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162. 
Врз основа на член 171 став 4 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 5 мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ 

АМАНДМАНИ 

Се прогласуваат Уставните амандмани што ги 
усвои Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 21 април 1967 година, а со кои се со-
гласија: Стопанскиот собор, Просветно-културниот 
собор, Социјално-здравствениот собор и Организа-
ционо-политичкиот собор на своите одделни сед-
ници одржани на 5 мај 1967 година. 

Во Скопје, 5 мај 1967 година 

Собрание на 
Социјалистичка Република Македонија 

Бр. 01-69 
15 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

УСТАВНИ АМАНДМАНИ 
Овие уставни амандмани се составен дел на 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и влегуваат во сила со денот на нивното прогла-
сување. 

АМАНДМАН I 

Пратениците во Сојузниот собор (Саборот на 
народите) Собранието ги избира на заедничка сед-
ница на сите собори од редот на пратениците. За 
пратеник во Сојузниот собор (Соборот на наро-
дите) Собранието може да избере и граѓанин што 
има избирачко право. 

Кандидати за пратеници во Сојузниот собор 
(Соборот на народите) предлага Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата по сопствена ини-
цијатива или по иницијатива од Републичката кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија. Кандидати можат да пред-
ложат и најмалку дваесет пратеници. 

Кандидатите за пратеници во Сојузниот собор 
(Соборот на народите) ги утврдува Собранието пред 
нивниот избор. 

Изборот на пратениците во Сојузниот собор 
(Соборот на народите) се врши со тајно гласање. 

За пратеник во Сојузниот собор (Соборот на 
народите) е избран кандидатот што добил мнозин-
ство гласови на сите пратеници. 

Пратениците на Сојузниот собор (Соборот на 
народите) избрани од редот на граѓаните имаат 
право и должност да учествуваат во работата на 
Републичкиот собор со права на член на тој Со-
бор, освен да учествуваат во одлучувањето и да 
бидат избирани во телата на Соборот и на посто-
јани функции во Собранието. 

Пратениците на Сојузниот собор (Соборот на 
народите) како членови на Републичката делега-
ција се должни да ги изнесат пред Соборот на 
народите мислењата и предлозите на Собранието 
по прашањата од делокругот на тој Собор. Овие 
пратеници го известуваат Собранието за праша-
њата што ги претресува Соборот на народите и мо-
жат да му предложат на Собранието да претресе 
определени прашања од делокругот на Соборот на 
народите. 

Собранието може да го отповика пратеникот 
што го избрало во Сојузниот собор (Соборот на на-
родите). Пратеникот е отповикан ако за отпови-
кувањето гласало мнозинството на сите пратеници. 

АМАНДМАН II 

Предлог за именување и разрешување на ре-
публички секретари, секретар на Извршниот со-
вет, републички јавен обвинител и други функ-
ционери и членови на органи на управување за 
кои тоа е определено со закон му поднесува на 
Собранието Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата по претходно мислење на Извршниот 
совет. Извршниот совет може да поведе иниција-
тива за разрешување на некој од свие функционе-
ри и членови на органи на управување. 

Предлог за избор и разрешување на претсе-
дател и судии на Врховниот суд на Македонија и 
н а другите судови кога е тоа определено со закон 
му поднесува на Собранието Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата. 

Предлог за избор и разрешување на претсе-
дател и судии на Уставниот суд на Македонија му 
поднесува на Собранието Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата. 
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АМАНДМАН III 

Републичкиот јавен обвинител го именува и 
разрешува Собранието. 

Јавното обвинителство ги врши своите функ-
ции во примената на републичките закони во со-
гласност со политиката на Собранието. 

АМАНДМАН IV 
Републиката, во рамките на правата и долж-

ностите утврдени со сојузен закон, е одговорна за 
заштитата на поредокот утврден со Уставот на 
Југославија (Државна безбедност). 

163. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА 
ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- РЕПУБЛИЧКИ СОБОР -
С к о п ј е 

Републичката изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, во смисла на член 132 став 1 од За-
конот за избор на пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија и на основа 
на примените изборни акти му го поднесува на Ре-
публичкиот собор на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИ-
ЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕ-

ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. На 23 април 1967 година се одржани непо-
средните избори за пратеници на Републичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во изборните единици означени во Ре-
шението за распишување на избори за пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија бр. 01-253 од 11.П.1967 година на Претседа-
телот на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, објавено во „Службен весник на СРМ" 
бр. 5/67. 

П. На изборите за пратеници на Републичкиот 
собор на Собранието одржани на 23 април 1967 го-
дина избирачите гласаа непосредно за кандидатите 
за пратеници чии кандидатури ги потврдија над-
лежните општински изборни комисии и кои беа из-
брани како кандидати за пратеници во општински-
те собранија на 9 април 1967 година. Имињата на 
овие кандидати ги објави Републичката изборна 
комисија, согласно член 102 став 1 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, со Објавата бр. 360 
од 10 април 1967 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 14/67). 

Ш. Изборите се извршени во склад со одредби-
те од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

IV. Надлежните општински изборни комисии ги 
утврдија резултатите од гласањето во секоја избор-
на единица на начинот предвиден со член 127—129 
од Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија и според ут-
врдената состојба ги прогласија за избрани и им 
издадоа уверенија на кандидатите што се означени 
во овој извештај. 

Резултатите од изборите за секоја изборна еди-
ница се како следува: 

1. Во изборната единица БИТОЛА I од запиша-
ните 11.547 избирачи гласале 8.245 од кои за кан-
дидатот Васко Карангелевски 7.893. Неважни гла-
сачки ливчиња има 352. 

За пратеник е избран ВАСКО ЌАР АНГЕЛОВ-
СКИ, од Сплит за кого гласало мнозинството од 
сите избирачи што се запишани во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната единица. 

2. Во изборната единица БИТОЛА Ш од запи-
шаните 10.843 избирачи гласале 7.761 од кои за кан-
дидатот Раде Петровски 7.338. Неважни гласачки 
ливчиња има 423. 

За пратеник е избран РАДЕ ПЕТРОВСКИ, од 
Битола за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

3. Во изборната единица БИТОЛА V од запиша-
ните 6.211 избирачи гласале 5.169 од кои за канди-
датот Аце Ристевски 5.070. Неважни гласачки лив-
чиња има 99. 

За пратеник е избран АЦЕ РИСТЕВСКИ, од 
Битола за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

4. Во изборната единица БИТОЛА УП од запи-
шаните 6.040 избирачи гласале 5.006 од кои за кан-
дидатот Миха Ризевски гласале 4 084. Неважни гла-
сачки ливчиња има 922. 

За пратеник е избран МИХА РИЗЕВСКИ, од 
Битола за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

5. Во изборната единица БРОД од запишаните 
9.835 избирачи гласале 7.683 од кои: за кандидатот 
Слободан Костоски 2.319, за кандидатот Никола Ва-
силевски 2.766, а за канд,идатот Бошко Стефанов-
ски 2.475. Неважни гласачки ливчиња има 123. 

За пратеник е избран НИКОЛА ВАСИЛЕСКИ, 
од село Дреново што добил најголем број на гласови 

6. Во изборната единица ПРИЛЕП П од запиша-
ните 8.237 избирачи гласале 6.203 од кои за канди-
датот Кирил Гешоски гласале 5.732. Неважни гла-
сачки ливчиња има 471. 

За пратеник е избран КИРИЛ ГЕШОСКИ, од 
Прилеп за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запашани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

7. Во изборната единица ПРИЛЕП Ш од запи-
шаните 7.977 избирачи гласале 5.879 од кои за кан-
дидатот Вера Ацева гласале 5.489. Неважни гласач-
ки ливчиња има 390. 
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За пратеник е избрана ВЕРА АЦЕВА, од Бел-
град за која гласало мнозинството од сите избирачи 
што се запишани во избирачките ,списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

8. Во изборната единица ПРИЛЕП V од запиша-
ните 9 203 избирачи гласале 6.843 од кои за канди-
датот Илија Рочески гласале 5.755. Неважни гла-
сачки ливчиња има 1.088. 

За пратеник е избран ИЛИЈА РОЧЕСКИ, од 
Прилеп за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

9. Во изборната единица ПРИЛЕП УП од запи-
шаните 7.283 избирачи гласале 6.430 од кои за кан-
дидатот Ѓоре Дамески гласале 5.948. Неважни гла-
сачки ливчиња има 482. 

За пратеник е избран ЃОРЕ ДАМЕСКИ, од Скоп-
је за кого гласало мнозинството од сите избирачи 
што се запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

10. Во изборната единица ОХРИД I од запиша-
ните 7.385 избирачи гласале 5.578 од кои: за канди-
датот Вани Василески 2.631, а за кандидатот Сотир 
Пирузе 2.789. Неважни гласачки ливчиња има 158. 

За пратеник е избран СОТИР ПИРУЗЕ, од Ох-
рид што добил најголем број на гласови. 

11. Во изборната единица ОХРИД IV целата из-
борна постапка се повторува поради тоа што и на 
повторното гласање во Општинското собрание ниту 
еден кандидат не го доби потребното мнозинство. 

12. Во изборната единица КИЧЕВО П од запи-
шаните 5.900 избирачи гласале 5.015 од кои за кан-
дидатот Цветан Нестороски 3.982. Неважни гласачки 
ливчиња има 1.033. 

За пратеник е избран ЦВЕТАН НЕСТОРОСКИ, 
од село Староец за кого гласало мнозинството од 
сите избирачи што се запашини во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната единица. 

13. Во изборната единица КИЧЕВО Ш од запи-
шаните 8.763 избирачи гласале 7.448 од кои за кан-
дидатот Даут Мехмеди 6.766. Неважни гласачки 
ливчиња има 682. 

За пратеник е избран ДАУТ МЕХМЕДИ, од Ки-
чево за кого гласало мнозинството од сите избирачи 
што се запашани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

14. Во изборната единица РЕСЕН I од запиша-
ните 6.871 избирачи гласале 6.177 од кои за канди-
датот Живко Апостоловски 5.640. Неважни гласач-
ки ливчиња има 537. 

За пратеник е избран ЖИВКО АПОСТОЛОСКИ, 
од Ресен за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

15. Во изборната единица СТРУГА П од запи-
шаните 6.891 избирачи гласале 5.830 од кои за кан-
дидатот Беќир Жута 5.375. Неважни гласачки лив-
чиња има 455. 

За пратеник е избран БЕЌИР ЖУТА, од Стру-
га за кого гласало мнозинството од сите избирачи 
што се запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

16. Во изборната единица КРИВА ПАЛАНКА 
П целата изборна постапка се повторува поради тоа 
што и на повторното гласање во Општинското со-

брание ниту ед,ен кандидат не го доби потребното 
мнозинство. 

17. Во изборната единица КУМАНОВО I од за-
пишаните 6.168 избирачи гласале 5.302 од кои за 
кандидатот Воислав Стојановски 4.968. Неважни 
гласачки ливчиња има 334. 

За пратеник е избран ВОИСЛАВ СТОЈАНОВ-
СКИ, од Куманово за кого гласало мнозинството од 
сите избирачи што се запишани во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната единица. 

18. Во изборната единица КУМАНОВО V од за-
пишаните 9.544 избирачи гласале 9.130 од кои за 
кандидатот Абдула Османи 8.286. Неважни гласач-
ки ливчиња има 844. 

За пратеник е избран АБДУЛА ОСМАНИ, од 
Куманово за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица, 

19. Во изборната единица КУМАНОВО VI од 
запишаните 8.306 избирачи гласале 7.185 од кои за 
кандидатот Новко Цаневски 6.492. Неважни гласач-
ки ливчиња има 693. 

За пратеник е избран НОВКО ЦАНЕВСКИ, од 
Куманово за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

20. Во изборната единица КУМАНОВО Vn од 
запишаните 9.307 избирачи гласале 7.736 од кои за 
кандидатот Спирко Ангеловски 6.863. Неважни гла-
сачки ливчиња има 873. 

За пратен,ик е избран СПИРКО АНГЕЛОВСКИ, 
од Куманово за кого гласало мнозинството од сите 
избирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

21. Во изборната единица ИДАДИЈА I од запи-
шаните 5.131 избирачи гласале 4.348 од кои за кан-
дидатот Ванчо Цветковски 4.110. Неважни гласачки 
ливчиња има 238. 

За пратеник е избран ВАНЧО ЦВЕТКОВСКИ, 
од Скопје за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

22. Во изборната ед,иница ИДАДИЈА И од запи-
шаните 6.009 избирачи гласале 4.752 од кои за кан-
дидатот Густав Влахов 4.571. Неважни гласачки лив-
чиња има 181. 

За пратеник е избран ГУСТАВ ВЛАХОВ, од 
Белград за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

23. Во изборната единица ИДАДИЈА Ш од запи-
шаните 17.339 избирачи гласале 13.775 од кои за кан-
дидатот Фана Кочовска-Цветковиќ 13.217. Неважни 
гласачки ливчиња има 558. 

За пратеник е избрана ФАНА КОЧОВСКА" 
ЦВЕТКОВИЌ, од Скопје за која гласало мнозин-
ството од сите избирачи што се запишани во изби-
рачките списоци на подрачјето на изборната еди-
ница. 

24. Во изборната единица ИДАДИЈА IV од за-
пишаните 7.955 избирачи гласале 6.559 од кои за 
кандидатот Милка Таќева 6.173. Неважни гласачки 
ливчиња има 386. 

За пратеник е избрана МИЛКА ТАКЕВА, од 
Скопје за која гласало мнозинството од сите изби-
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рани што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

25. Во изборната единица ИДАДИЈА V од запи-
шаните 15.505 избирачи гласале 12.485 од кои за кан-
дидатот Мито Хаџивасилев 12.061. Неважни гласач-
ки ливчиња има 424. 

За пратеник е избран МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ, 
од Скопје за кого гласало мнозинството од сите 
избирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

26. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА Ш од 
запишаните 10.927 избирачи гласале 7.984 од кои: 
за кандидатот Мито Мицајков 4.450, а за кандида-
ток Перо Димовски 3.082. Неважни гласачки лив-
чиња има 452, 

За пратеник е избран МИТО МИЦАЈКОВ, од 
Скопје што добил најголем број на гласови. 

27. Во изборната единица КАЛЕ II од запиша-
ните 7.406 избирачи гласале 6.417 од кои за канди-
датот Џавид Беговски 6.019. Неважни гласачки лив-
чиња има 398. 

За пратеник е избран ЏАВИД БЕГОВСКИ, од 
Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

28. Во изборната единица КАЛЕ IV од запиша-
ните 10.502 избирачи гласале 9.117 од кои за канди-
датот Шукри Рамо 8.229. Неважни гласачки ливчи-
ња има 888. 

За пратеник е избран ШУКРИ РАМО, од Скоп-
је за кого гласало мнозинството од сите избирачи 
што се запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

29. Во изборната единица КАЛЕ V од запиша-
ните 3.657 избирачи гласале 3.159 од кои за канди-
датот Кочо Битољану 2.957. Неважни гласачки лив-
чиња има 202. 

За пратеник е избран КОЧО БИТОЉАНУ од 
Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

30. Во изборната единица КАЛЕ VI од запиша-
ните 9.974 избирачи гласале 8.755 од кои за канди-
датот Д-р Ксенте Богоев 8.436. Неважни гласачки 
ливчиња има 319. 

За пратеник е избран Д-р КСЕНТЕ БОГОЕВ, од 
Скопје за кого гла,сало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица, 

31. Во изборната единица ГОСТИВАР I од за-
пишаните 11.197 избирачи гласале 8.827 од кои за 
кандидатот Крсте Марковски 8.661. Неважни гла-
сачки ливчиња има 166. 

За пратеник е избран КРСТЕ МАРКОВСКИ, од 
Белград за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

32. Во изборната единица ГОСТИВАР Ш од за-
пишаните 10.235 избирачи гласале 8,580 од кои за 
кандидатот Али Хасани 8.019. Неважни гласачки 
ливчиња има 561. 

За пратеник е избран АЛИ ХАСАНИ, од Гости-
вар за кого гласало мнозинството од сите избирачи 
што се запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

33. Во изборната единица ГОСТИВАР IV од за-
пишаните 5.944 избирачи гласале 4.832 од кои за кан-
дидатот Аризан Несторовски-Марче 4.254. Неважни 
гласачки ливчиња има 578. 

За пратеник е избран АРИЗАН НЕСТОРОВСКИ-
МАРЧЕ, од Скопје за кого гласало мнозинството од 
сите избирачи што се запишани во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната единица. 

34. Во изборната единица ТЕТОВО I од запи-
шаните 8.665 избирачи гласале 7.478 од кои за кан-
дидатот Драган Спировски 7.251. Неважни гласачки 
ливчиња има 227. 

За пратеник е избран ДРАГАН СПИРОВСКИ, 
од Скопје за кого гласало мнозинството од сите 
избирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

35. Во изборната единица ТЕТОВО Ш од запи-
шаните 8.767 избирачи гласале 6.761 од кои за кан-
дидатот Цветан Аврамовски 6.496. Неважни гласач-
ки ливчиња има 265. 

За пратеник е избран ЦВЕТАН АВРАМОВСКИ, 
од Тетово за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

36. Во изборната единица ТЕТОВО IV од запи-
шаните 13.514 избирачи гласале 11.965 од кои за кан-
дидатот Хиџет Рамадани 11.869. Неважни гласачки 
ливчиња има 96. 

За пратеник е избран ХИЏЕТ РАМАДАНИ, од 
Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

37. Во изборната единица ГЕВГЕЛИЈА П од за-
пишаните 6.493 избирачи гласале 5.136 од кои за 
кандидатот Ѓорѓе Минев 4.826. Неважни гласачки 
ливчиња има 310. 

За пратеник е избран ЃОРГЕ МИНЕВ, од Бог-
данци за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

38. Во изборната единица КАВАДАРЦИ П од 
запишаните 8.957 избирачи гласале 7.734 од кои за 
кандидатот Ристо Џунов 7.426. Неважни гласачки 
ливчиња има 308. 

За пратеник е избран РИСТО ЏУНОВ, од Бел-
град за кого гласало мнозинството од сите избирачи 
што се запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

39. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС I од 
запишаните 11.862 избирачи гласале 9.381 од кои: за 
кандидатот Борис Мокров 4.2,98, а за кандидатот Ме-
тоди Демниев 4.472;. Неважни гласачки ливчиња 
има 611. 

За пратеник е избран МЕТОДИ ДЕМНИЕВ, од 
Титов Велес што добил најголем број на гласови. 

40. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС П од 
запишаните 11.368 избирачи гласале 9.107 од кои за 
кандидатот Ќамуран Тахир 8.151. Неважни гласач-
ки ливчиња има 956. 

За пратеник е избран ЌАМУРАН ТАХИР, од 
Белград за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

41. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС Ш од 
запишаните 8.139 избирачи гласале 6.872 од кои за 
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кандидатот Павле Игновски 6.361. Неважни гласач-
ки ливчиња има 511. 

За пратеник е избран ПАВЛЕ ИГНОВСКИ, од 
Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

42. Во изборната единица ДЕЛЧЕВО од запи-
шаните 10.673 избирачи гласале 9.424 од кои за кан-
дидатот Славе Атанасов 8.900. Неважни гласачки 
ливчиња има 524. 

За пратеник е избран СЛАВЕ АТАНАСОВ, од 
Делчево за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

43. Во изборната единица КОЧАНИ Ш целата 
изборна постапка се повторува поради тоа што и на 
повторното гласање во Општинското собрание ниту 
еден кандидат не го доби потребното мнозинство. 

44. Во изборната единица СВЕТИ НИКОЛЕ I од 
запишаните 6.939 избирачи гласале 6.092 од кои за 
кандидатот Стојан Пановски 5.838. Неважни гласач-
ки ливчиња има 254. 

За пратеник е избран СТОЈАН ПАНОВСКИ, од 
Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

45. Во изборната единица ПРОБИШТИП од за-
пишаните 8.528 избирачи гласале 6.941 од кои: за 
кандидатот Ангел Василев 4.111, а за кандидатот Ни-
кола Јовановски 1.633. Неважни гласачки ливчиња 
има 1.197. 

За пратеник е избран АНГЕЛ ВАСИЛЕВ, од 
Пробиштип кој добил најголем број на гласови. 

46. Во изборната единица РАДОВИШ II од за-
пишаните 5.466 избирачи гласале 5.172 од кои за кан-
дидатот Васо Костадинов 5.138. Неважни гласачки 
ливчиња има 34. 

За пратеник е избран ВАСО КОСТАДИНОВ, од 
Радовиш за ,кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

47. Во изборната единица СТРУМИЦА I од за-
пишаните 10.997 избирачи гласале 9.347 од кои за 
кандидатот Стојан Ќосев 9.176. Неважни гласачки 
ливчиња има 171. 

За пратеник е избран СТОЈАН ЌОСЕВ, од Скоп-
је за кого гласало мнозинството од сите избирачи 
што се запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

48. Во изборната единица СТРУМИЦА IV цела-
та изборна постапка се повторува поради тоа што и 
на повторното гласање во Општинското собрание 
ниту еден кандидат не го доби потребното мнозин-
ство. 

49. Во изборната единица ШТИП I од запиша-
ните 9.411 избирачи гласале 7.176 од кои за канди-
датот Фируз Демир 6.702. Неважни гласачки ливчи-
ња има 474. 

За пратеник е избран ФИРУЗ ДЕМИР, од Скоп-
је за кого гласало мнозинството од сите избирачи 
што се запишани во избирачките списоци на подрач-
јето на изборната единица. 

50. Во изборната единица ШТИП И од запиша-
ните 7.136 избирачи гласале 5.761 од кои за канди-

датот Љупчо Самоников 5.652. Неважни гласачки 
ливчиња има 109. 

За пратеник е избран ЉУПЧО САМОНИКОВ, 
од Штип за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

Бр. 437 
28 април 1967 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 
Миле Крчковски, с. р. 
Зоге Груевски, с. р. 
Нуши Крлију, с. р. 
Љубиша Варошлија, с. р. 
Перо Липковски, с. р. 

164. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗ-
БОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ НА СТОПАН-
СКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- СТОПАНСКИ СОБОР -
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, откако ги прими и разгледа из-
борните акти4 добиени од општинските изборни ко-
мисии, врз основа член 100 став 3 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија му поднесува на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ 
НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I Изборите за пратеници на Стопанскиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија се одржани на 9 април 1967 година во оп-
штинските собранија во Социјалистичка Република 
Македонија за изборните единици означени во Ре-
шението за распишување на избори за пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија бр. 01-253 од 11. II. 1967 година на Претседа-
телот на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, објавено во „Службен весник на СРМ" 
бр. 5/67. 

И Гласањето во општинските собранија се из-
врши за сите кандидати чии кандидатури беа по-
тврдени и објавени од надлежните општински из-
борни комисии во смисла на член 68—81 од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

III Надлежните општински изборни комисии ги 
утврдија резултатите од гласањето во смисла на 
член 93—97 од Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
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ни ја и според утврдените резултати ги прогласија 
за избрани и им издадоа уверенија на кандидатите 
што се означени како избрани во овој извештај. 

Резултатите од изборите за секоја изборна еди-
ница се како следува: 

1. Во изборната единица БИТОЛА I од вкупно 
113 одборници гласале 102 одборници. 

Кандидатот Томе Делов доби 52 гласа. Кандида-
тот Методи Цветковски доби 32 гласа а 18 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ТОМЕ ДЕЛОВ. 
2. Во изборната единица БИТОЛА III од вкупно 

113 одборници гласале 102 одборници. 
Кандидатот Никола Каранфиловски доби 54 

гласа. Кандидатот Јонче Лозановски доби 15 гласа. 
Кандидатот Драгољуб Димитровски доби 6 гласа. 
Кандидатот Трендо Војновски доби 14 гласа а 13 
гласачки ливчиња се прогласени како неважни. 

За пратеник е избран НИКОЛА КАРАНФИЛОВ-
СКИ. 

3. Во изборната единица ПРИЛЕП И од вкуп-
но 119 одборници гласале 103 одборници. 

Кандидатот Благоја Талески доби 90 гласа. 
Кандидатот Бранко Трајкоски доби 11 гласа а 2 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран БЛАГОЈА ТАЛЕСКИ. 
4. Во изборната единица ПРИЛЕП III од вкуп-

но 119 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Д-р Душко Боцески доби 82 гласа. 

Кандидатот Душан Златески доби 15 гласа а 6 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран Д-р ДУШКО БОЦЕСКИ. 
5. Во изборната единица ПРИЛЕП IV од вкуп- . 

ко 119 одборници на првото гласање, гласале 103 од-
борници. 

На првото гласање кандидатот Владо Груески 
доби 39 гласа. Кандидатот Иван Крстески доби 39 
гласа. Кандидатот Злате Ќосески доби 17 гласа, а 
8 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

Со оглед да двата кандидати Владо Груевски и 
Иван Крстески добија најголем и еднаков број гла-
сови, гласањето се повтори само меѓу овие канди-
дати. 

На повторното гласање гласаа 94 одборници. 
Кандидатот Владо Груевски доби 50 гласа, а кан-
дидатот Иван Крстески доби 44 гласа. Неважни гла-
сачки ливчиња нема. 

За пратеник е избран ВЛАДО ГРУЕСКИ. 
6. Во изборната единица КУМАНОВО II од 

вкупно 109 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Бранко Петрушевски доби 7 гласа. 

Кандидатот Лилјана Максимовска доби 17 гласа. 
Кандидатот Дончо Стојановски доби 26 гласа. Кан-
дидатот Владо Антевски доби 1 глас. Кандидатот 
Грујо Стефанов доби 25 гласа. Кандидатот Милорад 
Димковски доби 21 глас а 6 гласачки ливчиња се . 
прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ДОНЧО СТОЈАНОВСКИ. 
7. Во изборната единица КУМАНОВО III од 

вкупно 109 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот инж. Цветко Јакимовски доби 57 

гласа. Кандидатот Драгомир Тотиќ доби 37 гласа 
а 9 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран инж. Цветко Јакимовски. 

8. Во изборната единица КУМАНОВО IV од 
вкупно 109 одборници гласале 103 одборници. 

Кандидатот Ангел Бојковски доби 40 гласа. Кан-
дидатот Цанко Трајковски доби 50 гласа а 13 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ЦАНКО ТРАЈКОВСКИ. 
9. Во изборната единица БРОД од вкупно 59 од-

борници гласале 58 одборници. 
Кандидатот Андон Кузманоски доби 14 гласа. 

Кандидатот Миле Митрески доби 5 гласа. Кандида-
тот Јордан Ванески доби 7 гласа. Кандидатот Горѓи 
Павлески доби 27 гласа. Кандидатот Милан Митков-
ски доби 5 гласа. 

За пратеник е избран ГОРГИ ПАВЛЕСКИ. 
10. Во изборната единица КИЧЕВО И од вкупно 

88 одборници гласале 81 одборник. 
Кандидатот Драгољуб Пејоски доби 74 гласа а 

7 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран ДРАГОЉУБ ПЕЈОСКИ. 
11. Во изборната единица ОХРИД И од вкупно 

99 одборници гласале 98 одборници. 
Кандидатот Јонче Петрески доби 28 гласа. Кан-

дидатот Никола Новески доби 56 гласа. Кандидатот 
Ристо Попоски доби 8 гласа. Кандидатот Борис Сла-
вески доби 2 гласа а 4 гласачки ливчиња се прогла-
сен:! за неважни. 

За пратеник е избран НИКОЛА НОВЕСКИ. 
12. Во изборната единица РЕСЕН од вкупно 83 

одборници гласале 77 одборници. 
Кандидатот Живко Ефтимовски доби 31 глас. 

Кандидатот Миха Теговски доби 45 гласа а 1 гла-
сачко ливче е прогласено за неважно. 

За пратеник е избран МИХА ТЕГОВСКИ. 
13. Во изборната единица СТРУГА II од вкупно 

85 одборници гласале 83 одборници. 
Кандидатот Петко Кленковски доби 37 гласа. 

Кандидатот Ристо Џепаровски доби 44 гласа а 2 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран РИСТО ЏЕПАРОВСКИ. 
14. Во изборната единица КАЛЕ I од вкупно 140 

одборници гласале 131 одборници. 
Кандидатот Владимир Липковски доби 48 гласа. 

Кандидатот Трајче Петровски доби 8 гласа. Канди-
датот Љупчо Огњановски доби 11 гласа. Кандидатот 
Џоџа Бојаџиевски доби 29 гласа. Кандидатот Панче 
Кондовски доби 31 глас а 4 гласачки ливчиња се 
прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ВЛАДИМИР ЛИПКОВ-
СКИ. 

15. Во изборната единица КАЛЕ III од вкупно 
140 одборници гласале 131 одборник. 

Кандидатот Ќемал Сејфула доби 113 гласови а 
18 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ЌЕМАЛ СЕЈФУЛА. 
16. Во изборната единица И Д АДИ ЈА I од вкуп-

но 129 одборници гласале 100 одборници. 
Кандидатот Петар Најденовски доби 95 гласа а 

5 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран ПЕТАР НАЈДЕНОВСКИ. 
17. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА I од 

вкупно 140 одборници гласале 123 одборници. 
Кандидатот Љуба Шопова доби 43 гласа. Канди-

датот Симо Цветковски доби 33 гласа. Кандидатот 
Владо Тантуровски доби 13 гласа. Кандидатот Томе 
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Анакиев доби 32 гласа а 2 гласачки ливчиња се про-
гласени за неважни. 

За пратеник е избрана ЉУБА ШОПОВА. 
18. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА III 

од вкупно 140 одборници гласале 123 одборници. 
Кандидатот Младен Павловски доби 71 глас. 

Кандидатот Русе Манчевски доби 32 гласа. Канди-
датот Трајан Трпевски доби 17 гласа, а 3 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран МЛАДЕН ПАВЛОВСКИ. 
19. Во изборната единица ГОСТИВАР И од вкуп-

но 109 одборници гласале 105 одборници. 
Кандидатот Џемаил Муареми доби 17 гласа. 

Кандидатот Самет Агуши доби 18 гласа. Кандидатот 
Рефик Селими доби 21 глас. Кандидатот Диме Сто-
јановски доби 40 гласа, а 9 гласачки ливчиња се 
прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ДИМЕ СТОЈАНОСКИ. 
20. Во изборната единица ГОСТИВАР III од 

вкупно 109 одборници гласале 105 одборници. 
Кандидатот Тало Филипоски доби 23 гласа. Кан-

дидатот Усеин Џафери доби 15 гласа. Кандидатот 
Милош Столески доби 40 гласа. Кандидатот Урош 
Матески доби 21 глас, а 6 гласачки ливчиња се про-
гласени за неважни. 

За пратеник е избран МИЛОШ СТОЛЕСКИ. 
21. Во изборната единица ТЕТОВО II од вкупно 

117 одборници гласале 112 одборници. 
Кандидатот Перо Стефаноски доби 61 глас. Кан-

дидатот Душко Попоски доби 6 гласа. Кандидатот 
Љубе Трајковски доби 31 глас. Кандидатот Благоја 
Вељановски доби 9 гласа а 5 гласачки ливчиња се 
прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ПЕРО СТЕФАНОСКИ. 
22. Во изборната единица ТЕТОВО IV од вкуп-

но 117 одборници гласале 112 одборници. 
Кандидатот Ашим Џемаили доби 23 гласа. Кан-

дидатот Шабан Хаџисабриу доби 53 гласа. Кандида-
тот Сулејман Таири доби 27 гласа а 9 гласачки лив-
чиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ШАБАН ХАЏИСАБРИУ. 
23. Во изборната единица НЕГОТИНО од вкупно 

47 одборници гласале 43 одборници. 
Кандидатот Ристо Новоселски доби 5 гласа. Кан-

дидатот Ванчо Мојсов доби 9 гласа. Кандидатот Ан-
гел Ванев доби 9 гласа. Кандидатот Ристо Горчев 
доби 5 гласа. Кандидатот Илија Јанчев доби 15 
гласа. 

За пратеник е избран ИЛИЈА ЈАНЧЕВ. 
24. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС II од 

вкупно 108 одборници гласале 97 одборници. 
- Кандидатот Момчило Марковски доби 31 глас. 

Кандидатот Стојче Стојанов доби 18 гласа. Канди-
датот Данчо Зографски доби 36 гласа. Кандидатот 
Видое Батиќ доби 12 гласа. 

За пратеник е избран ДАНЧО ЗОГРАФСКИ. 
25. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС III од 

вкупно 108 одборници гласале 97 одборници. 
Кандидатот Илија Панов доби 32 гласа. Канди-

датот Миодраг Бајдевски доби 16 гласа. Кандидатот 
Борис Манев доби 12 гласа. Кандидатот Томе Јор-
дановски доби 36 гласа а 1 гласачко ливче е прогла-
сено за неважно. 

За пратеник е избран ТОМЕ ЈОРДАНОВСКИ. 

26. Во изборната единица ДЕЛЧЕВО од вкупно 
60 одборници гласале 59 одборници. 

Кандидатот Љупчо Лазаров доби 15 гласа. Кан-
дидатот Илија Прачковски доби 7 гласа. Кандида-
тот Милован Бучков доби 36 гласа а 1 гласачко лив-
че е прогласено за неважно. 

За пратеник е избран МИЛОВАН ВУЧКОВ. 
27. Во изборната единица КОЧАНИ II составе-

на од општините КОЧАНИ И ВИНИЦА од вкупно 
141 одборник гласале 122 одборници. 

Кандидатот Методи Миланов доби 65 гласа. Кан-
дидатот Димитар Костадинов доби 48 гласа а 9 гла-
сачки ливчиња се прогласени'за неважни. 

За пратеник е избран МЕТОДИ МИЛАНОВ. 
28. Во изборната единица СТРУМИЦА И од 

вкупно 115 одборници гласале 106 одборници. 
Кандидатот Миле Илиев доби 64 гласа. Канди-

датот Васил Гунчев доби 42 гласа. 
За пратеник е избран МИЛЕ ИЛИЕВ. 
29. Во изборната единица СТРУМИЦА III од 

вкупно 115 одборници гласале 106 одборници. 
Кандидатот Ристо Стаменов доби 88 гласа а 18 

гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
30. Во изборната единица ШТИП од вкупно 99 

одборници гласале 82 одборници. 
Кандидатот Миле Миновски доби 26 гласа. Кан-

дидатот Љупчо Кангалов доби 13 гласа. Кандидатот 
Ванчо Брашнаров доби 12 гласа. Кандидатот Ми-
ланчо Димов доби 30 гласа а 1 гласачко ливче е 
прогласено за неважно. 

За пратеник е избран МИЛАНЧО ДИМОВ. 
Бр. 414/1 

20 април 1967 година 
Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател, 

Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски, с. р. 
ЧЛЕНОВИ: 
Миле Крцковски, с. р. 
Зоге Груевски, с. р. 
Нуши Крлију, с. р. 
Љубиша Варошлија, с. р. 
Перо Липковски, с. р. 

165. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗ-
БОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ НА ПРОСВЕТНО-
КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 
ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
- ПРОСВЕТНО-КУЛТУРЕН СОБОР -

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, откако ги прими и разгледа избор-
ните акти добиени од општинските изборни комисии, 
врз основа на член 100 став 3 од Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија му поднесува на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 
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И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ 
НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Изборите за пратеници на Просветно-култур-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија се одржани на 9 април 1967 го-
дина во општинските собранија во Социјалистичка 
Република Македонија за изборните единици озна-
чени во Решението за распишување на избори за 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија бр. 01-253 од 11. И. 1967 година на 
Претседателот на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, објавено во „Службен весник 
на СРМ" бр. 5/67. 

И. Гласањето во општинските собранија се из-
врши за сите кандидати чии кандидатури беа по-
тврдени и објавени од надлежните општински из-
борни комисии во смисла на член 68—81 од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

III. Надлежните општински изборни комисии ги 
утврдија резултатите од гласањето во смисла на чл. 
93—97 од Законот за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија и 
според утврдените резултати ги прогласија за из-
брани и им издадоа уверенија на кандидатите што 
се означени како избрани во овој извештај. 

Резултатите од изборите за секоја изборна еди-
ница се како следува: 

1. Во изборната единица БИТОЛА I од вкупно 
113 одборници гласале 102 одборници. 

Кандидатот Цане Скерлевски доби 67 гласа. Кан-
дидатот Александар Тодоровски доби 27 гласа, а 8 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ЦАНЕ СКЕРЛЕВСКИ. 
2. Во изборната единица БИТОЛА III од вкупно 

113 одборници гласале 102 одборници. 
Кандидатот Васил Димовски доби 31 глас. Кан-

дидатот Лазо Каровски доби 58 гласа а 13 гласачки 
ливчиња се прогласени како неважни. 

За пратеник е избран ЛАЗО КАРОВСКИ; 
3. Во изборната единица ПРИЛЕП II од вкупно 

119 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Александар Смугрески доби 71 глас. 

Кандидатот Д-р Орде Ивановски доби 19 гласа. Кан-
дидатот Стеван Василевски доби 11 гласа, 2 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран АЛЕКСАНДАР СМУГРЕ-
СКИ; 

4. Во изборната единица ПРИЛЕП III од вкуп-
но 119 одборници гласале 103 одборници. 

Кандидатот Љубе Тодоровски доби 44 гласа. 
Кандидатот Борислав Кулески доби 50 гласа а 9 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран БОРИСЛАВ КУЛЕСКИ; 
5. Во изборната единица ПРИЛЕП IV од вкупно 

119 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Горѓи Брзачки доби 28 гласа. Кан-

дидатот Петар Колески доби 13 гласа. Кандидатот 
Раде Чагороски доби 12 гласа. Кандидатот Данаил 
Коложегоски доби 36 гласа. Кандидатот Боше Мит-

рески доби 5 гласа а 9 гласачки ливчиња се прогла-
сени за неважни. 

За пратеник е избран ДАНАИЛ КОЛОЖЕГО-
СКИ; 

6. Во изборната единица КУМАНОВО И од 
вкупно 109 одборници гласале 103 одборници. 

Кандидатот Душко Петровски доби 36 гласа. 
Кандидатот Димитар Стојанов доби 28 гласа. Кан-
дидатот Трајко Зафировски доби 20 гласа. Канди-
датот Соња Лалевска доби 15 гласа, а 4 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ДУШКО ПЕТРОВСКИ. 
7. Во изборната единица КУМАНОВО III од 

вкупно 109 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Фета Арифи доби 33 гласа. Канди-

датот Сефедин Сулејмани доби 57 гласа а 13 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран СЕФЕДИН СУЛЕЈМАНИ; 
8. Во изборната единица КУМАНОВО IV од 

вкупно 109 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Стојадин Стојановиќ доби 81 глас а 

22 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран СТОЈАДИН СТОЈАНО-

ВИЌ; 
9. Во изборната единица БРОД од вкупно 59 

одборници гласале 58 одборници. 
Кандидатот Венче Станковски доби 31 глас, Кан-

дидатот Ѓуро Поповски доби 13 гласа. Кандидатот 
Воислав Цветаноски доби 14 гласа. 

За пратеник е избран ВЕНЧЕ СТАНКОВСКИ. 
10. Во изборната единица КИЧЕВО II од вкупно 

88 одборници гласале 81 одборник. 
Кандидатот Сиљан Кацески доби 59 гласа. Кан-

дидатот Иса Гижа доби 20 гласа а 2 гласачки лив-
чиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран СИЉАН КАЦЕСКИ; 
11. Во изборната единица ОХРИД II од вкупно 

99 одборници гласале 98 одборници. 
Во првото гласање кандидатот Љубен Баткоски 

доби 40 гласа. Кандидатот Димитар Митрев доби 40 
гласа. Кандидатот Стојан Ристески доби 9 гласа. 
Кандидатот Војислав Благески доби 3 гласа а 6 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

Со оглед да двата кандидата Љубен Баткоски и 
Димитар Митрев добија најголем и еднаков број на 
гласови гласањето се повтори помеѓу нив. 

На повторното гласање гласале 92 одборници. 
Кандидатот Љубен Баткоски доби 38 гласа. Канди-
датот Димитар Митрев доби 45 гласа а 9 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ДИМИТАР МИТРЕВ. 
12. Во изборната единица РЕСЕН од вкупно "83 

одборници гласале 77 одборници. 
Кандидатот Драги Тозија доби 70 гласа а 7 гла-

сачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран ДРАГИ ТОЗИЈА. 
13. Во изборната единица СТРУГА И од вкупно 

85 одборници гласале 83 одборници. 
Кандидатот Инает Даути доби 76 гласа а 7 гла-

сачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран ИНАЕТ ДАУТИ. 
14. Во изборната единица КАЛЕ I од вкупно 140 

одборници гласале 131 одборник, 
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Кандидатот Славка Георгиева — Андреевиќ до-
би 85 гласа. Кандидатот Јован Шарац доби 11 гласа. 
Кандидатот Злате Поповски доби 17 гласа. Канди-
датот Елена Ќука доби 13 гласа а 5 гласачки лив-
чиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избрана СЛАВКА ГЕОРГИЕВА — 
АНДРЕЕВИЌ; 

15. Во изборната, единица КАЛЕ III од вкупно 
140 одборници гласале 131 одборник. 

Кандидатот Д-р Славчо Бахчеванџиев доби 53 
гласа. Кандидатот Сениха Спахију доби 21 глас. 
Кандидатот Нада Василевска доби 49 гласа а 8 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран Д-р СЛАВКО БАХЧЕ-
ВАНЏИЕВ. 

16. Во изборната единица ИДАДИЈА I од вкуп-
но 129 одборници гласале 100 одборници. 

Кандидатот Љубица Ковачевска доби 31 глас. 
Кандидатот Петре Прличко доби 36 гласа. Канди-
датот Душко Црвенковски доби 12 гласа. Кандида-
тот Петар Карајанов доби 12 гласа а 9 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ПЕТРЕ ПРЛИЧКО. 
17. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА I од 

вкупно 140 одборници гласале 123 одборници. 
Кандидатот Д-р Никола Узунов доби 81 глас. 

Кандидатот Васка Дума доби 37 гласа а 5 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран Д-р НИКОЛА УЗУНОВ; 
18. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА III од 

вкупно 140 одборници гласале 123 одборници. 
Кандидатот Викторија Андреевска доби 50 гла-

са. Кандидатот Томислав Тодоровски доби 25 гласа. 
Кандидатот Славка Арсова доби 41 глас, 7 гласачки 
лив-чиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избрана ВИКТОРИЈА АНДРЕЕВ-
СКА. 

19. Во изборната единица ГОСТИВАР II од вкуп-
но 109 одборници гласале 105 одборници. 

Кандидатот Аметсаи Фетаи доби 24 гласа. Кан-
дидатот Ирфан Билали доби 54 гласа. Кандидатот 
Муарем Шабани доби 17 гласа а 10 гласачки лив-
чиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ИРФАН БИЛАЛИ. 
20. Во изборната единица ГОСТИВАР III од 

вкупно 109 одборници гласале 105 одборници. 
Кандидатот Мојсо Ѓорѓиевски доби 39 гласа. 

Кандидатот Драге Илкоски доби 1 глас. Кандидатот 
Идриз Незири доби 22 гласа. Кандидатот Ристо С а -
левски доби 1 глас. Кандидатот Исо Чапаровски до-
би 15 гласа. Кандидатот Садби Азири доби 20 гласа, 
а 7 гласачки ливчиња се "прогласени за неважни. 

За пратеник е избран МОЈСО ЃОРЃИЕВСКИ. 
21. Во изборната единица ТЕТОВО II од вкупно 

117 одборници гласале 112 одборници. 
22. Кандидатот Али Љазими доби 22 гласа. Кан-

дидатот Сулејман Садику доби 26 гласа. Кандидатот 
Риза Вела доби 6 гласа. Кандидатот Беќир Бериша 
доби 12 гласа. Кандидатот Назиме Мурати доби 13 
гласа. Кандидатот Тефик Османи доби 5 гласа. Кан-
дидатот Азра Селимхоџиќ доби 19 гласа а 9 гласач-
ки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран СУЛЕЈМАН САДИКУ. 

22. Во изборната единица ТЕТОВО IV од вкупно 
117 одборници гласале 112 одборници. 

Кандидатот Осман Имери доби 37 гласа. Канди-
датот Нухи Бесими доби 40 гласа. Кандидатот Ми-
нир Љумани доби 24 гласа, а 11 гласачки ливчиња 
се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран НУХИ БЕСИМИ. 
23. Во изборната единица НЕГОТИНО од вкупно 

47 одборници гласале 43 одборници. 
Кандидатот Киро Андов доби 38 гласа а 5 гла-

сачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран КИРО АНДОВ. 
24. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС II од 

вкупно 108 одборници гласале 97 одборници. 
Кандидатот Славко Николов доби 55 гласа. Кан-

дидатот Веса Синадинова доби 30 гласа, кандидатот 
Цветан Ќулумов доби 12 гласа. 

За пратеник е избран СЛАВКО НИКОЛОВ; 
25. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС III од 

вкупно 108 одборници гласале 97 одборници. 
Кандидатот Јован Ивановски доби 32 гласа. Кан-

дидатот Веле Алексовски доби 21 глас. Кандидатот 
Љубомир Трајковски доби 29 гласа. Кандидатот Спи-
ро Тркалевски доби 13 гласа а 2 гласачки ливчиња 
се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ЈОВАН ИВАНОВСКИ; 
26. Во изборната единица ДЕЛЧЕВО од вкупно 

60 одборници гласале 59 одборници. 
Кандидатот Душан Манчев доби 8 гласа. Кан-

дидатот Обрен Велков доби 10 гласа. Кандидатот 
Стојан Ѓорѓиев доби 24 гласа. Кандидатот Бранко 
Димитров доби 3 гласа. Кандидатот Бранко Јоси-
фовски доби 13 гласа а 1 гласачко ливче е прогла-
сено за неважно. 

За пратеник е избран СТОЈАН ГОРГИЕВ; 
27. Во изборната единица КОЧАНИ II составена 

од општините КОЧАНИ И ВИНИЦА од вкупно 141 
одборници гласале 122 одборници. 

Кандидатот Ангел Богатинов доби 45 гласа. Кан-
дидатот Милорад Павиќевиќ доби 23 гласа. Канди-
датот Стоил Цетковски доби 20 гласа. Кандидатот 
Симеон Филипов доби 27 гласа а 7 гласачки ливчи-
ња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран АНГЕЛ БОГАТИНОВ. 
28. Во изборната единица СТРУМИЦА II од 

вкупно 115 одборници гласале 106 одборници. 
Кандидатот Васил Влахов доби 85 гласа а 21 

гласачко ливче се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран ВАСИЛ ВЛАХОВ. 
29. Во изборната единица СТРУМИЦА III од 

вкупно 115 одборници гласале 106 одборници. 
Кандидатот Илија Стојановски доби 35 гласа. 

Кандидатот Радован Стоилов доби 7 гласа. Канди-
датот Иван Котев доби 15 гласа. Кандидатот Алекса 
Палазов доби 31 глас. Кандидатот Видое Подгорец 
доби 17 гласа а 1 гласачко ливче е прогласено за 
неважно. 

За пратеник е избран ИЛИЈА СТОЈАНОВСКИ. 
30. Во изборната единица ШТИП од вкупно 92 

одборници гласале 82 одборници. 
Кандидатот Александар Буриќ доби 33 гласа. 

Кандидатот Борислав Мицков доби 28 гласа. Канди-
датот Љубица Мишева доби 8 гласа. Кандидатот 
Горѓи Зигов доби 5 гласа. Кандидатот Александар 
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Протогеров доби 7 гласа а 1 гласачко ливче е про-
гласено за неважно. 

За пратеник е избран АЛЕКСАНДАР БУРИЌ. 
Бр. 414/2 

20. IV. 1967 година 
Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 
Миле Прцковски, с. р. 
Зоге Груевски, с. р. 
Нуши Крлију, с. р. 
Љубиша Варошлија, с. р. 
Перо Липковски, с. р. 

166. 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗ-
БОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ НА СОЦИЈАЛ-

НО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- СОЦИЈАЛНО-3ДРАВСТВЕН СОБОР -
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, откако ги прими и разгледа избор-
ните акти добиени од општинските изборни коми-
сии, врз основа член 100 став 3 од Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија му поднесува на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИ-
ЦИ НА СОЦИ Ј АЛ НО-3 ДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Изборите за пратеници на Социјално-здрав-
ствениот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија се одржани на 9 април 1967 
година во општинските собранија во Социјалистич-
ка Република Македонија за изборните единици оз-
начени во Решението за распишување на избори за 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија бр. 01-253 од 11. И. 1967 година на 
Претседателот на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, објавено во „Службен весник 
на СРМ" бр. 5/67. 

II. Гласањето во општинските собранија се извр-
ши за сите кандидати чии кандидатури беа потвр-
дени и објавени од надлежните општински изборни 
комисии во смисла на член 68—81 од Законот за из-
бор на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

III. Надлежните општински изборни комисии ги 
утврдија резултатите од гласањето во смисла на 
член 93—97 од Законот за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 

и според утврдените резултати ги прогласија за из-
брани и им издадоа уверенија на кандидатите што 
се означени како избрани во овој извештај. 

Резултатите од изборите за секоја изборна еди-
ница се како следува: 

1. Во изборната единица БИТОЛА I од вкупно 
113 одборници гласале 102 одборници. 

Кандидатот Коста Маленковски доби 16 гласа. 
Кандидатот Томе Деријевски доби 19 гласа. Канди-
датот Д-р Цвета Лозанче доби 25 гласа. Кандидатот 
Владо Петковски доби 10 гласа. Кандидатот Дими-
тар Секуловски доби 20 гласа, а 12 гласачки ливчи-
ња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избрана Д-р ЦВЕТА ЛОЗАНЧЕ. 
2. Во изборната единица БИТОЛА 311 од вкупно 

113 одборници гласале 102 одборници. 
Кандидатот Д-р Петар Бојаџиев доби 79 гласа, а 

23 гласачки ливчиња се прогласени како неважни. 
За пратеник е избран Д-р ПЕТАР БОЈАЏИЕВ. 
3. Во изборната единица ПРИЛЕП II од вкупно 

119 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Крсте Крстевски доби 10 гласа. Кан-

дидатот Д-р Милан Гаврилов доби 64 гласа. Канди-
датот Глигор Караџоски доби 8 гласа. Кандидатот 
Д-р Круме Соколоски доби 19 гласа, а 2 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран Д-р МИЛАН ГАВРИЛОВ. 
4. Во изборната единица ПРИЛЕП III од вкупно 

119 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Д-р Димитар Стојков доби 78 гласа. 

Кандидатот Наум Стамболџиоски доби 9 гласа. Кан-
дидатот Д-р Кирил Димески доби 13 гласа, 3 гласач-
ки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран Д-р ДИМИТАР СТОЈКОВ. 
5. Во изборната единица ПРИЛЕП IV од вкупно 

119 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Борис Везенковски доби 27 гласа. 

Кандидатот Димче 'Гешоски доби 42 гласа. Кандида-
тот Д-р Никола Багески доби 28 гласа, а 6 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ДИМЧЕ ГЕШОСКИ. 
6. Во изборната единица КУМАНОВО И од 

вкупно 109 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Д-р Адам Адамов доби 48 гласа. 

Кандидатот Десанка Тотиќ доби 16 гласа. Канди-
датот Александар Петрушевски доби 13 гласа. Кан-
дидатот Солунка Пауновиќ доби 3 гласа. Кандида-
тот Александар Спасовски доби 14 гласа, а 9 гласач-
ки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран Д-р АДАМ АДАМОВ. 
7. Во изборната единица КУМАНОВО III од 

вкупно 109 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Д-р Душко Цветковски доби 49 гла-

са. Кандидатот Д-р Кирил Анчевски доби 19 гла-
са. Кандидатот Д-р Јосиф Јосифовски доби 13 гласа. 
Кандидатот Зорица Николиќ доби 14 гласа, а 8 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран Д-р ДУШКО ЦВЕТКОВ-
СКИ. 

8. Во изборната единица КУМАНОВО IV од 
вкупно 109 одборници гласале 103 одборници. 

Кандидатот Орде Кузмановски доби 72 гласа, а 
31 гласачко ливче се прогласени за неважни, 
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За пратеник е избран ОРДЕ КУЗМАНОВСКИ. 
9. Во изборната единица БРОД од вкупно 59 од-

борници гласале 58 одборници. 
Кандидатот Велимир Милованоски доби 32 гла-

са. Кандидатот Богољуб Андоноски доби 25 гласа, а 
1 гласачко ливче е прогласено за неважно. 

За пратеник е избран ВЕЛИМИР МИЛОВАНО-
В И . 

10. Во изборната единица КИЧЕВО II од вкуп-
но 88 одборници гласале 81 одборник. 

Кандидатот Богоја Чортаноски доби 74 гласа, а 
7 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран БОГОЈА ЧОРТАНОСКИ. 
11. Во изборната единица ОХРИД И од вкупно 

99 одборници гласале 98 одборници. 
Кандидатот Д-р Томе Дудан доби 84 гласа, а 14 

гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран Д-р ТОМЕ ДУДАН. 
12. Во изборната единица РЕСЕН од вкупно 83 

одборници гласале 77 одборници. 
Кандидатот Д-р Љубин Доревски доби 43 гласа. 

Кандидатот Мите Суклески доби 7 гласа. Кандида-
тот Д-р Геновева Босилкова доби 6 гласа. Кандида-
тот Данче Симовски доби 19 гласа, а 2 гласачки лив-
чиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран Д-р ЉУБИН ДОРЕВСКИ. 
13. Во изборната единица СТРУГА И од вкупно 

85 одборници гласале 83 одборници. 
Кандидатот Светозар Чочоровски доби 45 гласа, 

а 38 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран СВЕТОЗАР ЧОЧОРОВ-

СКИ. 
14. Во изборната единица КАЛЕ I од вкупно 140 

одборници гласале 131 одборник. 
Кандидатот Раде Петровски доби 45 гласа. Кан-

дидатот Елица Мишевска доби 38 гласа. Кандидатот 
Душко Михајловски доби 15 гласа. Кандидатот Ве-
ра Бошњаковска доби 27 гласа, а 6 гласачки лив-
чиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран РАДЕ ПЕТРОВСКИ. 
15. Во изборната единица КАЛЕ III од вкупно 

140 одборници гласале 131 одборници. 
Кандидатот Д-р Милица Бандеска доби 80 гла-

са. Кандидатот Д-р Милена Влашка доби 29 гласа. 
Кандидатот Игне Касниовски доби 14 гласа, а 8 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избрана Д-р МИЛИЦА БАНДЕ-
СКА. 

16. Во изборната единица ИДАДИЈА I од вкупно 
129 одборници гласале 100 одборници. 

Кандидатот Лазо Србиновски доби 27 гласа. 
Кандидатот Димко Кепевски доби 48 гласа. Канди-
датот Димитар Смилев доби 19 гласа, а 6 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ДИМКО КЕПЕВСКИ. 
17. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА I од 

вкупно 140 одборници гласале 123 одборници. 
Кандидатот Васка Дуганова доби 103 гласа, а 20 

гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избрана ВАСКА ДУГАНОВА. 
18. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА III од 

вкупно 140 одборници гласале 123 одборници. 
Кандидатот Д-р Драган Гечев доби 104 гласа, а 

19 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран Д-р ДРАГАН ГЕЧЕВ. 

19. Во изборната единица ГОСТИВАР II од вку-
пно 109 одборници гласале 105 одборници. 

Кандидатот Д-р Звезде Серафимовски доби 64 
гласа. Кандидатот Д-р Страхиња Филиповски доби 
35 гласа, а 6 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран Д-р ЗВЕЗДЕ СЕРАФИ-
МОВСКИ. 

20. Во изборната единица ГОСТИВАР III од 
вкупно 109 одборници гласале 105 одборници. 

Кандидатот Никола Деловски доби 70 гласа, а 35 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран НИКОЛА ДЕЛОВСКИ. 
21. Во изборната единица ТЕТОВО II од вкупно 

117 одборници гласале 112 одборници. 
Кандидатот Јусуф Рецепи доби 48 гласа. Канди-

датот Фета Асан доби 9 гласа. Кандидатот Неџмие 
Казими доби 29 гласа. Кандидатот Абази Абдулба-
ри доби 8 гласа. Кандидатот Абдиу Махмут доби 12 
гласа, а 6 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран ЈУСУФ РЕЏЕПИ. 
22. Во изборната единица ТЕТОВО IV од вкуп-

но 117 одборници гласале 112. 
На првото гласање кандидатот Трајан Стаматов-

ски доби 47 гласа. Гласањето се повтори и на пов-
торното гласање гласале 93 одборници. За кандида-
тот Трајан Стаматовски гласале 55 одборници доде-
ка 38 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
Со оглед да и на повторното гласање кандидатот не 
го доби потребното мнозинство на гласови та во сми-
сла на член 97 став 1 и 2 целата изборна постапка 
се повторува. 

23. Во изборната единица НЕГОТИНО од вкупно 
47 одборници гласале 43 одборници. 

Кандидатот Јордан Јованов доби 17 гласа. Кан-
дидатот Владимир Пасинечки доби 22 гласа. Канди-
датот Анастасија Пиштолова доби 3 гласа, а 1 гла-
сачко ливче е прогласено за неважно. 

За пратеник е избран ВЛАДИМИР ПАСИ-
НЕЧКИ. 

24. 'Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС II од 
вкупно 108 одборници гласале 97 одборници. 

Кандидатот Д-р Велко Арсов доби 91 глас, а 6 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран Д-р ВЕЛКО АРСОВ. 
25. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС III од 

вкупно 108 одборници гласале 97 одборници. 
Кандидатот Димитар Соколов доби 45 гласа. 

Кандидатот Владо Чаушев доби 26 гласа. Кандида-
тот Миодраг Стојанов доби 23 гласа, а 3 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ДИМИТАР СОКОЛОВ. 
26. Во изборната единица ДЕЛЧЕВО од вкупно 

60 одборници гласале 59 одборници. 
Кандидатот Милан Поповски доби 14 гласа. 

Кандидатот Никола Малешевски доби 18 гласа. 
Кандидатот Станко Ракочевиќ доби 6 гласа. Канди-
датот Кирил Ханџиски доби 15 гласа. Кандидатот 
Никола Златков доби 3 гласа, Кандидатот Зора Ди-
митрова доби 2 гласа, а 1 гласачко ливче е прогла-
сено за неважно. 

За пратеник е избран НИКОЛА МАЛЕШЕВ-
СКИ. 
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27. Во изборната единица КОЧАНИ II составе-
на од општините КОЧАНИ И ВИНИЦА од вкупно 
141 одборници гласале 122 одборници. 

Кандидатот Младенка Герасимова доби 43 гла-
са. Кандидатот Никола Спасов доби 34 гласа. Кан-
дидатот Елисавета Стојановска доби 35 гласа, а 10 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избрана МЛАДЕНКА ГЕРАСИ-
МОВА. 

28. Во изборната единица СТРУМИЦА II од 
вкупно 115 одборници гласале 106 одборници. 

Кандидатот Д-р Никола Караманов доби 25 гла-
са. Кандидатот Д-р Коста Годев доби 27 гласа. Кан-
дидатот М. р. Донка Вампирџиева доби 3 гласа. 
Кандидатот Д-р Донка Јанакиева доби 36 гласа. 
Кандидатот Д-р Никола Терзиев' доби 11 гласа, а 4 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избрана Д-р ДОНКА ЈАНА-
КИЕВА. 

29. Во изборната единица СТРУМИЦА III од 
вкупно 115 одборници гласале 106 одборници. 

Кандидатот Д-р Глигор Поцков доби 89 гласа,^ а 
17 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран Д-р ГЛИГОР ПОЦКОВ. 
30. Во изборната единица ШТИП од вкупно 92 

одборници гласале 82 одборници. 
Кандидатот Д-р Димитар Кожуханов доби 30 

гласа. Кандидатот Раде Божиновски доби 5 гласа. 
Кандидатот Д-р Богољуб Јовев доби 35 гласа. Кан-
дидатот Павле Потра јков доби 12 гласа. 

За пратеник е избран Д-р БОГОЉУБ ЈОВЕВ. 
Бр. 414/3 

20 април 1967 година 
Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател, 

Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски, с. р. 

Членови: 
Миле Крчковски, с. р. 
Зоге Груевски, с. р. 
Нуши Крлиу, с. р. 
Љубиша Варошлија, с. р. 
Перо Липковски, с. р. 

167. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗ-
БОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ НА ОРГАНИЗА-

ЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— Организационо-политички собор — 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, откако ги прими и разгледа из-
борните акти добиени од општинските изборни ко-
мисии, врз основа член 100 став' 3 од Законот за из-

бор на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија му поднесува на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ 
НА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Изборите за пратеници на Организационо-
политичкиот собор на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија се одржани на 9 април 
1967 година во општинските собранија во Социјалис-
тичка Република Македонија за изборните единици 
означени во Решението за распишување на избори 
за пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија број 01-253 од 11-11-1967 година 
на Претседателот на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, објавено во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 5/67. 

II. Гласањето во општинските собранија се из-
врши за сите кандидати чии кандидатури беа пот-
врдени и објавени од надлежните општински избор-
ни комисии во смисла на член 68—81 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

III. Надлежните општински изборни комисии ги 
утврдија резултатите од гласањето во смисла на 
член 93—97 од Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија и според утврдените резултати ги прогласија 
за избрани и им издадоа уверенија на кандидатите 
што се означени како избрани во овој извештај. 

Резултатите од изборите за секоја изборна еди- , 
ница се како следува: 

1. Во изборната единица БИТОЛА I од вкупно 
113 одборници гласале 102 одборници. 

Кандидатот Костадин Лозановски доби 62 гласа. 
Кандидатот Мите Никовски доби 28 гласа, а 12 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран КОСТАДИН ЛОЗАНОВ-
СКИ. 

2. Во изборната единица БИТОЛА III од вкупно 
113 одборници гласале 102 одборници. 

Кандидатот Милан Димитровски доби 65 гласа. 
Кандидатот Божин Ефтинџиоски доби 5 гласа. Кан-
дидатот Никола Војновски доби 22 гласа, а 10 гла-
сачки ливчиња се прогласени како неважни. 

За пратеник е избран МИЛАН ДИМИТРОВСКИ. 
3. Во изборната единица ПРИЛЕП И од вкупно 

119 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Илија Глигоровски доби 90 гласа, а 

13 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран ИЛИЈА ГЛИГОРОСКИ. 
4. Во изборната единица ПРИЛЕП III од вкуп-

но 119 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Богдан Димоски доби 35 гласа. Кан-

дидатот Христо Халески доби 15 гласа. Кандидатот 
Велимир Трпески доби 11 гласа. Кандидатот Иван 
Дуев доби 36 гласа, а 6 гласачки ливчиња се про-
гласени за неважни. 

За пратеник е избран ИВАН ДУЕВ. 
5. Во изборната единица ПРИЛЕП IV од вкупно 

119 одборници гласале 103 одборници. 
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Кандидатот Трајче Парапански доби 29 гласа. 
Кандидатот Фори Тотески доби 19 гласа. Кандида-
тот Јаглика Брчкоска доби 51 глас, а 4 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избрана ЈАГЛИКА ВРЦКОСКА. 
6. Во изборната единица КУМАНОВО II од вку-

пно 109 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Блашко Антевски доби 38 гласа. 

Кандидатот Александар Тоскиќ доби 57 гласа, а 8 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран АЛЕКСАНДАР ТОСКИЌ. 
7. Во изборната единица КУМАНОВО III од 

вкупно 109 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Џемаил Османи доби 57 гласа. Кан-

дидатот Светозар Марковски доби 28 гласа, а 18 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ЏЕМАИЛ ОСМАНИ. 
8. Во изборната единица КУМАНОВО IV од 

вкупно 109 одборници гласале 103 одборници. 
Кандидатот Бојан Секирарски Доби 87 гласа, а 

16 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран БОЈАН СЕКИРАРСКИ. 
9. Во изборната единица БРОД од вкупно 59 од-

борници гласале 58 одборници. 
Кандидатот Вангел Мирчески доби 42 гласа. 

Кандидатот Перо Маџоски доби 15 гласа, а 1 гласач-
ко ливче е прогласено за неважно. 

За пратеник е избран ВАНГЕЛ МИРЧЕВСКИ. 
10. Во изборната единица КИЧЕВО И од вкуп-

но 88 одборници гласале 81 одборник. 
Кандидатот Љупчо Угриновски доби 67 гласа, а 

14 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран ЉУПЧО УГРИНОСКИ. 
11. Во изборната единица ОХРИД И од вкупно 

99 одборници гласале 98 одборници. 
Кандидатот Перо Андоноски доби 46 гласа. 

Кандидатот Јанко Цветаноски доби 11 гласа. Кан-
дидатот Ѓоко Наумоски доби 36 гласа, а 5 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ПЕРО АНДОНОСКИ. 
12. Во изборната единица РЕСЕН од вкупно 83 

одборници гласале 77 одборници. 
Кандидатот Тасим Шоаипи доби 25 гласа. Кан-

дидатот Шабан Шемшедин доби 46 гласа, а 6 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ШАБАН ШЕМШЕДИН. 
13. Во изборната единица СТРУГА II од вкупно 

85 одборници гласале 83 одборници. 
Кандидатот Цветан Лековски доби 15 гласа. 

Кандидатот Јонче Белески доби 62 гласа, а 6 гласач-
ки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ЈОНЧЕ БЕЛЕСКИ. 
14. Во изборната единица КАЛЕ I од вкупно 140 

одборници гласале 131 одборник. 
Кандидатот Ахмед Луциќ доби 92 гласа, а 39 

гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран АХМЕД ЛУЦИЌ. 
15. Во изборната единица КАЛЕ III од вкупно 

140 одборници гласале 131 одборник. 
Кандидатот Горѓи Тошо Ѓоргиевски доби 112 

гласа, а 19 гласачки ливчиња се прогласени за не-
важни. 

За пратеник е избран ЃОРЃИ ТОШО ЃОРГИЕВ-
СКИ. 

16. Во изборната единица ИДАДИЈА I од вкуп-
но 120 одборници гласале 100 одборници. 

Кандидатот Димче Бражански доби 70 гласа. 
Кандидатот Јордан Ивановски доби 27 гласа, а 3 
гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ДИМЧЕ БРАЖАНСКИ. 
17. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА I од 

вкупно 140 одборници гласале 123 одборници. 
Кандидатот Вера Димитрова доби 82 гласа. Кан-

дидатот Миле Тодоровски доби 38 гласа, а 3 гласач-
ки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избрана ВЕРА ДИМИТРОВА. 
18. Во изборната единица КИСЕЛА ВОДА III од 

вкупно 140 одборници гласале 123 одборници. 
Кандидатот Методија Котевски доби 54 гласа. 

Кандидатот Миле Филиповски доби 26 гласа. Кан-
дидатот Трајан Лазевски доби 9 гласа. Кандидатот 
Катерина Шулева доби 29 гласа, а 5 гласачки лив-
чиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран МЕТОДИЈА КОТЕВСКИ. 
19. Во изборната единица ГОСТИВАР И од 

вкупно 109 одборници гласале 105 одборници. 
Кандидатот Сание Шеху доби 57 гласа. Канди-

датот Вадедин Дервиши доби 31 глас, а 17 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран САНИЕ ШЕХУ. 
20. Во изборната единица ГОСТИВАР III од 

вкупно 109 одборници гласале 105 одборници. 
Кандидатот Филип Брајковски доби 95 гласа, а 

10 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран ФИЛИП БРАЈКОВСКИ. 
21. Во изборната единица ТЕТОВО И од вкупно 

117 одборници гласале 112 одборници. 
Кандидатот Тахир Кадриу доби 61 глас. Канди-

датот Баки Рамадани доби 13 гласа. Кандидатот 
Љатиф Ибраими доби 36 гласа, а 2 гласачки ливчи-
ња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран ТАХИР КАДРИУ. 
22. Во изборната единица ТЕТОВО IV од вкупно 

117 одборници гласале 112 одборници. 
Кандидатот Ханиф Мехмеди доби 13 гласа. Кан-

дидатот Бошко Мерџановски доби 38 гласа. Канди-
датот Живко Стефановски доби 34 гласа. Кандида-
тот Хаки Мехмеди 3 гласа. Кандидатот Таип Емини 
доби 20 гласа, а 4 гласачки ливчиња се прогласени 
за неважни. 

За пратеник е избран БОШКО МЕРЏАНОВ-
СКИ. 

23. Во изборната единица НЕГОТИНО од вкупно 
47 одборници гласале 43 одборници. 

Кандидатот Киро Чаушев доби 35 гласа. Канди-
датот Никола Кушев доби 8 гласа. 

За пратеник е избран КИРО ЧАУШЕВ. 
24. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС И од 

вкупно 108 одборници гласале 97 одборници. 
Кандидатот Ѓоре Димов доби 63 гласа. Кандида-

тот Тихо Најдов' доби 34 гласа. 
За пратеник е избран ЃОРЕ ДИМОВ. 
25. Во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС III од 

вкупно 108 одборници гласале 97 одборници. 
Кандидатот Никола Домазетов доби 78 гласа, а 

19 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран НИКОЛА ДОМАЗЕТОВ. 
26. Во изборната единица ДЕЛЧЕВО од вкупно 

60 одборници гласале 59 одборници. 
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Кандидатот Мирко Серафимов доби 35 гласа. 
Кандидатот Ристо Митровски доби 18 гласа, а 6 гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран МИРКО СЕРАФИМОВ. 
27. Во изборната единица КОЧАНИ II составе-

на од општините КОЧАНИ И ВИНИЦА од вкупно 
141 одборници гласале 122 одборници. 

Кандидатот Благоја Бојаџиски доби 60 гласа. 
Ќандидатот Димитар Василев доби 16 гласа. Канди-
датот Горѓи Филипов доби 36 гласа, а 10 гласачки 
ливчиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран БЛАГОЈ БОЈАЏИСКИ. 
28. Во изборната единица СТРУМИЦА И од 

вкупно 115 одборници гласале 106 одборници. 
Кандидатот Лазо Караколев доби 16 гласа. Кан-

дидатот Бела Певќева доби 23 гласа. Кандидатот 
Димитар Иван Митанов доби 8 гласа. Кандидатот 
Димитар Методиев Витанов доби 22 гласа. Кандида-
тот Михаил Ичокаев доби 30 гласа. Кандидатот Ди-
митар Стојков доби 2 гласа, а 5 гласачки ливчиња 
се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран МИХАИЛ ИЧОКАЕВ. 
29. Во изборната единица СТРУМИЦА III од 

вкупно 115 одборници гласале 106 одборници. 
Кандидатот Франц Ташев доби 28 гласа. Канди-

датот Ристо Милчев доби 69 гласа, а 9 гласачки лив-
чиња се прогласени за неважни. 

За пратеник е избран РИСТО МИЛЧЕВ. 
30. Во изборната единица ШТИП од вкупно 92 

одборници гласале 82 одборници. 
Кандидатот Трајче Кошевски доби 67 гласа, а 

15 гласачки ливчиња се прогласени за неважни. 
За пратеник е избран ТРАЈЧЕ КОШЕВСКИ. 
Бр. 414/4 

20-IV-1967 година 
Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски, с. р. 

Членови: 
Миле Прцковски, с. р. 
Нуши Крлију, с. р. 
Зоге Груевски, с. р. 
Љубиша Варошлија, с. р. 
Перо Липковски, с. р. 

О Г л а е е н д е л 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 426, страна 1156 е запишано следното: 
Столарско-занаетчиската набавно продајна задруга 
„Македонија" — Скопје со решението на Собра-
нието на општината Кале — Скопје број 02г-1570/75 
од 27. IV. 1966 година е ставена под присилна 
управа. 

За присилен управник е назначен Велко Илиев-
ски ,Тој задругата под присилна управа ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 

на овластувањето, со стариот регистриран пот-
писник ,Александар Гелев, шеф на сметковод-
ството, сметано од 17. XI. 1966 година. 

На досегашните потписници на задругата и 
тоа: Наумовски Трајче, директор, и Благоја Ко-
стовски, член на управниот одбор, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени 
од должнос т. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 751/66. (1662, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 924, страна 399, книга IV е запишано 
следното: Решението на овој суд Фи бр. 497/86 од 
25. VII. 1966 година се исправува така што вместо 
зборот „пренос" во фирмата и дејноста да стои 
зборот „превоз" и фирмата во иднина ќе гласи: 
„Транспорт" — претпријатие за утовар, растовар 
и превоз на стоки — Скопје. 

Дејноста на „Транспорт. — претпријатие за уто-
вар, растовар и превоз на стоки — Скопје во ид-
нина се проширува и со: обавување на браварска, 
молерска и шивачка дејност за машка и женска 
облека, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет и елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 628/66. (1663) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 935, страна 459, книга IV е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Претпри-
јатието за јавни патишта „Македонија пат" — 
Скопје, инженер Борис Лазаревски, со решението 
број 08-183/4 од 26. VIII. 1966 година на споменатото 
претпријатие е назначен за директор и како таков 
во иднина ќе го потпишува задолжува и раздол-
жува претпријатието, сметано од 29. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 716/66. (1664) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 218, страна 1585 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Претпријатието за ауто-
транспорт и шпедиција — Титов Велес, Богоевски 
Перо, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен Волков Василев Велко. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со стариот регистриран пот-
писник Панче Органџиев, книговодител, сметано 
од 1. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 657/66. (1667) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 459, страна 751, книга II е запишано 
следното: Дејноста на услужно занаетчискиот цен-
тар Титов Велес, согласно со одлуката на работнич-
киот совет и елаборатот за економска оправданост 
во иднина се проширува и со молеро фарбарска 
гранка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 744/66. (1669) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 327, страна 1536, книга I е запишано 
следното: Согласно со одлуките на работничките 
совети на претпријатијата „Сервис" — Тетово и 
„Агроремонт" Тетово, како и елаборатот за еко-
номска оправданост кон Комуналното претприја-
тие за вршење на занаетчиски услуги „Сервис" — 
Тетово' се припојува Работната единица колари 
во Тетово на „Агроремонт" — Тетово. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 717/66. (1670) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 6. X. 1966 година под рег. број 57/55, книга III 
е запишано следното: Му престанува овластува-
њето за потпишување на Насте Ставрески, досе-
гашен директор на Текстилната конфекција „8 
март" од Охрид. 

Се овластува лицето Јонче Крстев Кецкароски, 
главен директор, да ја потпишува Текстилната кон-
фекција. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 370/66. (1679) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. X. 1966 година под рег. број 145/55, книга III е 
запишано следното: Му престанува овластува-
њето на лицето Ристо Бабачевски, в. д. управник, 
за потпис на Синдикалното одморалиште „Орце 
Николов" од Охрид. 

Се овластува лицето Борис Георгиевски, дирек-
тор на одморалиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 371/66. (1680) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. X. 1966 година под рег. број 22/62, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Земјодел-
ското претпријатие „Прогрес" од село Долнени и 
ќе гласи: Земјоделски комбинат „Прогрес" во с. 
Долнени. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Земјоделското прет-
пријатие „Прогрес" од с. Долнени бр. 1583 од 20. 
X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 385/66. (1682) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. X. 1966 година под рег. број 2/59, книга И е за-
пишано следното: Земјоделската задруга „Приле-
пец" од с. Беровци, престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организа-
ции, поради припојување кон Земјоделското 'сто-
панство „Мирче Ацев" од с. Старо Лагово. 

Оваа промена е извршна врз основа на од,лу-
ката од задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Прилепец" од с. Беровци, бр. 918/7 од 29. IX. 1966 
година и одлуката од работничкиот совет на Зем-
јоделското стопанство од с. Старо Лагово бр. 1317/1 
од 12. X. 1966 гдина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 375/66. (1684) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. X. 1966 година под рег. број 12/62, книга II е за-
пишано следното: Туристичкото биро „Турист — 
Преспа, од Ресен, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
поради припојување кон Туристичкото претприја-
тие „Генералтурист" од Загреб. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работниот колектив на „Турист — Преспа" 
— туристичко биро од Ресен бр. 74/1 од 30. VII. 1966 
година и одлуката од работничкиот совет од „Ге-
нералтурист" Загреб бр. 30/1 од 29. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 372/66. (1686) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека 'во регистарот на прфтгриј ати јата и дуќаните 
под рег. број 141, страна 626, книга II е запишано 
следното: На досегашниот директор на Трговското 

претпријатие на големо и мало за промет со сел-
скостопански производи и прехранбени артик,ли 
„Вардар. — Неготино, Лазар Ставров, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За директор на претпријатието е назначен Ду-
дин Глигоров Трајко. Тој претпријатието! ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со старите реги-
стрирани потписници и тоа: Владанка Ташулова, 
книговодител^, и Д,имитар Димов, претседател на 
работничкиот совет, сметано од 8. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 676/66 (1726) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. 666, страна 125, книга IV е запишано след-
ното: Комбинатот за чевли и гумени производи 
„Водно" — Скопје е ставен под присилна управа, 
со решението на Собранието на општината Кале 
- Скопје број 02-1570/234 од 4. XI. 1966 година. 

На досегашниот потписник Колевски Динчо 
Томе, директор, му престанува правото за потпи-
шување, бид,ејќи е разрешен од должност. 

За присилен управник е назначен Ололовеки 
Методија, директор на Кожарата „Гоце Делчев" — 
Скопје. Тој комбинатот под присилна управа ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, сметано од 10. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 735/66. (1734) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 174, страна 1481, книга I е запишано 
следното: На досегашните потписници на Работ-
ничко-службеничкиот ресторан во село Јегуновце 
на Хемиско-електрометалуршкиот комбинат „Југо-
хром" — село Јегуновце и тоа: Јанчевски Душко, 
раководител, и Киревски Ристо им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени 
од должност. 

За нови потписници на ресторанот во село Јегу-
новце се назначени следните лица: Тасевски Сто-
јан, раководител на ресторанот, и Коцевски Трпко, 
книговодител, сметано од 17. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 626/66. (1736) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
на 115. XI. 1966 година под рег. број 42/55, книга I 
е запишано следното: Се проширува дејноста на 
Продавницата во рудничката населба во село Са-
потница на Земјоделската задруга „Победа" од село 
Сапотница, уште со: продажба на животни намир-
ници и предмети за куќни потреби, деликатеси 
производи, производи од шеќер и какао, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци ЈК преработки од тутун, 
кибрит и прибор. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Победа" од село Сапотница бр. 174 од 29. IX. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 405/66. (1755) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2. XI. 1966 година под рег. број 5/62, книга II е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Лету-
валиштето на Преспанско ЈЅзеро „Отешево" од 
Отешево, уште со вршење јавен транспорт за пре-
воз на разни стоки и материјали со сопствено то-
варно возило. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работниот колектив при Летовалиштето 
„Отешево" од Отешево број 518 од 14. IX. 1956 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 377/66. " (1757) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11. XI. 1966 година под рег. број 15/55, книга IV е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Прет-
пријатието за производство, откуп, обработка и про-
дажба на тутун од Ресен, уште со: вршење услуги 
во обработка на земјата со машинскиот парк-тракто-
рите и другите приклучни машини и вршење пре-
воз на разни стоки и материјали на трети лица со 
моторните возила на претпријатието. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Претпријатието за 
производство, откуп, обработка и продажба на ту-
тун - Ресен бр. 02-1429 од 2. XI. 1966 година.^ 

Од; Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 397/66. (1758) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. XI. 1966 година под рег. број 11/55, книга IV е 
запишано следното: Се проширува дејноста на За-
едницата на одморалиштата „Преспанско Езеро" од 
Ресен, уште со: вршење транспортни услуги на 
подрачјето на општината и надвор од неа. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од управниот одбор на Заедницата на одмора-
лиштата „Преспанско Езеро" — Ресен број 428 од 
14. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 417/66. (1759) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 262, страна 999, книга I е запишано 
следното: Фирмата на Претпријатието за доградба 
и искористување на мелиоративниот систем „Лип-
ково" — Куманово во иднина се менува и ќе гла-
си: Претпријатие за водостопанство — Куманово, 
согласно со одлуката на работничкиот совет и ре-
шението на Собранието на општината Куманово 
број 31043/1 од 24. XII. 1965 година. 

Досегашниот директор на претпријатието' Бран-
ко Младеновски е разрешен од должност ,За в. д. 
директор на претпријатието е назначен Благој С. 
Каранфилски. Тој претпријатието ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со старите регистрирани потписници и 
тоа: Саво Ефремовски, директор на инвестицио-
ната група, и Љубомир Трајковски, шеф на смет-
ководството, сметано од 16. XI. 1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 746/66. (1802) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
И. XI. 1966 година под рег. број 17/61, книга II е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Бачевски Петров Димитри, до-
сегашен директор на Претпријатието за откуп, про-
изводство и преработка на млеко и млечни про-
изводи од Охрид. 

Се овластува лицето Халими Шабан, директор, 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 376/66. (1760) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дока во регистарот на стопанските организации 
на 21. XI. 1966 година под рег. број 7/64, книга II ( 
е запишано следното: Му престанува овластува-
њето за потпишување на Вретовски Горѓи, досега-
шен в. д. директор на Погонот во Охрид на Туту-
новиот комбинат' „Благој Деспотовски — Шовељ" 
од Скопје. 

Се овластува лицето Благородна Спасоска, ди-
ректор покрај досегашниот потписник Брдароски 
Киро, шеф на сметководството, да го потпишува 
погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 412/66. (1761) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. XI. 1966 година под рег. број 2/62, книга I е за-
пишано следното: Продавницата „Ленски Пазар" 
од Битола на Трговското претпријатие на големо 
„Прехрана" од Битола, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските органи-
зации кој го води овој суд, 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Прехрана" од Битола од 12. XI. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 407'66. (1762) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 178, страна 433 е запишано следното: 
На досегашните потписници на „Вишешница" — 
трговско претпријатие на мало за промет со же-
лезарија, намештај и градежен материјал — Кава-
дарци и тоа: Петров Кузманов Атанас, шеф на 
сметководството, и Блажо Стојчев, директор, им пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен Ду-
шко Фердинандов Галабов, а за шеф на сметковод-
ството Зора Тефова. Тие претпријатието ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со потпис-
ниците Димов Блаже, шеф на комерцијадното од-
деление, и Петров Атанас, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 700/66. ' (1803) 

СОДРЖИНА 

а Страна 

Одлука за прогласување на Уставните 
амандмани — — — — — — — — 273 

163.уИзвештај на Републичката изборна ко-
с / мисија за резултатите на изборите за пра-

иици на Републичкиот собор на Собра-
нието на СРМ — — — — — — — 274 

164. Извештај на Републичката изборна ко-
у У мисија за резултатот од изборите за пра-

теници на Стопанскиот собор на Собра-
нието на СРМ — — — — — 277 

165. ,-Извештај на Републичката изборна коми-
. / сија за резултатот од изборите за прате-
^ ници на Просветно-културниот собор на 

Собранието на СРМ — — — — — 279 
166. Извештај на Републичката изборна ко-

/ мисија за резултатот од изборите за пра-
V теници на Социјално-здравствениот собор 

на Собранието на СРМ — - - - - 282 
167. Извештај на Републичката изборна ко-
^ у мисија за резултатот од изборите за пра-

теници на Организационо-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ — — — 284 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник 

Народната банка — Скопје. Графички 

претпријатие, Скопје ул. „29 " ноември" бр. 10-а. 
Петар Јаневски. Жиро ^сметка број 401-1-16 при 

завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


