Берово; 
заменик: Кафеџиски Љупчо, службеник 

од Берово. 
X. — Овчеполска околија 

претседател: Делидинков Сотир, судија 
на Окружниот суд во Штип; 

заменик: Калајџиски Трајко, претседа-
тел на Околискиот суд во Штип; 

секретар: Шубариќ Душан, службеник 
од Штип; 

заменик: Кошевалиски Трајко, службе-
ник од Штип; 

член: Андонов Донче, службеник од 
Штип; 

заменик: Петковски Петар, службеник 
од Штип. 

XI. — Охридска околија 
претседател: Белевски Јонче, претседа-

тел на Околискиот суд во Охрид; 
заменик: Тодоровски Јордан, судија на 

Околискиот суд во Охрид; 
секретар: Шибаковски Ставре, службе-

ник од Охрид; 
заменик: Митревски Трајко, правен ре-

ферент на Народниот одбор на Охридска 
околија; 

член: Чукиќ Донка, службеник од Охрид 
заменик: Кичеец Сандре, началник на 

Секретаријатот за стопанство на Народниот 
одбор на Охридска околија. 

XII. — Преспанска околија 
претседател: Хаџиевски Васко, судија 

на Околискиот ,суд во Ресен; 
заменик: Нечовски Боро, јавен обвини-

тел за Преспанска околија; 
секретар: Поповски Боро, правен рефе-

рент на Народниот одбор на Преспанска око-
лија; 

заменик: Цветковски Киро, службеник 
од Ресен; 

член: Гештаковски Мито, службеник од 
Ресен; ^ 

заменик: Димитровски Климе, службе-
ник од Ресен, 

XIII. — Прилепска околија 
претседател: Пашовски Киро, претсе-

дател на Околискиот суд во Прилеп; 
заменик: Јошевски Иван, судија на Око-

лискиот суд во Прилеп; 
секретар: Биновски Трајко, службеник 

од Прилеп; 
заменик: Вртановски Јордан, службеник 

од Прилеп; 
член: Андреевски Сотир, службеник од 

Прилеп; 
заменик: Христовски Ванчо, службеник 

од Крушево. ^ 
XIV. — Скопје град 

претседател: Савов Евгени, претседател 
на Окружниот суд во Скопје; 

заменик: Бојков Јанко, судија на Окруж-
ниот суд во Скопје; 

секретар; Сушелски Благоја, судија на 
Околискиот суд во Скопје; 

заменик: Несторовски Тихо, службеник 
од Скопје; 

член: Спасовски Александар, службе-
ник од Скопје; 

заменик: Будимовски Драгољуб, помош-
ник на директорот на Радио-Скоцје. 

XV. — Скопска околија 
претседател: Данев Гроздан, судија на 

Окружниот суд во Скопје. 
заменик: Атанасов Ратко, судија на Ок-

ружниот суд во Скопје; 
секретар: Букле Горги, правен референт 

на Народниот одбор на Скопска околија; 
заменик: Дадамис Атанас, службеник од 

Скопје; 
член: Паковски Трпе, службеник од 

Скопје; 
заменик: Крстевски Стојче, службеник 

од Скопје. 
XVI. — Струмичка околија 

претседател: Папастиев Васил, претсе-
дател на Околискиот суд во Струмица; 

заменик: Ефтимов Михаил, судија на 
Околискиот суд во Струмица; 
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секретар: Семенковски Киро, службеник 
од Струмица; 

заменик: Гунчев Васил, службеник од 
Струмица; 

член: Замбаков Томе, службеник од 
Струмица; 

заменик: Божинкочев Кирил, службеник 
од Струмица. 

XVII. — Тетовска околија 
претседател: Захариевски Миле, претсе-

дател на Околискиот суд во Тетово; 
заменик: Трпевски Димче, судија за пре-

кршоц,и на Народниот одбор на Тетовска 
околија; 

секретар: Дамјановски Трпуш, секретар 
на Градската општина во Тетово; 

заменик: Урошевски Ацо, службеник од 
Тетово; 

член: Атанасовски Војо, службеник од 
Тетово; 

заменик: Наумовски Столе, службеник 
од Тетово. 

XVIII. — Тиквешка околија 
претседател: Талевски Ристо, претседа-

тел на Околискиот суд во Кавадарци; 
заменик: Ивановски Бранко, службеник 

од Кавадарци; 
секретар: Илиев Тодор, службеник од 

Кавадарци; 
заменик: Гечев Ристо, службеник од 

Кавадарци; 
член: Грозданова Виолета, службеник од 

Кавадарци; 
заменик: Консулов Миле, службеник од 

Кавадарци. 

XIX. — Титоввелешка околија 
претседател: Јовев Трајко, судија на 

Околискиот ,суд во Титов Велес; 
заменик: Димов Ратко, судија за пре-

кршоци на Народниот одбор на Титоввелеш-
ка околија; 

секретар: Домазетов Коле, правен рефе-
рент на Градската општина Титов Велес; 

заменик: Најков Борис, правен рефе-
рент на Фабриката за порцулан во Титов 
Велес; 

член: Ѓоргиев Петре, службеник од Ти-
тов Велес; 

заменик: Анастасов Васил, службеник од 
Титов Велес. 

Бр. 1 
15 септември 1953 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Секрјетар, Претседател, 
П. Корабар, с. р. А. Групче, с. р. 

124 
На основа член 29 став 1 од Законот за 

избор и отповикување одборници на народ-
ните одбори Републичката изборна комисија 
за избор на одборници, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ СОСТАВОТ НА ОКО-
ЛИСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА БИ-
ТОЛСКА, ГОСТИВАРСКА, КОЧАНСКА И 

ОХРИДСКА ОКОЛИЈА 
1) Се разрешуваат од должноста сите 

членови на околиските изборни комисии за 
избор на одборници за битолска, гостиварска, 
кочанска и охридска околија и наместо нив 
за членови на комисиите се именуваат: 

Битолска околија: 
1. За претседател Груевски Тодор, су-

дија на Окружниот суд во Битола. 
за заменик на претседателот Хаџикоста 

Диоген, судија на Окружниот суд во Битола. 
2. За секретар Дериевски Тодор, служ-

беник од Битола 
за заменик на секретарот Димовски Или-

ја, службеник од Битола. 
3. За членови: 
Ризевски Михаило, службеник од Би-

тола; 
за негов заменик Бошевски Васил, служ-

беник од Битола; 
Ѓорѓовски Мито, службеник од с. Бу-

ково; 
за негов заменик: Нечковски Крсте, 

службеник од село Кукуречани. 
Матиќ Стево, службени^: од Битола; 
за негов заменик: Груевски Вангел, 

службеник од Битола. 
Гостиварска околија: 

1. За претседател Мифтари Осман, прет-
седател на Окружниот суд во Гостивар; 

за заменик на претседателот Филипов-
ски Александар, службеник од Гостивар; 

2. За секретар Апостоловски Паскал, 
службеник од Гостивар; 

за заменик на секретарот Тримчевски 
Љубе, службеник од Гостивар; 

3. За членови: 
Богдановски Живко, службеник од Гос-

тивар; 
за негов заменик: Бесими Нухи, служ-

беник од Гостивар; 
Топаловски Крсто, службеник од Гос-

тивар; 
за негов заменик Апостоловски Мојсо, 

учител од Гостивар; 
Андоновски Тодосија, службеник од Гос-

тивар; 
за негов заменик Ангелковски Спасоја, 

службеник од Гостивар. 
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Кочанска околија 
1. За претседател Анастасов Симеон, 

службеник од Кочани; 
за заменик на претседателот Ушинов 

Мијалче, службеник од Кочани; 
2. За секретар Апостолов Стојчо, служ-

беник од Кочани. 
за заменик на секретарот Стаменков 

Трајан, службеник од Кочани; 
3. За членови: 
Данилов Андон, службеник од Кочани; 
за негов заменик Манов Панче, служ-

беник од Кочани; 
Леонтиев Мицо, службеник од Кочани; 
за негов заменик Наумов Никола, служ-

беник од Кочани, 
Дамев Јордан, службеник од Кочани; 
за негов заменик Јанков Лазар, служ-

беник од Кочани. 

Охридска околија: 
1. За претседател Белевски Јонче, су-

дија на Околискиот суд во Охрид; 
за заменик на претседателот Котлар 

Борис, судија на Околискиот суд во Охрид, 
2. За секретар Шибак Ставре, службе-

ник од Охрид; 
за заменик на секретарот Кузмановски 

Андро, служебник од Охрид; 
3. За членови: 
Костовски Спасе, службеник од Охрид; 
за негов заменик Блажевски Иван, 

службеник од Охрид; 
Константиновски Ламбе, службеник од 

Охрид; 
за негов заменик Беровски Филип, служ-

беник од Охрид; 
Петровски Јордан, службеник од Охрид; 
за негов заменик Чорбев,ски Зафир, 

службеник од Охрид. 
2. Ова решение влегува во сила со обја-

вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Број 3 
17 септември 1953 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

за избор на одборници 
Секретар, Претседател, 

П. Корабар, с. р. А. Групче, с. р. 

ИСПРАВКА 

При сравнување на изворниот со објавениот 
текст на Законот за правата и должностите, избо-
рот и отповикувањето на народните пратеници на 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија е установено, дека по омашка се промена л е 
грешки, кои со ова се исправаат: 

— член 3, став 1, реченица 5, првио збор ме-
сто „на" треба ,,во"; 

— член 8, став 3, место „овој предлог" треба 
„овој претрес". 

— член 10, став 4, место „2 и 3" треба ,Д и 2"; 
— член 12, ред 6 место „на" треба „и"; . 
— член 28 во став 1 се бришат зборовите „из-

бирачите на" како погрешно внесени; 
— член 34, став 3, след „третина од" испуште^ 

ни се зборовите „членовите на", 
— во член 43 е испуштен стаз 2, кој гласи: 

„Околиските изборни комисии ги сочинуваат прет-
седател, секретар и еден член". 

— во член 46 е испуштен став 3, кој гласи: 
„Републичката изборна комисија одредува која од 
околиските изборни комисии ќе биде надлежна за 
спроведување на избори за пратеници во Соборот 
на производителите во секоја избореа околија"; 

— член 52, став 1, во реченица 3, пред зборот 
„преостанатиот" се испуштени зборовите „според 
нормата"; 

— член 62, став 2, след зборовите „и на" се 
испуштени зборовите „собирот на", и последната 
реченица од овој став која гласи: „И овој пред-
лог може да опфаќа само кандидати што се пред-
ложени од избирачите"; 

— член 71 став 2: На две места место „подне-
сена" треба „потврдена"; 

— член 73, став 3, место „24" треба „48"; 
— член 85, став 2, след „83" испуштено е 

„став 2"; 
— член 89, став 1, след „гласаат" испуштело 

е „приближно"; 
— член 91, место „кандидатите" треба „канди-

датурите", а место „кандидатурите" треба „канди-
датите"; 

— член 103, став 4, место „пратеник" треба 
„кандидат"; 

— член 107, став 2, ред 21, место „одбор" тре-
ба „список"; 

— член 111, став 5, место „и тој" треба „од тој"; 
— член 112, став 1, зборот „посебен" се брише 

како погрешно внесен; 
— член 114," ред последен, место „не" треба 

„ќе"; 
— член 124, во став 2, след „нормата" испу-

штени зборовите „по правило"; во став 3 место 
„него" треба „неа". Испуштен е став 4 кој гласи: 
„Административната околија или градот што спо-
ред бројот на производителното население не може 
сам да избира пратеник ќе се соедини со соседна 
административна околија или со околии односно 
град така што заедно да избираат еден пратеник, 
при кое дел од една административна околија не 
може да се соединува со друга околија или град". 
Сегашниот став 4 е став 5; 

— член 127, став 1, ред 3, след „што" е испу-
штен зборот „се", став 2 место „погонски" треба 
„погони"; 

— член 135, став 2 се погрешно внесени збо-
ровите „или потпис.никот"; 

— член 142, став 2 гласи: „Изборното тело мо-
же да врши избор ако е присутно мнозинството од 
сите негови членови"; 

— член 145, во ре!д 5, пред зборот „бројот" се 
испуштени зборовите „имињата на членовите на 
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избирачкиот одбор", во ред 13, по зборот „одбор" 
е испуштен зборот „ако"; 

— член 148, во став 2 след „истата" испуштено 
„изборна", во став 4 место „околијата" треба „око-
лиите", а место „подрачјата" треба „подрачјето", 

— член 150, место „судска" треба „судиска"; 
— член 154, став 1, место „поднесените" треба 

„потврдените"; 
— член 162, став 4, место „избирачкото" треба 

„изборното"; 
— члењ 171, во став 2, ред 4, след „потврда" сч 

испуштени думите „од стопанската организација 
односно"; 

— член 172, став 2, претпоследниот и послед-
ниот ред гласат „и стопанската ^ргснизација во 
КОЈ а е запослен односно зачленен"; 

— член 175, став 2, ред 1, по „предлогот" се 
испуштени зборовите „од собир на избирачи"; 

— член 178, став 2, место „објавен" треба „од-
реден"; 

— член 182, став 4, ред 2 место ,,на" треба „ни"; 
— во насловот над член 188, леете „178" тре-

ба „181"; 
— во член 188 како погрешно внесени се бри-

шат зборовите „осем одредбите на оддел осми на 
глава четврта"; 

— член 189, став 1, ред 3, место „на избор" 
треба „за избор", а во став 3, ред 7 место „на со-
бирот" треба „од собири"; 

— член 191, став 1, место „став" треба „член". 
Од Извршниот совет 

ј 25 септември 1953 година 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 11637 од 7-1Х-1953 година ја 
одобри промената на роденото име на Диковска 
Вера, зем јод елка, од с. Горно Лисиче — Скопска 
околија, родена на ден 7-У1-1926 година во с. Горно 
Лисиче, од родители: Џиковски Тодор и мајка 
Диковска, родена Петрушева Илинка, во смисла 
роденото име во иднина да и' гласи Рада. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични 
имиња ова промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (87) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Тодорова Фотева Ефимија, од град Скопје, по-
даде тужба за развод на бракот против Тодоров 
Стати, со непознато местожителство во Егејска Ма-
кедонија — Грција. Бидејќи местожителство^ и ад-
ресата на тужениот Стати се непознати се пови-
кува во срок од еден месец од објавувањето ^ на 
огласот во „Службен весник на НРМ" да се јави 
или одреди свој застапник. Во противен случај су-
дот му го одредува за застапник Есад Доко, адво-
кат од Скопје, кој ќе го застапува на негови раз-
носки. 

Од Окружниот суд во Скопје ; Г. бр. 773/53. (88) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
При овој суд покрената е постапка за прогла-

сување за неважен изгубениот чек во вредност од 
5.000 динари, издаден од Народната банка-филиЈала 
Скопје, на име Чедомир А. Поповиќ, од Скопје, 

Се повикува секој оној кој го притежава или 
знае нешто за истиот, да јави на судов лично или 
преку свој полномошник, или стави приговор про-
тив поништувањето му во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на огласот во пСлужбен весник 
на НРМ". Во противно чекот ќе биде прогласен 
за неважен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Скопје, Р. бр. 1975/53. 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување за неважни 3000 (три илјади) парчиња ак-
ции со номинална вредност од 1000 динари за секо-
ја акција, собственост на бив. Парна пивара А. Д. 
во Скопје. 

Акциите носат броеви од 9001—12000. 
Се повикува секој оној кој ги притежава по 

ма кој било основ да јави на Судов или стави 
приговор против поништувањето им во срок од 
еден месец од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". Во противен случај 
акциите ќе се прогласат за неважни. 

Од Околискиот суд во Скопје, Р. бр. 4697/52. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Сообраќајна книшка рег. бр. 327 од патничка 
кола марка „Штудсбакер", издадена од Сообраќај-
ниот отсек — Скопје на „Ангротекстил" — Скопје. 

(1904) 
Индекс бр. 474, издаден од Правно-економскиот 

факултет — Скопје на Радмила Николиќ — Скопје. 
(1906) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ" 
— Скопје на Василка В. Лукова — Скопје. (1907) 

Колска книшка на моторно возило рег. бр. 333 
издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на 
„Стокопромет" — Скопје. (1908) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија, 
издадено од Осмолетката „Климент Охридски" — 
Скопје на Милка Ефтимова — Скопје. (1912) 

Свидетелство за завршен V клас гимназија, бр. 
294/53, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев" — 
Прилеп на Блага Цветкова Иваноска, ул. „150" бр. 
68 - Прилеп. (1924) 

Студентска легитимација бр. 1592? издадена од 
Филозофскиот факултет — Скопје на Љубица Ни-
коловска — Скопје. (1926) 

Возачка дозвола бр. 3429, на Александар Сера-
фимов Тодоровски — с. Опила — Кривопаланечко. 

(1945) 
Школски свидетелства за завршени I и II клас 

учителска школа, издадени од Учителската школа 
„Никола Карев" — Скопје, на Живко П. Марков^ 
Скопје. (1823) 
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Оружен лист за носење на ловна пушка на 
ѓорѓи Чаушовски, од Ресен. (1838). 

Војна објава бр. 274615, серија „А", издадена од 
ВП 9506 — Кичево на Стојан Тодоровиќ, ВП 9506 
— Кичево. (1921) 

Индекс бр. 566, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на Драгомир Д. Глигориевски, 
Скопје. (1964) 

Оружен лист бр. 10395/50 година, издаден од 
ПВР — Гевгели на Зафир Делиуланов, риболовец, 
од Нови Дојран — Гевгелиско. (1965) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 1953, серија бр. 0591723, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Тодорка 
Никола Јанчева, ул. „Партизанска" бр. 47 — 
Скопје. (1927) 

Лична карта рег. бр. 85043, серија бр. 0064360, 
издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Миродие 
Ибраим Селим, ул. „140" бр. 26 - Скопје. (1928) 

Лична карта рег. бр. 27172, серија бр. 0021675, 
издадена од УВР на ГНО — Скопје на Ѓорѓи Јаким 
Киселинов, ул. „И октомври" бр. 113 — Скопје. 

(1929) 
Лична карта рег. бр. 27291, серија бр. 0032155, 

издадена од СВР на ГНО — Скопје на Драган Ар-
сов Мирковски, ул. „Орце Николов" бр. 69 — 
Скопје. (1930) 

Лична карта рег. бр. 16980, серија бр. 0040028, 
издадена од СВР на ГНО — Скопје на Зорка Гли-
гур Полевска, „Мичурин" 1У/18 - Скопје. (1931) 

Лична карта рег. бр. 38875, серија бр. 0035090, 
издадена од СВР на ГНО - Скопје на Нада Т. Ја-
нева Светиева, ул. „8 ударна бригада бр. 16/12 — 
Скопје. (1932) 

Лична карта рег. бр. 35887, серија бр. 0029303, 
издадена од СВР на ГНО - Скопје на Христо То-
доров Светиев, ул. „8 ударна бригада" бр. 16/12 — 
Скопје. (1933) 

Лична канта рег. бр. 6881, серија бр. 0009273, 
издадена од СВР на ГНО — Скопје на Јаким Трај-
ков Стојмановски, ул. „Петар Чаулев" бр. 59 — 
Скопје. (1934) 

Лична карта рег. бр. 200, серија бр. 093200, из-
дадена од ПВР — Кочани на Стојан Иванов Ки-
ров, ул. „Цветан Димов" бр. 21 — Штип. (1650) 

Лична карта рег. бр. 5434, издадена од ПВР -
Брод на Милован Пренчев Пренчески, с. Звечан 
- Кичевско. (1894) 

Лична карта рег. бр. 12208, серија бр. 0708718, 
издадена од ПВР — Гостивар на Зеќири Касама 
Изет, с. Дебреше — Гостиварско. (1895) 

Лична карта рег. бр. 12346, серија бр. 0673182, 
издадена од ПВР — Тетово на Зејнули Зејнула Џе-
маил, с. Желино — Тетовско. (1896) 

Лична карта рег ,бр. 2740, серија бр. 0662204, 
издадена од ПВР — Тетово на Никола Војо Ми-
севски, с. Јелошник — Тетовско. (1897) 

Лична карта рег. бр. 3165, серија бр. 0123303, 
издадена од ПВР — Делчево на Усни Јунузов Мех-
медов, с. Габрово — Малешевско. (1898) 

Лична карта рег. бр. 6386, серија „Г" 0059079 
издадена од ПВР — Берово на Никола Атанасов 
Башнановски, Берово — Малешевско. (1899) 

Лична карта рег. бр. 8512, серија „Г" 0128021, 
извадена од ПВР — Берово на Панто Наков Стој-
меновски, с. Русиново — Малешевско. (1900) 

Лична карта рег. бр. 3114, серија бр. 0055825, 
издадена од ПВР — Берово на Ефтим Ѓорѓиев До-
газански, Берово — Малешевско. (1901) 

Лична карта рег. бр. 3698, серија бр. 0056409, 
издадена од ПВР — Берово на Ванчо Лефтер 
Тренчевски, с. Будинарци — Малешевско. (1902 

Лична карта рег. бр. 1682, серија бр. 0090098, 
издадена од ПВР — Кавадарци на Душан Јорда-
нов Димитров, с. Горна Бошава — Тиквешко. 

(1903) 
Лична карта рег. бр. 8794, серија бр. 0349304^ 

издадена од ПВР — Т. Велес на Реџеп Асанов 
Алилоски, с. Г. Врановци — Титоввелешко. (1905) 

Лична карта рег. бр. 1532, серија бр. 0002539, 
издадена од ПВР — Битола на Илија Војновски, с. 
Велушина — Битолско. . (1909) 

Лична карта рег. бр. 151, серија бр. 080051, из-
дадена од ПВР — Битола на Христо И. Баколов, 
ул. „Генерал Темпо" бр. 86 - Битола (1910) 

Лична карта рег. бр. 161, серија, бр. 084661, из-, 
дадена од ПВР — Битола на Васил К. Жоглев, ул. 
,,Општинска" бр. 87 — Битола. (1911) 

Лична карта рег. бр. 8524, серија бр. 0113336, из-
дадена од ПВР — Битола на Трајче Бра јановски, с. 
Ново Змирнево — Битолско. (1913) 

Лична карта рег. бр. 3223, серија бр. 0647707, 
издадена од ПВР — Кр. Паланка на Киро Арсов 
Стефановски, с. Опила — Кривопаланечко. (1914) 

Лична карта рег. бр. 21964, серија бр. 0718574, 
издадена од ПВР — Гостивар на Азем Шабана 
Селмани, с. Долна Ѓоновица — Гостиварско. (1915) 

Лична карта рег. бр. 4294, серија бр. 0380904, из-
дадена од ПВР — Кочани на Ѓорѓи Арсов Иванов, 
ул. ..29 ноември" бр. 4 — Кочани. (1916) 

Лична карта рег. бр. 3404, серија бр. 0747921, из-
дадена од ПВР — Кичево на Сали Абазов Абазов-
ски с. Колибари — Кичевско. (1916) 

Лична карта рег. бр. 1794, серија бр. 0073886, 
издадена од ПВР — Битола на Христо Жежовски, 
Булевар ,Д мај" бр. 325 — Битола. (1917) 

Лична карта рег. бр. 9450, серија бр. 0081459, 
издадена од ПВР — Битола на Радослав Димитар 
Кочовски, ул. „Охридска" бр. 299 — Битола. (1918) 

Лична карта рег. бр. 1132, серија бр. 0278107, 
издадена од ПВР — Ресен на Ристо Наумов Шан-
дуловски, ул. „Л. Колишевски" бр. 5 — Ресен. (1919) 

Лична карта рег. бр. 2819, сери-ја бр. 0545852, 
издадена од ПВР — Куманово на Шаип Етиша Џе-
ладини, с, Алашевце — Кумановско. (1920) 

Л^чна карта рег. бр. 11055^ серија бр. 0551588, 
издадена од ПВР — Куманово на Даце Д. Стојков-
ски, с. Тромеѓе — Кумановско. (1922) 

Лична карта рег. бр. 64641, серија бр. 145836, 
издадена од ПВР — Белград на Димко Митрзв 
Ивановиќ, с. Јудово — Кичевско. (1923) 

Лична карта рег бр. 34138, серија бр. 0029672, 
издадена од СВР на ГНО — Скопје на Цветан Ко-
цев Станковски, ул. „ѓорѓи Димитров" бр. 51 — 
Скопје. (1925) 
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Во издание на „Службен весник на НРМ" 
се печати брошура 

во која ќе бидат објавени: 

Закон за правата и должностите, избо-
рот и отповикувањето на народните прате-
ници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија и 

Закон за избор и отповикување одбор-
ници на народните одбори. 

Се известуваат надлежните органи за 
спроведување на изборите за народните 
пратеници и претплатниците на „Службен 
весник на НРМ" дека порачките се примаат 
преку администрацијата на „Службен вес-
ник на НРМ". 

Цена 70 динари. 
Текушта сметка 801-Т-166 при Народ-

ната банка — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 289, серија бр. 0781018, из-
дадена од ПВР — Тетово на Самоил Анто Богоев-
ски, ул. „Г. Делчев" 196 - Тетово. (1935) 

Лична карта рег. бр. 162, серија бр. 047525, из-
дадена од ПВР — Струмица на Алексо Василев Бо-
жинов, с. Куклиш — Струмичко. (1936) 

Лична карта рег. бр. 4962, серија бр. 0057673, из-
дадена од ПВР - Берово на Лазар Гаврилов Недел-
ковски, Берово. (1937) 

Лична карта рег. бр. 5238, серија бр. 0787025, из-
дадена од ПВР - Тетово на Ибраим Руфат Ибраи-
ми, ул. „Скопјанка" бр. 17 - Тетово 11938) 

Лична карта рег. бр. 1325? серија бр. 0305645, 
издадена од ПВР - Штип на Стојан Ташко Стоил-
ков, с. Ново Село — Овчеполско. (1938) 

Лична карта рег. бр. 1169? серија бр. 0306819, 
издадена од ПВР — Штип на Василко Божинов 
Димитров, с. Аргуница — Овчеполско. (194С) 

Лична карта рег. бр. 197, серија бр. 0340707, из-
дадена од ПВР — Титов Велес на Димко Илиов 
Анастовски, с. Слп — Титоввелешко. 1941) 

Лична карта рег. бр. 9809, сесија бр. 0493845, 
издадена од ПВР — Кавадарци на Видин Атанасов 
Ристовски, с. Росоман — Тиквешко. (1942) 

Лична карта рег. бр. 4901, серија бр. 0057612, 
издадена од ПВР — Берово на Александар Панте 
Радински, Берово. (1943) 

Лична карта рег. бр. 272, серија бр. 0024978, из-
дадена од ПВР — Ресен на Ламбе Ефтимов Л и ч -
новски, с. Дрмени — Преспанско. (1944) 

Лична карта рег. бр. 661, серија бр. 077262, из-
дена од ПВР — Т. Велес на Димитар Сотиров По-
ПОВЈ ул. „9 ноември" бр. 7 Т. Велес. (1947) 

Лична карта рег. бр. 3525, серија бр. 0328035, 
издадена од ПВР — .Т Велес на Данаил Николов 
Ѓиновски ул. „9 ноември" бр. 7 — Т. Велес (1947) 

Лична карта рег. бр. 3480, издадена од ПВР — 
Крушево на Павле Тодоров Бошковски, с. Селце — 
Прилепско. (1948) 

Лична карта рег. бр. 2706, издадена од ПВР — 
Крушево на Тодор Јанков Бошковски, с. Селце — 
Прилепско. (1949) 

Лична карта рег. бр. 2388, серија бр. 0226998, из-
дадена од ПВР — Охрид на Ристо Саравилов Пет-
ревски, с. Лактиње — Охридско. (1950) 

Лична карта рег. бр. 29215, серија бр. 0025952, 
издадена од ПВР на ГНО-Скопје на Спасо Ефто 
Попов, ул. „68" бр. 7 - Скопје. (2023) 

Лична карта рег. бр. 15097, серија бр. 0089379, 
издадена од ПВР — Битола на Назмије Г. Асанова, 
ул. „Кленоец" бр. 50 — Битола. (1951) 

Лична карта рег. бр. 4133, серија бр. 0399643, из-
дадена од ПВР — Т. Велес на Садик Јашаров Аба-
зов, с. Милино — Т. Велес. (1952) 

Лична карта рег. бр. 3213, серија бр. 0081423, из-
дадена од ПВР — Струмица на Милица Трифуно-
ва? с. Смоларе — Струмичко. (1953) 

Лична карта рег. бр. 24752, серија 0721562, из-
дадена од ПВР — Гостивар на Назифе Феј зули, с. 
Трново — Гостиварско. (1954) 

Лична карта рег. бр. 2519, серија „Р" 0635029, 
издадена од ПВР — Крива Паланка на Аритон 
Здравков Гошевски, с. Нерав — Кр. Паланка. (1955) 

Лична карта рег. бр. 2886, серија бр. 0455386, из-
дадена од ПВР — Струмица на Верица Каратукова, 
ул. „Охридска" бр. 1 — Штип. (1956) 

Лична карта рег. бр. 37, серија бр. 0696547, из-
дадена од ПВР — Гостивар на Стеван Геговски, ул. 
„М. Тито" бр. 93 - Гостивар. (1957) 

Лична карта рег. бр. 3532. серија бр. 0344042, 
издадена од ПВР — Титов Велес на Николаќи Ни-
колов Митровски, с, Оморани — Титоввелешко. (1958) 

Лична карта рег. бр. 14100, серија бр. 0334515, 
издадена од ПВР — Т. Велес на Трајче Ѓошев Ко-
цев, с. Чашка — Титоввелешко. (1959) 

Лична карта рег. бр. 16644, серија бр. 0732076, 
издадена од ПВР — Кичево на Ало Муаремов Ла-
поски Кичево. (1960) 

СОДРЖИНА СТР 

121. Решение за именување Републичка из-
борна комисија за избор народни прате-
ници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија — — — — 297 

122. Решение за именување Републичка из-
борна комисија за избор на одборници 297 

123. Решение за назначување Околиски из-
борни комисии и Градска изборна) коми-
сија за град Скопје за избор на народни 
пратеници на Народното Собрание на 
Народ на Република Македонија — — 298 

124. Решение за изменување составот на 
Околиските изборни комисии за Битол-
ска. Гостиварска, Кочанска и Охридска 
околија — — — — — — — — 300 
Исправка на Законот за правата и дол-
жностите, изборот и отповикувањето на 
народните поатеници на Народното Со-

брание на НРМ - - — — - — 301 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" -
Скопје, ул. „29 ноември4". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметаа 

при Народната бави - Стоје бр. Ш-Т.Ш. Печатница „Гоце Делчев" II - Скопје. 


