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Врз основа на чл.- 7Ѕ точ. 4 и 9 од Уставот на На 
,родна Република Македонија, по предлог од Прет се да 
редот на Владата на НРМ; Президиумот на Народно о 
собрание наНЃМ донесе 

У К А З 
ЗА УКИНУВАЊЕ И ОСНИВАЊЕ МИНИСТЕРСТВА И 
СОВЕТИ НА ВЛАДАТА НА НРМ И ЗА ОСНИВАЊЕ 

КОМИТЕТ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ 
НА ВЛАДАТА НА НРМ 

I 
Се укинуваат Министерството за просвета и М ј̂ 

иистеротвоТо за наука и ку/аура. 
- За раководеше со сите. работи од надлежноста на 

досегашното Министерство за просвета и од надлежно: 
н а т досегашното Министерство за наука и култура 1е 
основа Министерство за просвета, наука и култура. 

II 

Се укинуваат Министерството од шумарство и Ма 
Иистерството за земјоделие. 

За раководен^ со а т е работи од надлежноста на 
досегашното Министерство за земјоделие и од надлеж 
иоста на досегашното Министерство за шумарство се 
ценова Министерство за земјоделие и шумарство. 

. III 
Се укинуваат Министерството за народно здрав -

Ја и Министерството за социјални грижи. 
За раководење со усте работи од надлежноста на 

досегашното Министерство за народно здравје и од над 
нежноста на досегашното Министерство за социјални 
грижи се основа Совет за народно здравје и социјални 

Ирми на Владата на НРМ. 
. Советов за народно здравје и социјални грижи го 

дохшкузад?, освен претседателот на Советот кој е мини 
асер наВладава, и потребен број членов^ ћгго ^ ги од 
реди Владата. 

IV 

Се укинуваат Советот за енергетика и ексррактш-
Ш индутрнја на Владата на НРМ и Советот за прерабо 

индустрија на Владата на НРМ. 
, г % Јсоордоширање дејностите на генералните дирек 

де, ѕјДОо раководат ео работите од енергетикава, метал 
, дрвната, хемиска 1а, гексдилиаха, кожарската и 

п о т индустрија! Ш са во републиканска 
ст, се основа -Совет за ене рге: ика, прерабо-
вкетраитивна индустрија на Владата т Ш ^ 

На чело на Советот за енергетика, преработувач-
ка и екстрактивна индустрија стои претседател на Со-
^чо, кој е министер на Владата. 

Сопекп за енергетика, преработувачка и екси.ак-
?ивна индустрија го сочинуваа!, освен претсе-
дателот на -Совест и генералните директори: на 
Генералната дирекција за електростопанство, на 
Генералната дирекција за метална индустрија, на 
Генералната дирекција за дрина индустрија, на Ге-
нералната дирекција за хемиска индустрија/ на Гене-
ралната дирекција за текстилна и кожарска индустрија 
и па Генералната дирекција за неметали. 

Се укинува Министерството за извоз и увоз. 
За раководење со сиге работи од досегашново Ми 

I пиетерсгво за извоз и увоз се основа Комитет за увоз 
и извоз на Владата на НРМ. 

Комитетот за увоз и извоз се софрон од иретседа-
ел и потребен број членови ш^о ги именува Владата/ 

Претседателон на Комитетот за увоз и извоз влегу 
па во состав на Советот за промет со стоки-на Владата 

,на НРМ. 

I V 
Се укинува Министерството Vза саобраќдј. 

Работиве од досегашното Министерство за еаоб-
раќлј во однос на патиштата ги превзема Министерство 

; о за градено?, а другите работи ги превзема Комите -
за комунални работи на Владата на НРМ освен ра-

ботите што ќе ги врши Генералната дирекција за јавен 
штос повраќај. 

За раководење со работиве на експлоатацијата на 
јавниот автосаобраќај, Владата ќе основа Генерална т 
рекаија за јавен ашосадбраќај. 

Генералниот директор на Генералната дирекција за 
јзвеч ав ^собраќај влегува во состав на Советот за 
'комунални работи и локална индустрија на Владата на 
(РМ 

VII : \ , , / 

Владе Ја ќе го-изврши овој указ,' 

ут 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У, Вр. 5 
Скопје, 6 јануари 1981 год. 

. Президиум на собрани м Измини Рш 
публика Македонија 

Секретар, 
Фил^БраЈкоаекн, с. џ. Лџт Сеадетин, е, ^ 
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У К А З ' 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ВЛАДАТА НА НА(Ч)ДНА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бра о^о^а на од,зу,.^з ^ ^ 
Народна Република Македонија и врз основа на член 
73 од Устава^ на НРМ, Президиумот на Народното со 

бразие на Народна Република Македонија 
О Б Ј А В У В А 

Дека Народното собрание ш НРМ, 00 смисла на 
член 76 од Уставот на НРМ ја именува Владата на На-

водна Република Македонија во следен сос ав; 
Претседател на Влада1 а — Колишевски Лазар, 
Потпретседател на Владана, претседател на Сто-

панскиот совет и на Планската комисија 1 е л к о в -
ски Борко; 

; Потпретседател на Владата, пре а седн ел на Сове' 
^ох за законодавств.о и изградба на народнава власт 
и на Советот за промет со стоки - Минчев Никола; 

Министер на внатрешните работи Узуновски 
Цветко; 

Министер — претседат-ел на Советот за зецјоде-
.ше и шумарство - Наумовски Наум; 

Министер - претседател на Советов за енер!вин-
ка, преработувачка и екстрактивна индустрија -- По-

пов Благој; 
. ,.мичер-нре^ч^и:--сл ни, Ој.Л . ' ' и 

т рабови и локална индустрија — Сејфула Кемал; 
Министер — претседател на Советот за народно 

здравје и социјални грижев — Ацева Вера; 
Министер за просвета, наука и култура - Црвен' 

ковски Крсте; 
Министер за трговија и снабдување - Бакалски 

Ристо; 
Министер за државни набавки - Менков Перо; 
Министер ва земјоделие и шумарство - Каневче 

Аспарух;. 
Министер за градежи - Кузмановски Боге; 
Министер за финансии - Џамбаз Даре; 
Министер на трудот — Кодра Џафер; 
Министер на правосудието Левков Благој : 
Министер — претседател на Комисијава за држав 

т контрола - Талевски Благој; 
Министер — генерален секретар на Владата Ми 

таевски Мелодија. 
У. Бр. 6 

С , 6 јануари 1951 год. 
Президиум на Народното собрание на 

Народна Република Македонија . 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, е. р, Видое Смилевски, с. р, 

8 1 1 И М 

година. 

Скопје, 16 јануари 1951 година 
Президиум ма Народното собрание на Наредам Ре 

публика Македонија 

Филип Брајковски, с. р. 
Претседател!, 

Видое ОтзтШџ с. ^ 

1 7 

И З В Е Ш Т А Ј 

Врв основа на чл. 73 1Ч)ч. 1 од Уставот на Народ 
на Република Македонија, Президиумот на Народно^ 
собрание на Народна Република Македонија донесе 

, У К А З 
ЈА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НА-
ВОДНА РЕПУБЈМи^МЈадШјШ А НА I ВОНРЕДНО 

Народното собрана Плодна Република Маке-
К ш ) ! се смпџрш на што м и ф т о заседание (Второ 

На изборната комисија на Народна Република Ма-
кедоннја за резултатите од изборите за народон ири 
таница на Народно!о собрание на Народна г спуштив 
Македонија одржани на 3 декември 1950 година. 

Изборна комисија 
на Народна Република Македонија 

Бр. 944 
30ОНМ95О год. 

Скопје.' 
ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
С К О П Ј Е 

Изборната комисија на Народна Република Маке-
донија ги доби сите изборни акти од сите околиски из-
борни комисии, па одкако ти прегледа изборните акти в 
ги провери резултатите од изборите за народни прате-
ници на Народното собрание на Народна Република Ма 
кедонија што -ги утврдија околиските изворни комисии 
го поднесува во смисла на чл. 68 од Законот-ѕа Избор 
на народни пратеници за Народното собрание на Народ 
на Република Македонија следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 

Во с т е изборни околии на подрачјето на Народна 
Република Македонија, определени со Указ на Прези-
диумот на Народного собрание на НРМ У бр. 44 од Зг 
: . 1950 ("Службен весник на НРМ" бр. 29 од 19. X. 50 

^ . ^ Ј.О ,. 1Л на 3 / С,.ЕМИ т П-Д,МЗ к --дн 
за народни пратеници на Народното собрание на На" 
родна Република Македонија. 

/ I . I Гн^ 1 и'" г. Гф 
на Изборната комисија на Народна Република Македон 
ни ја, непосредно раководеа околиските изборни коти 
син, што се поставени со Указ на Президиумот на ДО" 
родното собрание на НРМ У бр. 45 од 3. Х.1960 год, 
("Службен весник на НРМ0 бр. 29 од 19. X. 1960 гал 

Гласањето се вршеше : а) за кандидатите на На^ 
родниот фронт на Македонија, чии кандидатури ^ беа 
потврдени од надлежните Околиски изборни комисии, а 
Изборната комисија на НРМ ги објави во Сл. весник на 
НРМ бр. 32 од 27 наември 1950 година под бр, 323 од 
98 ноември 1950 година и б)ро кутијата без листа. 

Изборите се спроведени по прописите од Законов 
аа избор на народни пратеници. Сите изборни работи 
па органите аа спроведување на изборите извртени се 
правилно. 

Со преглед на изборните акти примени од оковиќ 
ките набоден компот установено е дека т е п а а т 
изборни комисии и бирачките одбори ги утврдиле К" 
боревте резултат ^ начинов предвиден во пленовите 
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П ида од Законот за набор на народни пратеник ^ 
дека околиски^ изборни комисии Према утврденото ко-

Резултатите од избориш но одделни изборни око ј 
лга се следните 

Град Скоцје 
I 

1) Во арза изборна околија на I реон на град 
Скопје гласале вкупно 3.514 гласачи, од кои за канди 
датот Тодоровски Јаковчев Живко, политички секретар 
т ГРК на КПМ Скопје 3493 гласачи или 99,4%, а во ку 
шијата бев листа 21, или О, 6%. 

. I - I ЛЈ 1!; - ,К ,Л-Л С Л,КМНЈСЕН И^БРАШКМ 1̂ 114 
дид д" ,дикг̂ и Јаковчев Живко. 

2) Во втора изборна околија на I реон на град 
Скопје гласале вкупно 4159 гласачи, од кои за канли 
дато? Божиновски Панчев Ангеле, претседател на Мес -
ниат синдикален совет Скопје 4135 гласачи или 99,4%, 
а во кутијата без листа 24 или 0,6%. , 

За народен праг стас е прогласен избраник 
д^д^ч Во ' попски Пап':л? Ангеле. ; 

3) Во трета изборна околија на I реон на гран ; 
Скопје гласале вкупно 3438 гласачи, од кои за канди-
датот Јаневски Димчев Славко, писател Скопје 3408 -да 
сачи или 99,4% а но кутијата без листа 20 или 0,6%. 

. За народен пратеник е прогласен избраниот канди-
дат Јаневски Димчев Славко.' : 

А) Во четврта изборна околија на 1 реон на град": 
Скопје гласале вкупно 3533 гласачи, од кои за кандиќ ј 
датот Јовановски Андреја Мирослав, службеник Сксш ј 
је ЗЅОЗ гласачи или 99,2%, а во кутијата без лист 30 \ 
или 

Заународен пратеник е прогласен избраниот каили 
да^ Јовановски Андреја Мирослав. 

5) Во нета изборна околија на I реон на град 
Скаќпје гласале вкупно 2648 гласачи, од кои за кандиќ ј 
дато? Наумовски Николов Наум, претседател на Сове 
тот за земјоделие и шумарство на Владата на НРМ и ј 
член на Полит-Бирото ЦК КПМ Скопје 2625 гласачи ј 
или 9УД%, а во кутијата без лист 23 или 0,9%. I 

За народен пратеник е прогласен избраниот канли 
дат Наумовски Николов Наум; 

6) Во шеста изборна околија на;1 реон на град 
Скдћје гласале вкупно 2Ѕ27 гласачи, од кои за канди-
датот Поп Антов Илиев Славко, професор Скопје 
151.3 Г лаг." . И-ч л По к г ч г а п , — ј И 
или 0,6%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот канди-
дат Поп Антов Илиев Славко. 

II реон " 
' 7) Во прва изборна , околија на И реон на град 
Скогм^ гласале вкупно 4822 гласачи, од кон за каиди-
јцтот Ѓеоргиевски Данилов Киро, претседател на План-
ска а а комисија на НРМ Скопје, 47Ѕ2 или 97,9%, а во 
кутијата без листа 100 или 2,1%, 
. За народен прратенике прогласен избраниот кан-

дидат Георгиевски Данилов Киро. 
8) Во втора изборна околија на П реон на град 

ЧЗКопје гласале вкупно 3870 гласачи, од кои за кандиќ 
датот Ацева Докчева Вера, претседател на Комисија^ 
1аза државна контрола и член на Полит-Бирото на ЦК 
КПМ Скопје 3839 гласачи или 99,2% а во кутијата бев 
шета 31 или 0,8%. 

За народен ип иеник е прогласен избраниот кандиќ 
ает Ацева Дончева Вера. 

^ Во трета изборна околија на и реон на град 
^Мојеасасалевкупна 3898 гласачи, од кеш за кандиќ 

летотМааеваПетрова Лилјана, секретар на и РК на 
Ш М Скопје 2873 гласачи или 9911% а во кутијата 
беа листа 25 или 0,9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот канли 
даг Матеа Петрова /Билјана, 

10) Во четврта изборна околија на П реон на град 
Скопје гласале вкупно 3334 гласачи, од кои за канди-
датот Стрезова Трпева Мара, персонален референт во 
Фабриката "Прогрес" Скопје 3300 гласачи или .99% 
а во кутијата беа листа 34 или 1, 

За народен пратеник е прогласен избраниот канди 
даг Стрезова Трпева Мара. 

11) Во пета изборна околија на И реон на град 
Скопје гласале вкупно 3185 гласачи, од кои за канди-
датот Николовски Трпев Благоја, претседател на На-
родниот одбор на град Скопје, 3147 гласачи или 
98,8% а во кутијата без листа 38 чли 1,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот канли 
даг Николовски Трпев Благоја. 

ОД реон 

12) Во прва изборна околија на Ш реон на град 
Скопје гласале вкупно 3303 гласачи, од кои за канди-
датот Абдулоски Усеин Абдурама, директор на Мал-
цинскиот театар Скопје, 3273 гласачи или 99,1% а во 
кутијата без листа 30 иди ОД%, 

, За народен пратеник е прогласен избраниот канли 
даг Абдуловски Усеин Абдурама. 

13) Во втора изборна околија на Ш реон на град 
Скопје гласте вкупно 3081 гласачи, од кои за канди-
датот Сејфула Касум Кемал, претседател на . Советот за 
комунални работи на владата на НРМ Скопје, 3017 гла-
сачи иди 97,9% а во кутијата без листа 64 или 2,1%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кандк 
даг Сеј фула Касум Кемал,, 

14) Во трета изборна околија на ГО реон на град 
Скопје гласале вкупно 3464 гласачи! ојскои за канди-
датот Унковски Тодоров Ванчо, организациона секре 
гар на Градскиот комитет на КПМ Скопје 3420 гласачи 
или 98,7% а во кутијата без листа 44 или 1,3%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кандк 
,дат Унковски Тодоров Ванчо. 

15) Во четврта изборна околија на Ш реон на град 
Скопје гласале вкупно 2771 гласачи, од кои за канли 
датот Богданов Кочко Петре, композитор во Македон 
скиот народен театар Скопје, 2722 гласачи или 98,2% 
а во кутијата без листа 49 или 1,8%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот канди 
даг Богданов Кочко Петре. 

16) Во пета изборна околија на Ш реон на град 
Скопје гласале вкупно 3910 гласачи, од кои за кандиќ 

Димче, мини; еп на Мини 
^ НРМ Скопи' греачи 

или 98,5% а во копјата без листа 58 или 1,5%. 
За народен пратеник е прогласен избраниот канли 

даг Зографски Атанасов Димче. 

IV реон 
17) Во црна изборна околија на IV реон на грал 

Скопје гласале вкупно 3138 гласачи, од кои за канди-
датот Видановски Тренков Злате, потполковник во ЈА 
3113 гласачи, или 99,2%, а во кутијата без листа 25 
плив,а%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот'каили 
д р Бибановски Тренков Злате, 

18) Во втора изборна околија на IV реон на град 
Скопје гласале вкупно 3740^гласачи, од кои за канди-
датот Стегановски Милче Ангеле, Ѕ672 гласачи ц т 
98,2%, а во кутијата вез листа бВ или 1,8%. % -
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За народен в р т и т е е прогласен наврати^ панди 
лет Становски Милче Аитам 

,19) Во трета изборнишерије на IV реон м гем 
Скопје гласале вкупно +ЛШШ, еж кои ви и т н и 
датот Брајковски Василе ЗИМИ% штшшн на настан, 
хорска управа ири ЦК К Ш О ш ф З Ш гласат ида 

а во кутијата бев листа 3 или 0,1%. 
За народен пратеник а прогласен избраниов канли 

да^ Брајковски Василе Живко. 
20) Во четврта изборна околија на IV реон од град 

Скопје гласале вкупно 83И гласачи, од кои аа канди-
дата Х:-ЛР.!1 Ч ,чф Л̂ ИМК ^лужбс !'-к ( ј. \ .=3' ко-
вачи и л но му ш јата беа^кма 2 -1 'и (\1' . 

За народен пратеник е про Гласан избраниов канли 
На / \ ' ' г:р 

21) Во пета изборна околија на IV реон на град 
Скопје гласале вкупно 1967 глгс^чи, од кои за канди-
датот Димов Георгиев Дусан, претседател на народни-
от одбор на IV реон на град Скопје 1953, гласачи или 

а во кутијата беа листа 14 или 0,7%. 
За народен пратеник е прогласен избраниот манди 

даг Лимов Георгиев Душан. 
Град Битола 

22) Во прва изборна околија на град Битола гла-
сале вкупно 3089 гласачи, од кои ѕа кандидатот Влаху 
Најнов Јанко, секретар на Градскиот комитет на КИМ 
Битола 3004 гласачи, или 97,2%, а во кутијата бев 
лис^ 85 или 2,8%. ^ 

За народен пратеник е прогласен избраниот канли 
даг Влаху Наумов Јанко. 

23) Во втора изборна околија на град Битола гла-
сале вкупно 3263 гласачи, од кои за кандидатот Божи-
новски Георгиев Мишко, секретар на главниот одбор 
на Сојузот на синдикатите де НРМ Скоп,је 3224 гласа-
чи или 98,8%, а во кутијата без лис^а 39 или 1,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот канли 
даг Божиновски Георгиев Мишко. 

24) Во трета изборна околија на град Битола гла-
сале вкупно 2725 гласачи, од кои ва кандидатот Коло-
в и в е Исакова Џамиле, службеник Скопје 2706 гласачи 
или 99,3% а во кутијата без листа 19 или 0,7%. 

За народен пратеник а прогласен избраниов канли 
дат Колономас Медиова Џамиле. 

25) Во четврта изборна околија на град Битола 
гласале вкупно 2784 гласачи, од кои за кандидатот Че-
ловска Ахилова Љиљана, службеник Скопје 2759 тла 
еачи или 99,1%, а во кутијата без листа 25 или 0,9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот канли 
дат Маловска Адилова /Билјана. 

26) Во пета изборна околија на град Битола гла-
сале вкупно 2837 Гласачи, од кои за кандидатот ^ п а -
ловски Манојлов Илија 'службеник Б^пр,и 2 г р -
еачи или 97,4% а'но кутијата без листа 75 или 

За народен пратеник е прогласен избраниот канди 
нат Топаловски Манојлов Илија. 

27) Во шеста изборна околија на град Битола гле-
дале вкупно 2959 гласачи, од кои за кандидатот Нико-
лов Велков Христов, работник Битола 3924 гласачи, 
или 98,8% а во кутијата без листа 85 или 1,2%, 

За народен пратеник е прогласен избраниот панди 
даг Николов Велков Христо. 

28) Во седма изборна околија на град Битола гае^ 
еале ркупно 1495 гласачи, ед кои за кандидатов Влаш-
ков Јованиев Димитар, потпретседател на Президиумот 
ца ФНРЈ, Белград 1472 гласачи или 98,5%, а во иуГн" 
Лачка без листа 93 или 1,5%. - " ^ 

За народен пратеник е прогласен набрани^ каим 
даг Фланел ^Ннмтег'ДгоиТар. 

Град К у т и о м 

дан куманово. 
Ма^ 

секретарка Град-
К р ш р е , 1 гласачи иди 

19,9%) а во пугтЏлш вез листа 86 или 
За народен пратеник е прогласен избраниот неиди 

даг Маневски Стојанов Милосав. 
80) Во втора изборна околија на град Куманово 

гласале.вкупно 8018 гласачи, од кои за кандидатот Ми-
хајловска В акова г ; ^д, 
2929 гласачи т К 97,2% а во кутијата без листа 84 
или 2,8%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот манди 
дат Михајловска Влајкбва Филимена. 

31) Во трпа изборна околија не град Куманово 
гласале вкупно 3957 гласачи, од кои закандидатот На-
дева Миланова Мара, потпретседател на Централниов 
одбор на Л ''К иедг^зд о . . ' н,ш а 1.0 
кутија без листа 181 или 4,1%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот панди 
дат Нацева Миланова Мара. 

32) Во четврта изборна околија на град Куманово 
гласале вкупно 12990 гласачи, од кои за кандидатот Ма-
линска Димитрова Веселинка, одговорен уредник на 
"Нова Македонија^ Скопје 2929 гласачи или 98%, а 
во кутијата без листа 61 или 2%, 

За народен пратеник а прогласен избраниот манде! 
даг Малинска Димитрова Веселинка. 

Град Охрид 

85) Во прва изборна околија на град Охрид гла-
сале вкупно 4018 гласачи, од кои за кандидатот РучЈ 
Илиев Пере, секретар на Градениот комитет на Нш1 
Охрид 3980 гласачи, или 99%, а во кутијата беа ли-
ста 38 или 1,%. 

За народен прап еник е прогласен избраниот м е -
дила? Рупе Илиев Пере. 

34) Во згора изборна околија на град Охрид гла-
сале вкупно 3724 гласачи, од кои за кандидатот Наџи 
Сулејман Сали, официр во ЈА 8710 гласачи или 99,8%; 
а во кутијата без листа 14 или 0,4%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Наџи Сулејман Сали. 

Град Прилеп ' -и? ' 
35) Во прва изборна околија на град Прилеп 

гласале вкупно 3336 гласачи, ,од кои за кандидатов 
Џамбазовски Ангелов Даре, министер на Министер^ 
ството на финансии Скопје 8800 гласачи или 
а во кутијата без лиса 36 или 1,1%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Џамбазовски Ангелов Даре, 

86) Во втора изборна околија на град Прима 
гласале вкупно 3581 гласачи, од кои за кандидатов 
Крстевска Цанева Ратка, службеник Скопје 3491 деар 
сечи или 98,9%, а во кутијата беа листа 40 али 1,1 ЗД 

За народен пратеник а прогласен избраниот каф 
дадат Крстевска Цанева Ратка. 

87) Во трета изборна околија на урал Прашев 
гласеле вкупно 9889 гласачи, од ши за канишштЛ 
Пепељуговски Пеце, нуковиик во ЈА Ѕ.805 гласачи 
нлн 98,8%, а во кутмја-ћа без листа 84 т и 1,8%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот налет 
дидог Пепалуговски Пепе. 

88) Во четврта избора околина на ц а Правец 
гласале вкупно 2220 гласачи, од кен на шпададое^ 
Д ^ т р п т т Стариов Гога, цре^ееда^ел на С И —11 



Варош 2184 гласачи, или 98,4%, а во кутија^ бал 
Имота 36 иди 1,6%. 

За народен пратеник а прогласен избраниот кан-
ладат Димитровски Спирков Гога, 

39) Во пета изборна околија ма град Прилеп 
гласале вкупно 2514 гласачи, од кои за кандидатов 
Темелковски Јованов Борко, член на Полит-Бирото на 
ЦК МТМ и Потпретседател на Владата на НРМ Скопје 
8439 гласачи или 97%, а во кутијата беа лис^а 75 
или 3%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Темелковски Јованов Борко. 

40) Во шеста изборна околија на град Прилеп 
гласале вкупно 2737 гласачи, од кои аа кандидатот, 
Горески Трајков Горе, политички секретар на Град-
скиот комитет на КПМ Прилеп, 2.696 гласачи и/га 98,5%, 
а во кутијата беа листа 41 или 1,5%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
цидат Горески Трајков Горе, 

Град Струмица 

41) 00 прва изборна околија на град Струмица 
гласале. вцунно 3725 гласачи,' од кои за кандидатов 
Туџаров Гошев Васил, политички секретар на Град-
скиот комитет на КПМ Струмица 3695 гласачи, жли 
99,2%, а во кутијата без листа 30 или 0,8%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Туџаров Гошев Васил. 

42) Во втора изборна околија ,на град Струмица 
гласале вкупно 297Г гласачи од кон за кандидатот 
Митанова Манева Мара, цом. министер на Министер-
ството за увоз и извоз Скопје 2.939 гласачи или 98,9%, 
а во кутијата беа листа 32 или 1,1%. 

,За народен пратеник е прогласен избраниот кап-
акот Миианова Манева. Мара. 

Град Тн^оа Велес 

М) Во прва изборна околија на град Типов Ве 
м е гласале вкупно 3641 гласачи, од кои за кандидат 
до Гигов Андов Страхил, член ма Полнт-Бирото на 
ЦК КПМ и Министер на Владата на ФНРЈ Белград, 
3600 гласачи или 98,9%, а во кутијата без листа 
41 или 1,1%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Гигов Андов Страхил. 

44) Во втора изборна околија на град Титов Ве-
лес гласале вкупно 3387 гласачи, од кои за кандидат 
тот Демниевски Коце Алексо, генерал-мајор во ЈА 
Ѕ372 гласачи или 99,6%, а во кутијата без листа 
15 .или 0,4%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
цкдат Демниевски Коце Алексо. 

45) Во трета изборна околија на град Титов Ве-
лес гласале вкупно ЗЅ75 гласачи, од кои за кандида-
тот Петров Алексов Боро, политички секретар на Град-
ски комитет на КПМ Титов Велес 3531 гласачи или 
ММНо/ а во кутијата без листа 44 или 1,2%. 

народен пратеник е прогласен избраниот кнн-
дидат Метрок. Алексов Боро. 

Град Тетово 

46) Ро прва изборна околија на трад Тетово гла^ 
Сада акупно 239Ѕ гласачи, ед кои за кандидатот Ан-
Н а ш Тодова Нада, службеник Скопје, 2.347 
ђ Ш ш ж Ш Л % , а во аѕртојата без листа.46 или 1,9%. -
- За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Ангевска Те в доза Нада. 

47) во агора изборна околија на град '4 е ходе 
гласана к у л т 2848 гласачи, од кон за кандидат 
Мартиновски Георгиев' Александар, политички секре-
тар на Градски комитет на КПМ Тетово 2717 гласачи 
или 98,4%, а во кутијата без листа 16 или 1,6%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Мартиновски Георгиев Александар. 

44) Во трета изборна околија на град Тетово 
гласале вкупно 3019 гласачи, од кои за кандидатот 
Нухио Али Кенан, службеник на Народниот одбор на 
град Тетово 2974 гласачи или 98,5%, а во кутијата 
без листа 45 или 1,5%, 

За народен пратеник е прогласен избранион кан-
дидат Нухио Али Кенан. 

Л ) Во четврта изборна околија, на град Тетово 
гласале, вкупно 3155 гласачи од кои за кандидатот 
Вела Абдураман Рифат, претседател на Народниот 
одбор на град Тетово 3099 гласачи ши 98,2%, а ве 
кутијата бев лиота 56 или 1,8%.: 

За народен пратеник а прогласен избраниот кан-
дидат Вела Абдурамаи Рифат. 

Град Штип 
50) Во прва изборна околија на град Штт гла-

сале вкупно 3876 гласачи од кон за кандидатот Арсов 
Дончев Љупчо, министер на Владата на ФНРЈ Бел-
Град 3,838 гласачи или 99%, а во кутијата беа листа 
38 или 1%. . 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Арсов Дончев Љупчо. 

ЅН) Во втора изборна околија на град Штип гла-
сале:-,вкупно 3482 гласачи од кои аа кандидатот Гли-
горов Блажов Киро, службеник белград, 3451 гласачи 
или 99.1%, а во кутијата беа листа 31 или 0,9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниог кан-
дидат Глигоров Блажов Киро. 

52) Во трета изборна околија на град Штип гла-
сале вкупно 2406 гласачи од кои за кандидатот Ка-
дивка Методиев Ристо, работник Штип 2581 гласачи 
ИЛИ 99%, а во кутијата без листа 25 или 1%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Кадивков Методиев Ристо. 

Беровска околија 
53) Во дрпа изборна околија на Беровска око-

лија гласале вкупно 2857 гласачи, од кои за канди-
д а т Трајановски Димитров Драгомир, пом. мини-
стер на Министерството за земјоделие Скопје, 2613 
гласачи или 91,4%, а во кутијата без листа 244 клет 
8,6%. 

За народен пратеник а прогласен избраниот кш 
лида! Трајановски Димитров Драгомир. 

54) Во и гора изборна околија на Беровска око-
лија гласале вкупно 2748 Гласачи од кои зга канди-
датот Николовски Пантев; Филип; политички секретар 
на Околискиот комите? на КПМ Берово 2358 гласачи 
или'85,8%. а во кутијата без листа 390 или 14,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот\ кан-
дидат Николовски Пантеф Филип. 

55) Во трета изборна околија на Беровска око 
лија гласале вкупно 2483 гласачи, од кен за канди-
датот Пешановски Јованов Борис, претседател на На-
р о д о т одбор на Беровска оболија, 2194 гласачи или 
88,4%, а во кутијата беа листа 289 или Н,6%-

За народен пратеник е прогласен избраниот кан 
дадат Петановски Јованов Борис ^ 
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86) Во четврта изборна околија на Беровска око-
лија гласале вкупно 2005 гласаш, од кои за кандида-
тот Андоновски Јованов Симо,, цовереникна Поверен" 
ггвото .ва финансии на Народниот одбор за Беровска 
околија 1876 гласачи или 83,4%, а во Кутијата беа 
листа 129 или 6,5%. 

За народен пратеник е прогласен тераниот кан-
дидат Андоновски Јованов Симо. - . . 

Битолска околија 
57) Во дрва изборна околија на Битолска око-

лија гласале вкупно 1685 гласачи од кои аа канди-
датот Милевски Димче Добри официр во ЈА 1675 гла-
сачи или 99,4%, а во кутијата без листа 10 или 0,6%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Милевски Димче Добри. 

58) Во втора изборна околија на Битолска око-
лија гласале вкупно 1666 гласачи, од кои ѕа канди-
датот Гошевски Костов Тале, земјоделец од с. Ро-
тино 1657 гласачи или 99,4%, а во кутијата бев ли-
ста 9 или 0,6%. 

За народен пратеник а прогласен избраниот кан-
дидат Гошевски Костов Тале. ^ 

59) Во тјета изборна околија на Битолска око-
лија гласале вкупно 1867 гласачи, од кои за кандида-
тот Василевски Јованов Мишко, земјоделец од с. 
Лаади 1861 гласачи или 99,7%, а во кутијата без 
листа 6 или 0,3%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Василевски Јованов Мишко. 

60) Во четврта изборна околија на Битолска око-
лија гласале вкупно 3242 гласачи од кои за канди-
датот Трпеновски ,Крстов Ристо, лом. министар Ско-
пје, 3219 гласачи или 99,3%, а во кутијата бев̂  ли-
ста 23 или 0,7%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Трпеновски Крстов Ристо. 

61) Во петта изборна околија на Битолска око-
лија гласале вкупно 2249 гласачи, од кои за канди-
датот Гечовски Спасев Толе, земјоделец од с, Поро-
дин, 2230 гласачи или 99,5%, а во кутијата бев ли-
ста 19 или 0,8 %Г 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Гечевски Спасев Толе, 

62) Во шеста изборна околија на Битолска око-
лија гласале вкупно 2949 гласачи, од кои за канди-
дата! Таневски крстев Перко, службеник Битола 2911 
гласачи или 98,7%, а во кутијата без листа 38 или 
и % . 

За народен пратеник е прогласен избраниот ^ак-
ан нат Таневски Крстев Перко. 

63) Во седма изборна околија на Битолска око-
лија гласале вкупно 2637 гласачи, од кон ва кандида-
тот Димитровски Костов Мито, министер ќа Мини-
стерството за увоз и извоз 2613 гласачи, или 09,1%/ 
а во кутијата без листа 24 или .0,9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Димитриевски Костов Мито. 

64) Во осма изборна околија на Битолска око-
лија гласале вкупно 2355 гласачи, од кои за кандида-
тот Фотев Наумов Богоја, претседател , на Президиу-
мот на Народното собрание на НРМ Скопје 2282 или. 
96,9%, а во кутијата без листа 73 или 8,1%. ; 

За народен пратеник е прогласен избраниот ден' 
видат Фотев Наумов Богоја, 

65) Во девета изборна околија на Битолска око-
лија гласале вкупно 2597 гласачи од кои за канди-
датот Анчевски Петров Дојчин, офнпир во ЈА 2605 

гласачи или 96,4%, а во кутијата бев анета 92, иди 
3,6%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот к 1 

дидат Анчевски Петров Дојчин. 
66) Во десета изборна околија на Битолска око-

лија гласале вкупно 2591 гласачи, од мои за мандак 
датот Усиовски Селман Рамиз, секретар на Народниов 
одбор на Битолска околија 2505 гласачи или 96,7%, 
а во кутијата без.листа 86 или 3,3%. 

За народен платеник е прогласен избраниот пак 
дадат У сиовски Селман Рамиз. 

67) Во единаеста изборна околија на Енгелсна 
околија гласале вкупно 2838 гласачи, од кон за кандиќ 
датог Попадкќ Јованов Вукашин, министер на Минин 
стерството на народно здравје на НРМ Скопје, 2.742 
гласачи, или 96,6%, а ,во кутијата без листа 96 ида 
М % . ' 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Попадиќ Јованов Вукашин. 

68) Во двзнаеета изборна околија на Битолска 
околија гласале вкупно 2162 гласачи, од кои за кан-
дидатот Каранфиловски Васко, полковник во ЈА 2113 
гласачи или 97,1%, а во кутијата без "листа 49 пак 
2,3%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Карангелевски Васко. 

69) Во тринаесто изборна околија на Битолска 
околија гласале вкупно 2410 гласачи од кон за кан-
дидатот Ристевски Темелков Ацо, фурнаџија од село 
Лами 2380 гласачи или 98,8%, а во кутија^ без 
листа 80 или 1,2%, 

За народен пратеник е прогласен избраниот н т -
дндагг Ристевски Темелков Апо. 

Бродска околија 
70) Во прва изборна околија на Бродска око-

лија гласале вкупно 2691 гласачи, од кои за канди-
датов Тренефски Тренев Љубе, службеник од село 
Лупште 2598 гласачи, или 96,5%, а во кутијата Ш 
листа 93 или 8,5%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот каиѓ-
дидат Тренефски Тренев Љубе. 

71) Во втора изборна околија на Бродска ож^ 
лија гласале вкупно 2068 гласачи, од кон за кандида-
тот Јосифовски Паскалов Трајан, учител од село Ла-
тово 2003 гласачи, или 96,8%, а во кутијата без ли-
ста-65 или 3,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Јосифовски Паскалов Трајан. 

72) Во трета изборна околија на Бродска око" 
лија гласале вкупно 2877 гласачи, од кои за канди-
датот Митановски Кипров Славе, службеник Брод 2823 
гласачи или 98,1%, д во кутијата без листа 54 нив 
1,9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Митановски Кипро? Славе, 

73) Во четврта изборна околија на Бродска око-
лија гласале вкупно 1.824 гласачи, од кои аа пандо 
'дато? Мустафовски Мустафов Тефнк, земјоделци од 
село Дебриште 1796 гласачи или 98,5%, а во кутијата 
без листа 28 или 1,5%, 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат, Мустафовски Мустафов Тефик. 

Гевгелиска околија 
- 74) Во прва небојша околија на Гевгелиска. 

лија гласале вкупно 3403 гласачи, од кон за Канди-
датот Бакалски Јованов Ристо,, министер на Мши1ег?рг-
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атќато за трговија л снабдување Скопје 13346 гласаа 
м и 98,5%, в во кутијата беа листа 57 иди 1,7%. 

- За надоев пратеник а прогласен избраниот кан-
дадат Бајалски Јованов Ристо. 

Г-74К Во втора изборна околија на Гевгелиска око-
лна гласале вкупно 2494 гласачи, ех вон аа кандидат 
?от Зафировски Глигоров Митко, официр во Ј А 2381 
гласиш ши 95,5%, а но купеата беа листа 111 или 
4,6%. 

. За народен пратеник а прогласен избраниот кан-
дидат Зафировски Глигоров Митка 

78) Во трета изборна околија на Гевгелиска око-
даја гласала вкупно 1782'гласачи, од кои за канди-
д а т ? Дуганова Танова Васка, поп. претседател на 
Комитетот за угостителство и туризам Скопје 1705 
гласачи или 95,7%, а во кутијата без листа 77 идк 
а % . 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Дуганова Танова Васка. 

Т7) Во четврта изборна околија на Гевгелиски 
шамија гласале вкупно 2445 гласачу од кои за кан 
ЧКдатог Делев Ристов Миде, студент Белград 2431 
гласачи или 99,4%, а во кутијата без листа 14 или 
0,6%. - . 

. - За народен пратеник е прогласен избраниот каи-
д ада? Делев Ристов Миле. 

. 78) Бег пета кабина околија на Гевгелиска ско-
,чна гласале вкјгпнф 1975 гласачи од кон за кандиќ 
дев? Алексов Ташов Димитар, работник Гевгелија 
ИДО гласачи или 98,4%, д во кутијата беа листа 32 
ШЦ1 М % . 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Алексов Ташок Димитар. 

Во шесгга изборна околија на Гевгелија 
околија, гласале вкупно 1947 гласачи, од кон за кан-
дидатот Абдулов Ахмедов Енез, земјоделец од село 
Гудеелии 1940 гласачи или 99,6%, а во кутијата бев 
листа 7 или 0,4%. 

. За народен пратеник е прогласен избраниот чан-
диддг. Абдулов Ахмедов Енез. 

.п 8 0 ) В о седма изборна околија на Гевгелиска око-
лија гласале вкупно 2856 гласачи од кои за кандиќ 
Катот Теменугов Милев Мито, министер на Владата на 
НРМ Скопје 2801 гласачи, Чуш98,Г%, а во кутијата 
беа листа 55 или 1,9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Теменугов Милев Мито. 

Гостиварска околија 

81) Во прва изборна околија на Гостиварска око 
леја гласало вкупно 2688 гласачи, од ион за канди-
датот Металар Хајрула Алинеби, службеник Гости-
вар 2680 гласачи или 99,7%, а во кутијата без листа 
Г ш 0,3%. 

За народен пратеник а прогласен избраниот кан-
дидат Металар Хајрула Аливеби. 

83) Во втора изборна околија на Гостиварска 
околија гласало вкупно 1964 'гласачи, од кои за кан-
дидатот Смилевски Урошев Видое, член на Полит-Би-
роко на ЦК КПМ и претседател на Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Владата 
на ДОМ Скопје 1945 гласачи или 99,3%, а во кути-
Јала бен листа 19 или 0,7%. 
^ За Народен гоатеник е прогласен избраниот кан-
м и г Смилевски Урошев Видое. 

13) Во трети изборна околија ни Гостиварска 
Јикинја гласало вкупно Ѕ139 гласачи, од п к за кан-
м р к ш Неловски ЈЗНС1С0Ѕ Борис, работник ^ Вруток 

ЗШтлшмчж нлц 99,6%, л но кутијата беа дисга 10 

За народен пратеник а прогласен избраниот к а ^ 
делат Јадровски Дисков Борко. 

84) Во четврта изборна околија на Гостиварец 
оковал гласат вкупно 3203 гласачи, ,од кон за кан-
дидатов Поповски Тодоров Јелисија, полковник те ЈА 
3196 гласачи шш 99,7%, 'а во кутијата без листа Т 
или ОД%. 

За народен пратеник а прогласен избраниот кан-
дидат Поповски Тодоров Јелисија. 

85) Во пета изборна околија на Гостиварска око-
лија гласало вкупно 2476 гласачи, од нон за кандидат 
тот Немири Муарем! Оломан,, службеник; село Лаги? 
ништо 2460 или 99,3%, а во кутијата беа листа Ш 
или 0,7%; -

За народен пратеник а прогласен избраниот кан-
дидат Му арена Оломан, 

86) Во шеста изборна околија на Гостиварска 
околиќ гласало вкупно 1864 гласачи, од Кон за кан-
динарот Марковски Кунев Крста! службеник Скопје 
1864 гласачи или 100%, а во кутијата беа листа ни-
што. 

За народен пратеник а прогласен избраниот кан-
дидат Марковски Кунев Крсте. 

87) Во седма изборна околија на Гостиварска 
ќелија гласало вкупно 2234 гласачи, од кон за к а д а -
т а Леловски Мојсов Светозар лом. претседател ћа 
Советот за законодавство и изградба на народ, влае 
на ,Владата на НРМ Скопје 2228 или 99,7%, а во ку-
тијата без листа 6 или 0,3%. 

^а народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Пеновски Мојсов Светозар. 

' И ) Во осма изборна околија ве Гостиварска око-
лија гласало вкупно 2181 гласачи, од кон за кандидатот 
Мемеди Раманов Расим! земјоделец од село Долно Ја" 
ловце 2173 или 99,6%, а во кутијата без листа 8 ши 
0,4%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Мемеди Раманов Расим. 

89) Во девета изборна околија на Гостиварска 
околија гласало вкупно 1759 гласачи! од кон за кан-
дидатот Мемеши Халитов Нафи! земјоделец од село 
Врапчиште 1755 гласачи, или'99,7%, а во кутијата беа 
листа 4 или 0,3%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Мемеши Халитов Нафи. 

90) Во десета изборна околија на Гостиварец 
околија гласало вкупно 2984 гласачи! од кон за кан-
дидат о I Мемети Зулфик'аров Мисим, земјоделец од 
село Калиште 2971 или 99,5%, а во кутијата без ли-
ста 13 или 0,5%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат А' '1 ?Л'1ф;п'чЧПОВ Мисим. 

91) Во едеиаеста изборна околија на Гостиварска 
околија гласало вкупно 1961 гласачи! од кои за канли 
датот Брајковски Савев Филип, службеник Скопје 
1959^ или 99,8%, а во кутијата без листа 2 или 0,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Брајковски Савев Филип. 

Дебарски околија 

92) Во прва изборна околија на Дебарска околи-
ја 'досадо вкупно 3012 гласачи, од кои за кандидатот 
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Д1шитриек44иАвакулов Д и т а , поштички секретар на 
Ододасии% комитет кз Ш1М Дебар 2989"гласини или 
99,2%,'а во кутијата без листа 23 или 9,8%, 

За параден пратеше I прогласен избраниот кан-
дидат Димитриевски Авакулов Димча. 

93) Во втора изборш околија т Дебарска око-
лија гласало вкупно 2717 гласачи/од кои ар канди-
датот Ибраими Алила Јашар, претседател на Народни-
от одбор ма Дебарска околија 2707 гласачи или 99,6^ 
а во кутијата бев листа 10 ади 0,4Ф. 

За народен правник е прогласен'набрани^ кан-
дидат Ибраими Алила Јашар. 
. : 94) Во . П. : околија ж Дебарска око-

лија гласало вкупно 2403 гласачи, од кои за кандида-
тот Кодра Судениов Џафер, министер на Министер - о 
то ш трудот Скопје 2394 гласачи, или 99,6%, а во ку-
тијата беа листа 9 или 0,4%. 

За народен прач ши к е прогласен избраниот кан-
дидат Сулејмаиов Џафер. 

98) Во четврта изборив околија на Дебарска око-
лија гласало вкупно 2266 гласачи, од кои аа каоди-
лниат Милошевски Ристов Тихомир, полковник во ЈА. 
2262 глаеви ши 99,8%, а во кутијата бев листа 4 
или 0,21^. . ' . 
- 1 За народен пратеник а прогласел ивбраииог кан-

дидат Милошевски Ристов Тихомир. 
- 96) Во пета изборна околија на Дебарска околија 

гласало' вкупно 2925 гласаш, од кои на кандидат 
Хаме"Миаифи Садо, земјоделец од Дебар 3898 гласачи 
и.та 9 9 , а во кутијата без листа 2? или 0,9%. 

За народен/пратеник е п-рогласен избраниот кан-
дидат Хам^ Назифи Садо. С" 

Демирхисарска околија 

97) Во прва изборна околија на Дешрхнсарена 
околија' гласале вкупно 25Ф7 гласачи, од кон аа кан-
дндЛ4от Поповски Ангелон Соколе, политички секретар 
на Околискиот комитет на КПМ за Демирхисарска -о 
ќелија 2532 гласачи или 97,5%, а во кутијата беа ал-
о а 65. или 2,3%. 

За народен пратеник1 е прогласен ивбраниог кан-
дидат Поповски Ангелов Соколе. 

98) Во. втора изборна околија на Демирхисар: 

скач околија гласало вкупно 2358 г л а с а ј од кои ѕа 
кандидатот Јоновски 1 Ми ни, офицер во ЈА 
2310 гласачи или 98%, а во кутијата без листа 
48 али 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дшш Јоновски Велјанов Милан. 

99) Во трета изборна околија на Демирхисарска 
околија гласало вкупно 2355 гласачи, од кои ѕа канли 
датот Вељановски Билбилов Нове, преЈседа1ел на "Кон-
тролна комисија - Демир Хисар 2290 или 97,2% ,̂ а 
во кутијата без липа 65 или 2,8%?. 

За народен пратеник е прогласен избраииог кан-. 
дидат Вељановск-и1 Билбилов Нове. 

100) Во "четврта изборна околија на Демирхи-
сарска околија гласало вкупно 2263 гласачи, од кои за 
ггч-нил тот М'1 г, томски -Кочов 'Киро.1. прелеела^ел ни 
МИО Смилево 2225. гласачи или. 9 ,̂3%?, а во кутија-
та без листа 38 или 1,7%/ 

За. народен е прогласен изб^^ш!^ кан-
дидат Мариовски Нечрц Кѕцеф. ^ ; . ^ с . ^ ч . 

о к ш ј а 

101^Во прва изборна околија ма Делчевска 
лија гласале вкупно 3586 гласачи, од кои за кандило 
тот Методи Митевски - Брицо, Министер Генерала! 
секретар на Владата т НРМ Скопје,3376 гласачи и м 
94,1 а во кутијата без листа 210 или 5,9%. 

За народен пјп^-фш е прогласен ^избраниот мами 
дидат Методи Митевски — Брицо. 

102) Во втора изборна околија на Делчевска околии 
ја гласале вкупно 2356 гласачи, од кон за кандидатов 
Гор!ов,.ен Тодоров Васил, министер на Министер' 
ствого м државни земјоделски стопанства на Влада-
та на НРМ, 2212 гласачи, или 93,9%, а во кутијата беа 

! листа 144 или 6,1%, 
ј - Зл шуо''. н ѕј.̂ .исн К е прогласен избраниов каж-
ј дидат Ѓорѓовски Тодоров Васил. 

103) То трета изборна околија па Делчевска окот 
лија гласале вкупно 3064 гласачи, од кои за кандидат 
тот Сабрија Рашидов Мемишов, повереник на Лова" 
ропството т државни набавки ОНО Делчево 2880 
гласачи или 94,1%, а во купеата без листа 179 
6,9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот 
дадат Сабрија Рашидов Мемишов. 

104). Во четврта изборна околија на Делчевска 
околија гласале вкупно 2062 гласачи, од кои аа каи 
кандидатот Ване Бојов , по-ничии секретар 
на ,Околискиот комитет на КПМ во град Делчево 196о 
гласачи или 95,3%, а во Кутијата без листа 96 ида 
4,7%. , " 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Ване Којов Милата. 

Г'орчепстрогека околија 

105) Во прва' изборна околија на ГорчепетроЛана 
околија гласале вкупно 3407 гласачи од кои за кан-
дидатот Иликовски Алексов Јосиф, од Горче Петров^ 
работник 3368. гласачи, или 98,8%, а во кутијата беа 
Листа 39 или 0,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Иликовски Алексов "Јосиф. 

106) Во втора изборна околија на Горчепетровснш 
околија гласале вкупно 3149 гласачи, од кои за кб̂ нди-
дат Идризи Амеди Енвер, секретар и1 О. ^ -ггиот ко-
митет на младина 3139 гласачи, или 99,6%, а во кути-
јата.без листа 10 или 0,4%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Идризи Амеди Ннвер. 

107) Во трета изборна околија на Горчепетровсиа 
околија гласале вкупно 2680 гласачи, од кои за кан-
дидатот Синадин Јонуза Азир, претседател на Комаров 
ната комисија на ОНО Горче Петров, 2655 гласачи или 
0о,.1% или 99,1%, а во кугијата без листа 25 или 0,9 
од сто. 

Ѕ ' 

7 За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Синанин Јонуза Азир. 

. .108) ЈЅо че^рта.. изборна - околија гласале вкуп-
но 3 гласачи, од коч кѕ ададимот. С бојановски Ги-
го в, Г-око, секретар, на Околискиот комитет на ^ КПМ 
Г орче Петров, 3200 глас.ачи ^ и ,95,3%,. а да ку.тијата 
без,лмста Лр Јад ЏЈЅѓќ.ѕ . , - , , , , с 

- . изроден вра^шгк^е цр^гласе^ ,избраниот 
диадтСтојановски Гагов Г^ко. , : - -
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Катарска околија 
109) Во прва изборна околија на Навалачка, око 

лија гласаа анушка 2 Ш гласачи, аде котва кандидат 
тот Рлснаа Трајцев Горге, член нг Ш ш Ч ћ р ^ ве 
ЦК КПѓ^град Споија 2149 гласачи ила-ОДВД а ашгнрг 
т ј а т а без листа Ш или 0,8%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат, Русков Трајков Горге. 

110) Во втора изборна околија на Кавадарска око 
лија гласале вкупно 1618 гласачи, од кои за кандида 
тот Мицејков Гошев Мито, потполковник во УДБ ѕа Ма 
кедонија Скопје 1605 гласачи, или 99,2%, а во кути-
јата бев листа 13 или 0,8% 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Мицејков Гошев Мито. 

111) Во 1јчма изборна околија на Кавадарска 
околија гласале вкупно 2004 гласачи, од кои за кан-
дидатот Алексов Николов Ванчо, политички секретар 
на Околискиот комитет на КПМ гр. Кавадарци 1841 
или, 91,9%, а во кутијата без листа 163 или 8,1%. -

. За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Алексов Николов Ванчо. 

112) Во четврта и^ппиа о\'очија на Кавалерски 
околија гласале вкупно 2536 гласачи, од кои за кан-
дидатот Сулејманов Муратов Бејазат, претседател на 
ДОНО Биоринци 2488 гласачи или 98,1%, а во кутија-
та без листа 48 или 1,9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот канди-
.дат Сулејшнов Мурати Бејазат. 

113) Во пета изборна околија на Кавадарска око-
лија гласале вкупно 2737 гласачи, од кои за ка-ндида-
тот Мојсов Донев Лазо, јавен обвинител за Македон 
ни ја Скопје 2717 гласачи, или 99,3%, а во кутијата 
без листа 20 или 0,7%. 

За народен пратеник е прогласен^ избраниот кан-
дидат Мојсов Донев Лазо. 

114) Во шеста изборна оболија на Кавадарска 
околија гласале вкупно 5018 гласачи, од кои за канли 

ѓ Додо Минчев Борисов Никола, потпретседател на Вла-
да на НРМ и И" "ч-Бчррго на ЦК КПМ 4989 
гласачи или 99,4%, а во кутијата без листа 29 или 0,6 
од ето. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Минчев Борисов Никола. 

116) Во седма изборна околија на Навалачка 
околија гласале вкупно 1894 гласачи, од кои за кавди 
датев1 Попов Дончев Ристо, претседател на ОНО Кава-
дарци 1856 гласачи или 98%, а во кутијата без листа 
18 или 2,% 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Попов Дончов Ристо. 

116) Во осма изборна околија на Кавадарска око 
' луја гласале вкупно 2708 гласачи, од кои за кандида-

тот Хаџи Василев Ванев Мито, началник на Сведениве 
Те, за агитација и пропаганда при ЦК КПМ Скопје 
2632 гласачи или 97,2%, а во кутијата без листа 76 
или 2,8 од сто. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дило У , , г V" мев Мито. 
- 117) Во девета изборна околија на Кавадарска 

околија гласале вкупно 2022 гласачи од кои за канли 
' Ч М'Ч'л Г 'оч ' пресекнел на Главниот одбогг 

на Синдикат-ите на Македонија Скопје,. 1972 гласачи 
или 37,5%, а во кутијата бен листа 50 или 2̂ ,5%. 

народен ^пратеникпрогласен најраниот ;шм1-
- мѕцг Ицев Ристс^ -Ако/ - - -

Ш ) В о прва изббрна околија на Кичевска околна 
гласале вкупно 4191 гласачи одкои за кандидатот Г р 
лага Алијов Асан работни Кичево 4055 гласачи м м 
96Л%, а во кутијата беа листа 136илн 3,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот каи^ 
дидат Гулага Алијов Асан, г 5 

119) Во втора изборна околија на Кичевска о д о 
лија гласале вкупно 3016 гласачи, од кон за ќ а ш и в ) 
тот Јовановски Митов П?пе, работник Кичево 3981 
гласачи Или 99,1%, а во кутијата беа листа 28 или ДО 
од сто.. 

За народен пратеник е прогласен избраниот на^ 
дадат Јовановски Митон Пем. 

120) Во трета изборна околија на Кичевска оно^ 
лија гласале вкупно 1581 гласачи, од кон за пандо 
да^от Јовановски Ристов Василко земјоделец' од а, 
Кленоец 1542 гласачи, или 97,5%, а во кутијата баш 
листа 39 или 2,5%. ' , 

За народен пратеник е.прогласен" избраниов ваит 
чѕн" -"Ристов Василко. 

121) Во четврта изборна околија на Кичевска 
околија гласале вкупно 2704 гласачи, од кои ве ншт 
дидатог Богоевски Ѓеоргиев Миле, службеник но село 
Велмевци 2663 гласачи или 98,5%^ а во кутијата б и 
листа 41 или 1,5%. - ' 

За нареден пратеник е прогласен избраниот иав^ 
дадат Богоевс.ки Георгиев^ Миде. 

122) Во лега изборна околија на Кичевска о к о т 
ја гласале вкупно 4232 гласачи, од. кои за кандидата^ 
Богоевски Сефанов Драге, работник од Кичево 2301 
1 . . 1/... а во кутијата без листа 19в 
или Гј.Г' \ . 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Богоевски Стефанов Ј1јрањ 

123) Во шеста изборна отпи ја не Кичевска 
лија гласале вкупно 2352 гласачи од нон за наидеме . 
ТОТ Трајковски Томов Живко, работник од град Киче-
во 2292 гласачи или а во кутијата без листа 
60 или 2,6%. 

За народен пратеник а прогласам избраниот кан-
дидат Трајковски Томов Живков 

121) Во селма изборна околија на Кичевска оио-
1 о 2580 гласачи, од ко- за каин 

дидат Мехмеди Даутов Бурхан, земјоделец село ЗајМ 
2468 гласачи или 95,6%, а во кутијата бев листа 111 
или 4,4%. 

^ ' т ' с прогласен избраниот канди-
дат Мех.мети Даутов Бурхан. 

125) Во осма изборна околија на Кичевска око-
лија гласале вкупно 2489 гласачи, од кои за канди-
датот Лико Рамадано4 Рајим, земјоделец село Туин 
2317 гласачи или 93,1%, а во кутијата без листа 172 
или 6,9%. 

За папочен'пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Лико Рамаданов Раим. 

Кочанска околија 

126) Во прва' изборна околија на Кочанска око-
лија гласале вкупно 4233 гласачи, од кои за кандида-
тот Понов Јорданов Благој, Министер на Владата не 
НРМ Скопје 4239 гласачи или 98,7%, а во кутијата 
без листа 34 или 1,3%, 

Ј З е на роден пикник е прогласен избраниот;каи-
дадат Пепов Мгрмшт Ш ^ р ^ 
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127) Во втора изборна околија на Кочанска око^ 
шја гласам вкупно 1892 гласачи од кои аа кандидатот 
Романова Георгиева Нада, земјоделие од Врдовци Ш О 
греачи или 95,^7% а во кутијата без листа 82 или 

Л П . Л - - - - ' 
За ка роден пратеник е прогласен избраниот кан-

дидат Романова Георгиева Нада. 
128) Во трета изборна околија на Кочанска око-

пѕфI гаѓале вкупно 1655 гласачи од кои аа кандида-
тот Ердатски Велков Ристо, работник од Кочани, 1554 ^ 
гласачи или 94.%. а во кутијата беа листа 99 или 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Евдатски Велков Ристо. 

129) Во четврта Изборна околија на Кочанска 
Оболија гласале вкупно 2573 гласачи од кон за кандиќ 
т ѓ с ж Асанов Лиманов Амет, земјоделец од село Исти-
о н 2148 гласачи, или 83%, а во кутијата беа листа 
426 м м 18,6%. 

За народен пратеник е прогласен избраниов кан-
дидат Аетов Лиманов Амет. 

130) Во пета и боша околија за Кочанска око-
л н а гласала вкупно 1778 гласачи, од кон аа кандида-
тот Стаменков Донев Владо, службеник од град Коча' 
пи ш т о л и 78%, а во кутијата беа листа 392 или 22,1 
м е т о , 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат СтаменковДонев Владо. 

131) Во шеста изборна околија на Кочанска окз-
-има гласале вкупна Т-.85 гласачи од кои за кандидатот 
?4лкјгв А к с е н е в Панто, службеник во град Штип 

Ј . - ж или 68,6%, а ко ќути Јата без листа 748 
или 31,4%. ' 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Илијев Аксенгиев Панто. 

132) Во седма избореа околиќ на Кочанска око-
лина гласале вкупно 2379 гласачи, од кон за кандидатот 
Арсов Георгиев Ангел, земјоделец од град Кочани 2188 
гласачи ман 92%, а во кутијата без листа 191 или 8%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот пан-
да ; / ' :ов ' и г̂п - л 

. 133) Во осма изборна околија на Кочанска околно 
ја гласале вкупно 3125 гласачи од кои за кандидатот 
ХристоаМидзеп Стојан, службеник од град Скопје 2701 
гласачи или 86,4%, в во кутијата беа листа 424 или 

За народен пратеник, е прогласен избраниот кан-
дидат Христов Мидзеп Стојан. 

134) Во девета изборна отпија на Кочанска око-
лија гласале вкупно 2765 гласачи, од кои аа кандидатот 
Манасиев Богданов Тодор, земјоделец од село Бања 
2572^ гласачи или 92,9%, а.во кутијата без листа 193 
или 7,1%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Манасиев Богданов Тодор. „ 

Кратовска околија 

136) Во дрва из.борна околија на Кратовска око-
лија гласале вкупно 2757 гласачи, од кои за кандида-
тот Здравко Димков Спировски, работник од град Кран 
тово 2749 гласачи или 99,7%, а во кутијата без^ листа 
8 или 0,3%. 

За народен пратеник е прогласен Избраниот кан-
дедаз 3' , 4 - Спировски. 

^ 1 3 4 ) Вовтора изборна околија на Кратовска око-
л н а гласале вкупно П Ш Шатш, од м и засаидида-

Г \ . : 
тот Блаже Димчев Јаневски работник од село Петрино 
но 2113 гласачи или 99%, а во куТнја1га без листа 21 
! ? За народен пратеник е прогласи избраниот кан-
дидат Блаже Димчев Ј-анев, , / д. г ' с -

п 137;) м изборна околија на Кратовска 
околија гласале вкупно 3847 гласачи, од кон за канли 
датот Стојле Пацев Митев, рударски работник од са^ 
ло Талашманце 3813 гласачи или 99,1%, а во кутија^ 
та без листа 34 или О, 9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот ќано 
тидат Стојле Пацев Митев. 

138) Во четврта изборна околија на Кратовска 
околија гласале вкупно 2223 гласачи од кои за канди-
датот Митко Марев Михајловски, работник од село 
Шлегово, 2180 гласачи или 98,1% а во кутијата беа 
листа 43 или 1,9%. 

За народен пратеник , е прогласен избраниот кан-
дидат Манев Митко Михајловски. 

"139) Во пета изборна околија на Кратовска око^ 
лија гласале вкупно 2233 гласачи^ од кои за кандидат 
тот Душан Димов Арсов, земјоделец од село Саку-
лица 2184 гласачи или 97,8%, а во кутијата без агета 
49 или 2,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниве кан-
дидат Душан Димов Арсов. 

\ 
Крнаошланачка околија 

140) Во прва изборил околија на Крнвопаланачка 
околија гласале вкупно 2693 гласачи, од кои за канди-
датот Величковски Јованче Стојмен, работник Од Крпа-
ва Паланка 2651 гласачи или 98,4%, а во кутијата без 
листа 42 ш и 1,6%, 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Величковски Јованче Стојмен. 

141) Во втора изборна околија на Крнвопаланачи 
ка околија гласале вкупно 1813 гласачи од кои за кан-
дидатот Грујевски Петков Стојмен работник од село 
Кркља 1777 гласачи шеи 98%, а во кутијата без ли. 
ста 36 или 2%, 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Пејевски Петков Стојмен, 

142) Во трета изборна околија на Кривопаланачка 
околија гласале вкупно 2577 гласачи од кон,да (сандо 
датот Ангеловски Костадинов Насе, Службеник одКри-
ва Паланка 2530 гласачи или 98,1%, а во кутијата беа 
листа 47 или 1,9%, 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Ангеловски Костадинов Насе. 

143) Во четврта изборна околија на Кривопала-
начка околија р 'ЛГ',5 гла^чн 'ми кои за 
кандидатот ковановски Арсов Божин, службеник од се-
ло Конопница 2533 гласачи или 95,5%, а во кутијата 
без листа 119 или 4,5%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат јовановски Арсов Божин. 

144) Во пета изборна околија на Кривопаланачна 
околија гласале вкупно 1727 гласачи од кои за кандиќ 
датот Атанасовски Васков Мите земјоделец ед село 
Не ма 1465 гласачи или 84,8%, во кутијата без листа 
262 или 15,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Агадовски Васков Мите. 

145) Во шеста нзборнаоколија на Кртош^начр 
ка околија гласале вкупно 2302 ш с а ч н од кон ѕа кмн 
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дндагот Филиповски Георгиев Филип работник Скопје., 
9038 гласачи или 88,5%, а во кутијата беа ,(листа 264 
или 11,8% 

За народен пратеник е ^прогласен избраниот кан-
дидат Филиповски Георгиев Филип. у 

Крушевска околија 
I 

146) Во прва изборна околија на Крушевска око-
лија гласале вкупно 2763 гласачи од кои за кандида-
тот Кутурец Николов Тома, службеник од Крушево 
2738 гласачи или 99,4%, а во кутијата без листа 17 
или 0,6%. \ , 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Кутурец Николов Тома. 

147) Во втора изборна околија на Крушевска око 
лија гласале вкупно 2712 гласачи од кои за кандида-
тот Фити Иванов Коча, службеник од Крушево 2701 
или 99,6%, а во кутијата без листа И, или 0,4%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Фити Иванов Коча. 

Кумановска околија 

148) Во прва изборна околија на Кумановска око-
лија гласале вкупно 2099 ѕласачк од кои за кандидат 

Димовски Милиов Бранко, пош.ички секретар на 
Околискиот комитет на КПМ за Куманово 1963 гласачи 
или а во кутијата без лис7 а!46 или 7%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Димовски Миланов Бранко. 

149) Во втора изборна околија на Кумановска 
околија гласале вкупно 2607 гласачи од кои за канди-
датот Станковски Георгиев Борис, претседател на Вер-
ската комисија Скопје, 2354 гласачи или 90,3%, а во 
кутијата без листа 253 или 9,7%. 

За Народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Станковски Георгиев Борис. 

1ЈН)) Во трета изборна околија на Кумановска 
околија гласале вкупно 2020 гласачи од кон за канди-
датот Пушкаровски Илиев Борис, потполковник 'Бел-
град 1851 гласачи или 91,6%, а во кутијата без листа 
Ш или 8,4%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Пушкаровски Илиев Борис. 

151) Во четврта изборна околија на Кумановска 
околија гласале вкупно 2424 гласачи од кои за канди-
датот Алексовски Зафиров Димитар, потполковник во 
ЈА Скопје, 1917 или 79,1%, а во кутијата без листа 
507 т и 20,9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниог кан-
дидат Алексовски Зафиров Димитар. 

152) Во пета изборна околија на Кумановска око-
лија гласале вкупно 2252 гласачи од кои за кандида-
тот Менков Ил11еЈѕ ПеЈХ), министер на. Министерството ^ 
ма државни иабШт - Скопје 1963 гласачи или 87, 
2%, а во кутијата бев листа 289 или 12,8%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Мешов Илиев Перо. 

163) Во шеста изборна околнана Кумановска око 
лија гласале вкупно 2660 гласаш од кои за кандида-
тот Тачи Рамкана Хамид, секретар ма Околискиот на-
реден отвор Куманово 2647 гласачи ели 99,5%, а во 
ИЈГћфта без листа 13 или ОДО. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Тачи Рамадан Хани. 

154) Во седма изборна околија ма Кумановска! 
околија гласале вкупно 2434 гласачи од к м ве вши 
дидатот Антевски Дане Методија, лом. министер им 
Министерството на внатрешните Работи Скопје 2406 
гласачи или 98,8%, а во кутијата без листа 28 џ т 
и % . 

За народен пратеник е прогласен избраниот ЈфН" 
дидат Антевски Дане Методија, 

155) Во осма изборна околија на Кумановска шеи 
лија гласале вкупно 2723 гласачи од кон за кандида-
тот Османи Неџипа Абдула, повереник на Повереа 
ството на народно здравје при ОНО Куманово, 2670 
гласачи или 98%, а во кутијата беа листа 53 или 2%^ 

За народен пратеник е прогласен избраниот к а н 
дидат Османи Неџипа Абдула. 

156) Во девета изборна околија на Кумановска 
околија гласале вкупно 2738 гласачи од кои за канди-
датот Јаневски Спиров Блажко, работник Белград 2653 
гласачи или 96,9%, а во кутијата без листа 85 м а 
3,1%. 

За народен пратеник е прогласен избраниов канди-
дат Јаневски Спиров Блашко. 

157) Во десета изборна околија на Кумановска 
околија гласале вкупно 2307 гласачи од кон ва кандиќ 
датот Латински Стојчев Салтир, мајор во ЈА Скопје 
2097 гласачи ти 90,9%, а во кутијата без листа 210 
или 9,1'%, 

За народен пратеник е прогласен избраниот каи-
дадат Путински Стојчев Салтир. 

- 158) Во единаеста изборна околија на Куканов 
ска околија гласале вкупно 2172 гласачи од коива кан-
дидатот Цековски Донев Јордан, потполковник во ЈА 
Крагујевац 1927 гласачи или 88,7% а во кутијата бе^ 
листа 245 или 11,3%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Цековски Донев Јордан. 

159 Во дванаеста изборна околија на Кумановска 
околија гласале вкупно 2344 гласачи од кои за каи-
датот Јакимовски Јованов Љубе, претседател на ОНО 
Куманово 2037 гласачи или 86,9% а во кутијата без 
листа 307 или 13,1%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Јакимовски Јованов Љубе. 

Охридска околија 
1М Во прва изборна околија на Охридска околија 

гласале вкупно 1972 гласачи од кои за кандидатот Ма-
тевски Минов Владо, секретар на ОНО Охрид 1 9 ^ 
гласачи или 99,8 %, а во кутијата бев листа 4 ж ^ 
0,2%. . ' - ; ^ 

За народен пратеник е прогласен иабра^и-фт ка -
ди даг Ангевски Минов Владо. 

16!) Во втора изборна околија На Охридска око -
лија гласале вкупно 2725 гласачи од кои за кандида-
тот Стефановски Костов Божин, претседател на ОВО 
Охрид 2700 гласачи или 99,1%, а во кутијата Ѕѕз ли-
ста 25 или 0,9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кен. 
дидат Стефановски Костов Божин. 

162) Во трета изборна околија на Охридска околи-
ја гласале вкупно 2606 гласаш од кеш за мандатот 
Стрезовски Костов Сандре, службеник Белград ДОМ 
гласачи или 99,6%, а вокутијата бев анета 11 п т 

- м % . 
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За параден пратеник е прогласен и^браШот кан-
дидат Стрезовски Костов Сандре. 

ШЗ) Во четврта изборна околија на - Охридска 
еколкјагласале вкупно 2554 гласачи 6д кои за канди-
датот Брајковски Јанакие^ Блажо, секретар на Око-
лискиот комитет на КПМ во Охрид 2536 гласачи или 
93,3%, а во кутијата без листа 18 или 0,7%, 

За народен пратеник е прогласен избраниот каи^ 
видат Трајковски Јанакиев Блажо. Г4 

164) Во пета изборна околија на Охридска око-
лија гласале вкупно 1738 гласачи од кои за кандида-
тот Каневче Димов Аспарух, Министер на Владата на 
НРМ Скопје 1730 гласачи или 99,5%, а во кутијата 
бев листа 8 иди 0,5 %. 

За народен пратеник е прогласен избраниот каи-
дадат Каневче Димов Аспарух. 

165) Во шеста изборна околија на Охридска око-
лија гласале вкупно 3315 гласачи од кон за кандида-
тот Б е л е в и СЧмроц Мити, секретар на Околискиот 
комитет на КПМ - Охрид 3299 гласачи или 9 9 , 5 ^ 3 
во кутијата бев листа 16 или 0^5%. 

За народен пратеник е прошасен избраниот кан-
дидат Белевски Спиров Мкти, , 

При ленена околина 

166) Во „прва изборна околија на Прилепска 
околија гласале вкупно 1786 гласачи од кои за канди-
датот Дековски Илиев Тоде, претседател на СРЗ Маг 
жучннјгге 1529 гласачи или 85,6%, а во кутијата, беа 
листа 257 или 14,4%. 

За народен пратеник е прогласеа избраниот кан-
дидат Дековски Илиев Тоде., ; ; -

167) Во згора изборна околија, на Прилепска око? 
лија г. 1Ј"\ - чн од кои ЗА кандида-
тот Атанасовски Борисав Рампе, претседател на ОНО. 
Прилеп 1520 или 90,6%, а во, кутијата без листа 158 
или 9,4%. ; 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Атанасовски Борисов Рампо. 

Во трета изборна околија на Прилепска^ око? 
лија гласале вкупно 1760 гласачи од кои за кандида-
тот Здравковски Пенко, службеник Скопје 1587 гласа-
чи или 90,2%, д во кутијата без листа 173 или 9,8%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Здравковски Пенко. 

169) Во четврта изборна околија на Прилепска 
околија гласале вкупно 1621 гласачи од кои за кандиќ 
датот Бојановски Димче, службеник Скопје 1554 гла-
сачи или 95,9%, а во кутијата без листа 67 или 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Бојановски Димче, Л ; -

170) Во пета изборна околија иаПршкчкад око-
лиќ г;ј ; ; , ' 1"'о "376 гласачи, од, кодева кандидатот 
Николовски Ников Зоже, службеник Скопје, 2281 гласа-
чи или 96%, а во кутијата беа листа 95 или 4%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Николовски Ников ЗоЈке, 

171) Во шеста изборна околија на Прилепска око-
лија гласале вкупно 2050 гласачи од кои за кандида-
тот Димевски Симонов Годе, службеник Скопје 1927 
гласачи или 94%у а,во кутијата без лис а 123 или б0/о 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Димевски Симонов Горе. 5 ^ Г? 

172) Во седма изборна ,околија На " 
леја гласале вкупно 1581 гласачи од кон за кандМ11-

%1ексовски Костев Борис, службеник град Примен 
Ш 0 гнвсвчи ш 9 8 ^ , а не копјата б е н т е ш М М 
Ѕ%. ' . 

За народен пратеник о погнасен ^избраниот кан-
дидат Алексовски Костов Борис. ^ 

173) Во осма изборна околија на Прилепска око-
лија гласале вкупно 2208 гласачи од кои на кандида-
тот Црвенковски Трајков Крсте, министер ца Владата 
на НРМ и член на Полит-бирото на ЦК КПМ Скопје 
2111 гласачи или 95,6%, а во кутијата бев листа 97 
или 4,4%, 

За народен пратеник а прогласен избраниот кан-
дило : ' ! 'кои Крсте. 

174) Во девета изборна околија на, Прилепска 
околија гласале, вкупно 2536 гдасчи од кои ва канди-
датопг Талевски Петров Блаже, службеник Скопје 2340 
гласачи или 96,2%, а^во кутијата бев листа 196 иди 
3,8%. , ' 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Талевски Петров Блаже. 

175) Во десета изборна околија на Прилепска 
околија гласале вкупно 1960 гласачи од кои за канди-
датот Димитровски Петров Киро, службеник град При-
леп 1689 гласачи или 9г1%, а во кутијата бев лисга 71 
или 9,4%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Димитровски Петров Киро. 

176) Во едќнаеста изборна околија на Прилепска 
околија гласале вкупно 1760 гласачи од кои за канли-, 
Датот Стефановски Стојанов Димче, министер На Вла-
дан г^ ! ^ ; 5 гласачи или 92'„,,а со .. о 
листа 139 или 89/џ. 

и и е прогласен избраниот канче? 
дидат Стефановски Стојанов Димче. 

177) Во дванаеста"изборна околија на Прилепска 
околија гласале вкупно 1959 гласачи од кои за канди-
датот Ношпал Дичов Тоде, министер на Владата на 
НРМ Скопје 1904 гласачи или 97% а во кутијата без 
листа 55 или 3% 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Ношпал Дичов Тоде. 

Радовишка околија 

178) Во прва изборна околија на Радовишка око-
лија гласале вкупно 2683 гласачи ед Кои за кандида-
тот Лажгава Александра Ката, службеник во Скопје 
2664 гласачи или 99,3%, а во кутијата бег листа 19 
или 0,7%. 

За народен пра-с-.лк о 1 - кен избрашкм 
дидат Лактоза Александрова Ката. 

179) Џо втора изборна околија на Радовишка око-
лија гласале вкупно 2795 гласачи од кои за кандида-
тот Тмбас Нафисов Фикри, службеник во град Радо-
виш 2764 гласачи или 98,9^, а во кутијата без листа 
31 или 1, 1%. 

За народен пратеник е" прогласен избраниот кви-
чи1 ! . ' ' ' г - г ' ' ' 

180) Во трети изборна околија на радовишка 
околија гласале вкупно 2482 гласачи од кои за кандн-

^ ЈК^ ,м. службеник од 
довиш 2376 гласачи иле 97, 7%, а во ќути јата бев ли-
ста 56 али 2/3%. -, ; . 

ч З а ш и л е н пратеник е прогласен избраниот кан-
Дидат^Фгз^ус Ахмедон Назиме - . - .. ' -
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181) Во четврта изборна околија на Радовишка 
околија гласале вкупно 2154 гласачи од кои за канди-
датот Романо Аврам Морис, службеник од град Радо-
виш 2087 гласачи или 96,9%, а во кутијата без листа 4 
67 или 3,1%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Романо Аврам Морис. 

182) Во пета изборна околија на Радовишка око-
лина - - . ' I . ' ' , 1 ? Л; 1.1ЛЈ" 
тот Атанасов Спасов Гер^с, службеник од град Радо-
виш 2720 гласачи или 96,8%,.а во кутијата б4В листа : 
89 или 3,2% 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Атанасов Спасов Герас. 

Ресенска околија 

183) Во прва изборна околија на Ресенска околии 
ја гласале вкупно 2862 гласачи од нон за кандидатот 
Д' 1 I; ал 1 Си.рил, , ректор на Универзитетот 
на ^ ; 1 С '0 !1с 2841 гласачи или 99,3%, а во кутијага 
без листа 21 или 0,7% 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Лаловски К о -ов Кипил. 

184) Во втора изборна околија на Ресенска око-
лија гласале вкупно 2814 гласачи ед кои аа кандидат 
тот Нечовски Кимев Впие, политички секретар на Око-
лискиот комитет на КПМ Ресен 2806 гласачи или 

а во кутијата без листа И или 0,4%. 
За нареден пратеник е прогласен избраниот кан-

дидат Не11 7"''? Кчмеи Впие 
186) Во трета изборна околија на Ресенска око-

лија гласале вкупно 1928 гласачи од кои за кандида-
тот Спировски Петров Ило, секретар на Главниов од-
бор на Сојузот на борците на Македонија Скопје 1874 
гласачи или 97,2% а во кутијата без листа 54 или 
М % . 

За народен пратеник е прогласен избраниот кал. 
дндаг Спировски Пе тров Иљо. 

186) Во четврта изборна околија на Ресенска, 
околија гласале вкупно 3030 гласачи од кои за канди-
датот Узуновски Николов Цветко, министер на Миии-
стерството на внатрешните работи на НРМ Скопје н 
член на Гћдагг-Бирото на ЦК КИМ 2945 гласачи или 

а во кум-јгт:? б -лчгта 85 или 0,8%. 
За народен пратеник е прогласен избраниот кан-

дидат Уѕуновски Николов Цветко. 
187) Во пета" изборна околија на Ресенска око-

лија гласале вкупно 2389 гласачи од кои за кандида-
тот Веслиевски Танков Науме, офицер ВО.ЈА во град 
Приштина 2337 гласачи или 97,8%, а во кутијата без 
листа 52 или 2,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот нам-
амат Веслиевски Тенков Науме. 
^ Светиниколска околија 

188) Ве прва изборна околија на Светиниколска 
ш олаја гласале м у ш о 2029 гласачи од кои за канди-
лов? Колишевски Пане Лазо, претседател на Владата 
т ДОМ и секретар на ЦК КПМ Скопје 1959 гласачи 
Ми Фб,б^ а во кутијата без листа 70 или 3,4%. 

За народен пратеше е прогласен избраниот кан-
дидат ЈКелишевски Шие Лазо. , 

1^9) Во втора изборна околија на Светиниколска 
анемија гласале вкупна 2384 гласач;, од кои за канди-
датот Тодоров Горев Наско, службеник во Сееш Ни-

^ Ш Ж НА НРМ 2 етр. 2 9 ^ 

коле'"11Г24-гласачи или 8(^7%,ха ве кутијата без лиезд 
460 Ш 19,3%, 

Занароден пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Тодоров Горев Наско, 

Ш)) Вр гре^а изборна околија на С^етиврколеиа 
околија гласале вкупно 2752-гласачи од кои за канди-
датот Илиев Јовчев Горги, претседател на село Долно 
Гуѓажш 2178. гласачи, или 71л!%, а но кутијата бев 
листа 674 или 20,9^/1. 

3^ народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат 14аиев Јовчев Горги. 

191) Во четврта изборна околија на Светиникол-
ска околија гласале вкупно 2194 гласачи од кои за 
кандидатот Бурзевски Наумов Ванчо професор на Уни-
верзитетов Скопје 1620 гласачи или, 73,8%, а во ку-
тијата беа листа 574 или 26,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Бурзевски Наумов Ванчо. 

192) Во пета изборна околија на Светиниколска 
околија гласале вкупно 2840 гласачи од кои за канли-, 
датот Петревски Симонов Фвлип учител Свети Николе' 
2616 гласачи или 92,1%, а во кутијата беа листа 224 
или 7,9^. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Негревски Симонов Филип. 

193) Во шеста изборна око,лија на Светиниколска 
околија гласале вкупно 2396 гласачи ед кои за канди-
датот Мустафа Халил Саит, агроном "Скопје 2372 гла-
сачи или 99%, а во кутијата без листа 24 или 1%. 

За народен "пратеник е дногласен избраниот кан-
дадат Мустафа Халил Саит. 1 

Струмичка околија 
194) Во прва изборна околија на Струмичка око-

лија гласале вкупно 2.420 гласачи, од кон за канди-
датот Апостоловски Митев Михајло, генерал лејте-
нан1" во ЈА 2.Л...З ч-л г м !)7,/ ,, ј /хшјаш 
листа 85 или 2,3%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Апостоловски Митев Михајло. 

195) Во втора изборна околија ' на Струмичка 
околија гласале вкупно 2483 гласачи, од кои ве кандиќ 
датот Стоилков Фончев Ванчо, службеник Стручна 
2.454 гласачи или 98,8%, а во кутијата без листа 39 
или 1,2%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Стоилков Фончев Ванчо. ' 

196) Во ?рета изборна, околија на Струмичка око-
лија гласале вкупно 2.339 гласачи, од кои за канда-

? датот Адемов Османов Адем, земјоделец од село Бан-
ско 2.316 гласачи, или 99%, а "во кутијата без листа 
21 или 1ф/о. ' 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Адемов Османов Адем 

197) Во четврта изборна околија на Струмичка 
, околија гласале вкупно 2.716 гласачи; од кон 90 кан-

дидатот Брзилов Киров Мито, службеник Струмица, 
2.652 гласачи или 97,6%, а во кутијата без листа 64 
или 2,4%. ' -, -

За народен пратеник е' прогласен избраниот кан-
дидат Брзилов Киров'Митб. 

198) Во пета изборна околија на Струмичка Ше-
ди ја гласале вкупно 2.266 гласачи, од кои на канди-
датот Палифров Вас и гев Иван, службеник од Струш-
ка 2 141 гласачи или а-ѕо ќути ј а г л е в даева 
125. или 5,2%; . . - .. . 
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За народен пратеник е прогласен Ораниот кан-
дидат Палифров Василев Иван, 

199) Во шеста изборна околија на Струмичка 
околија гласале вкупно 2.118 гласачи, од кои ѕа кан-
дидатот В е л к о в Христов Митко, службеник Струмица 
2,136 гласачи или 98%, а во кутијата без листа 44 
ИИИ 2%, 

За народен ирсисмик е прогласен избришеш канди-
дат Велков Христов Митко. 

200) Во седма изборна околија на Струмичка 
околија гласале вкупно 1.778 гласачи, од кои за кан-
дидатот Исак Борух Сион, службеник" Белград,' 1,752 
гласачи иди 98,5%, а но кутијата без листа 26 или 
1,8%. ^ 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Исак Борук Сион. 

201) Во осма изборна околија ма Струмичка око-
лна гласале вкупно 2 Л 28 гласачи, од кои за кандида-
тот Поцков Јаков Боро, потполковник во ЈА 2.055 гла-
сачи н ж 96,6%, а во кутијата бев листа 73 ним 3,4%. 

За продан пратеник е прогласен избраниот кан^ 
дидат А р и Јанов Боро. 

202) Во девета изборна околија на Струмичка 
околија гласале вкупно 2.190 гласачи, од к м за каи-
сме тот Ма"зг'г''л08 Ј^ земјоделец оа ' - -,и 
Градошорци 2.043 гласачи и т 93,3%, а. во кутијата 
без 'Иста 147 Длл . 

За ша^оден Пратеник е прогласен избраниот кан-
диќ т Мамејсш Јоскфов Коста. 

Струшка шшЦш х 
203) Во прва изборна околија на Струшка око-

лија гласат вкупно 1,773 гласачи, од кои за кандида-
тов Понова^! СПИРО Јаковче, службеник Струга 1,757 
гласачи шиј 49,1%, а- во кутијата без листа 18 или 

За народен ири!сник е прогласен избраниот кан-
дидат Поповиќ Спиро Јаковче. 

204) Во втора изборна околија на Струшка око-
лија гласале вкупно 2.377 гласачи, од кои за кандидат 
тот Повоени Климев Славе, службеник Оруга 2МСуН 
гласачи вик 99,6%, а во кутијата беа листа 9, или 0,4% 

За народот пратеник е прогласен избраниот ќано 
дадат Попоски Климев Славе. 

205) Во трета изборна околија на Струшка око-
лија гласале вкупно 1903 гласачи, од кои аа кандида-
тот Пешовски Георгиев Боро, учител но село Глобо-
чица 1889 гласачи или 99,3%, а во кутијата без ли-
мета 14 или 0,7%, 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Шиковски Георгиев Боро. 

206) Во четврта изборна околија на Струшка око-
лија гласале вкупно 2956 гласачи, од кои за к^едида'-
^ Џутевски Пандев Петар^ службеник Струга 3948 
гласачи или 99,7%, а во кутијата без листа 8 илиО,З%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат рутевски Пандев Петар. 

207) Во пета изборна околија на Струшка околи-
- - ' ' пи за кандидатот 

Даскаловски Ангеле Живко, зидар од село ^ Вевчани 
1857 гласачи или 99,6%, а во кутијата без листа'8 или 
0,4 од сто. . . 

За народен пратеник е ,прогласен избраниот кан-
дидат Даскаловски Ангеле Живко. 
. ' Ш ) Во шеста изборна околија на Струшка око-
лија гласале вкупно 2.996 гласачи, од кои за кандиаа-

1от ЈануШи Мусон Шабан, земјод. од село Радолишта 
2.976 гласачи или 99.3%, а во кутијата беа листа 20 
илн.0,7 од сто. 

За народен пратеник е прогласен извршно? кан-
дидат Јануши Мусан Шабан. 

209) Во седма изборна околија на Струмка око-
лија гласале вкупно 3.337 гласачи, од конна кандидат 
тот Таири Исушил Џемаил, службеник Скопје 8.822 тла 
сачи или 99,6%, а во кутијата беа листа 1Ѕ иди 0,4%, 

За народен пратеник е прогласен избраниот каре 
дидат Таири Исмаил Џемаил. 

Скопска околија 

210) Во прва изборна околија на Скопска околија 
гласале вкупно 3.233 гласачи, од кои за кандидатот 
Кузмановски Цветков Боге, министер на Министерство 
то на градежи - Скопје 3,152 гласачи или97,5%,а 
во кутијата без листа 81 иди 2,5%. ^ 

За народен пратеник е прогласен избрзано4 каин 
дадат Кузмановски Цветков Боге. 

211) Во втора изборна околија на Скопска околп 
ја гласале вкупно 2488 гласачи, од кои за кандидатот 

. . . 'V. , и, С,. .Г Скопје 2.488 
ат 100%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот 
дидат Јовановски Илиев Стојко. 

- - ' 4 - V I на Скопак окол^а. 
гласале вкупно 2.486 гласачи, од кои за кандидат 
Милошевски Перов Михајло, службеник Скопје 2.397 
гласачи иди 96,4%, а во купеата без листа 89 иди 
3,6 од сто. 

За нареден пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Милошевски Перов Михајло. 

213) Во четврта изборна околија на Скопска око-
лија, гласале вкупно 2.527 гласачи, од кои за канди-
датот Киковски Георгиев Наце, 2.365 гласачи, или 93,6 
од сто, а во кутијата без лиса 162 или 6,4%. 

Ца 1. , . I . V с . .1 Л . ..НОЈ к'!Н-
ди да 1 Кн.% ̂ к и Геогиев Наце. 

^ 214. Во пета изборна околија на Скопска околија 
гласале вкупно 2099 гласачи, од кои за кандидатот Ш 
тровски Стоилков Милан, претседател на Народниот 
одбор на Скопска околија 2.007 гласачи или 95,6%; а 
во кутијата без листа 92 или 4,4%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Петровски Стоилков Милан. . 

216) Во шеста изборна околија на Скопска око-
лија гласале вкупно 2.870 гласачи, од кои за канди-
датот Наумовски Младенов Александар, претседател на 
СРЗ село Дељадровци 2.620 гласачи или 91,3, а во ку-
тијата беа листа 250 или 8,7%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот катон 
дидат Наумовски'Младенов Александар, 

216) Во седиш изборна околија на Скопска око-
лија гласале вкупно 1.995 гласачи, од кои 'за канди-
датот Станковски Најдов Стојан, претседател на МИО 
Драчево 1.940 гласачи Или 97,2%, а во кутијата без 
листа 56 или 2,8%. ^ 

За народен пратеник е; прогласен избраниот кан-
дидат Станковски Најдеш Стојан. 

217) Во осма изборна околија та Скопска околиќ 
ја гласале вкупно 1.734 гласачи, одкои за кандидатот 
Спирковски Милошев Драган, службеник Скопје 17М 
гласачи иди 99,7%,а во кутијата без листа 5 или О,ЈЛ 

( 
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За народен пратеник е прогласен избраниов кан-
дидат Спирковски Милошев Драган. 

218) Во девета нагорна околија на Скопска око^ 
лија гласале вкупно 2100 гласачи, од кон за кандидат 
тот Галева Рада, лом. министер, Скопје 2;035 Гласачи, 
иии 96,9%, а во кутијата без листа 63 или 3,1%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Галева Рада. 

219) Во десева изборна околија на Скопска око^ 
лија гласале вкупно 3.151 гласачи, од кон за кандида-
тот Исмаил Ибраим' Шефки, учител од село Сингелич 
3,065 гласачи или 97,3%, а во кутијата без листа 86 
или 2,7 од сто. 
ог. За народен правник е прогласен избраниот кан-

дидат Исмаил Ибраим Шефки. 
220) Во единаеста изборна околија на Скопска 

околија гласале вкупно 1969 гласачи, од кои за канди-
датов Раман Зендел Раман, службеник 1963 гласачи, или 
98,.?%, а во кутијата без листа 6 или 0,3%. 
и,. За народен пратеник е прогласен избраниот канли 

дјгт Раман Зендел Раман. 
221) Во дванаеста изборна околија на Скопска 

околија гласале вкупно 3.280 гласачи од кои за кан-
дидатот Стефковски Трајчев Андреа службеник Скоп-
је 3.218 гласачи, или 98,1%, а во кутијата без листа 
Џ иди 1,9%. 

За ,народен пратеник е прогласен избраниов кан^ 
дидат Стефковски Трајчев Андреа. 

Титрввелешка околија 
222) Во прва изборна околија на Ти?овведешка 

околија гласале вкупно 2.057 гласачи, од кои за кан-
дидатот Зафировски Николов Љубчо, Министер ца Вла 
дата на НРМ Скопје 2.016 гласачи или 98%, а во ќути 
Јата без листа 41 или 2,%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Зафировски Николов Љупчо. 

Во втооа о-очиЈа на Титоввелеш-
ка околија гласале вкупно 2.925 гласачи од кон за кал 
дидатот Пенев Иванов Димче, учител во Титов Велес 
2.859, гласачи или 97,7%, а во кутијата бев листа 6јЅ 
или 2,3 од сто. 

За плројсн гт,зтоник е прогласен избраниот кан-
дидат Пенев Иванов Димче. 

224) Во трета изборна околија на Титоввелешка 
околија гласале вкупно 2.501 гласачи, од кои за кан-
дидатот Гигова Кареова Маца, службеник Скопје 2413 

. гласачи или 96,5%, а во кутијата без листа 88, или 3,5 
од сто. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Гетова Карбова Маца, 
д 2 2 5 ) ^ ^ четврта изборна околија на Тнтоввелеш-
ма ( тшјкЈМсзпе вкупно 2.167 гласачи, од кои за кан 
дадат Еминов Асанов Име\учител во село Горно Бра-
јковци 2156 гласачи иди 99,5%, а во кутијата бев ли-
фта И или 0,5%. 

ч За варовен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Р^ ов Асанов Име!. 

226) Во пета изборна околија на Титоввелешка 
аколија гласале вкупно 2.677 гласачи, од кон за кан-
дидатот Митев Илиев Никола, службеник Скопје 2.606 

ЈШШЊЦВи 97,3 а во Ј о г а т а без лЛста 71 или 2,7 

Г Л народен пратеник епрогласен избраниот кан-

!Ш) Во шеста изборна околија на Тнтоввелешка 
околија гласале вкупно 2.224 гласачи о д н е с е а вам-
ДВДрЅѓ Левков Димев Благоја, Министер на Министер 
ството за правосудие на НРМ Скопје 2.191 гласача 
или 98,5%, а во кутијата беа листа 33 или 1,5%. 

За народен пратеник е прогласен извршив? кан-
дидатЛевков Димов Благој. 

1 Ѕ 8 ) В о седма изборна околија на Титов Велеше 
ка онолија гласале вкупно 2.922 гласачи, од кон за 
кандидатот Тахири Каму рам, слушател на Виша по-
литичка школа во Белград 2.845 гласачи или 67,4%, а 
во ,кутијата без листа 77 иди 2,6%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Тахири Камурам. 

Тетовска околија 
229) Во прва изборна околија на Теговска рко-' 

лија гласале вкупно 2.031 гласачи, од кои оа канди-
датот Шакири Алита Реис, министер на Министерство-
то за социјални грижи Скопје 2.030 гласачи иди 100% 
а во кутијата без листа 1. 

За народен прагеннк е прогласен избраниов ка-н-
дидат Шакири Алита Реис. 

230) Во втора изборна околија на Теговска околи 
ја гласале вкупно 2.396 гласачи од кои за кандидатот 
Атанасовски Гавров Душко, службеник—Скопје 2.353 
гласачи или 98,2%, а во кутијата без листа 43, или 1,8 
ОД с^о. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат ,Атанасовски Гавров Душко. . 

л 231) Во трета изборна околија на ,Тетерав око-
лвјавсдасале вкупно 2.589 гласачи, од кои за каш1Да-
тот Брешкоски Симо Ане, службеник — Скопје 2549 
гласачи или 98,4^, а по кутијата без листа 40 или 
1,6 од сто. 

За народен пратеник е прогласен избраник кан-
дидат Брендовски Симо Ане. 

, 232) Во четврт изборна околија на Тетовска око 
лија гласале вкупно 2903 гласачи од кои за кандидатот 
Милошевски Крстов Блажо, студент 2.847 гласачи шт 
98,1%, а во кутијата без листа 56, или 1,9%. 

За народен пратеник е прогласен избраниов кан-
дидат Милошевски Крстов Блажо. ^ 

233) Во пета изборна околија на Тетовска околи-
ја гласале вкупно 2354 гласачи, од кои за кандидатот 
Софрониевски Панов Томо, службеник — Ск0иЈе 2345 
гласачи или 99,5%, а во кутијата без листа I I Ми 0,5 
од сто, 

За народен пратеник е прогласен извршив кан-
дидат Софрониевски Панов Томо. 

234) Во шеста изборна околија на- Тетовска око-
лија гласале вкупно 1754 гласачи, од кои за канДи^^ 
Тот, Горевски Душанов Стојан, службеник ^ Скоп-
е 1.738 ѓла^п1 м 09,1%. а во кутијата бев листа 16 
или 0.9 од сто-

За народен пратеник е прогласен избраниов кш-
дидат Горевски Душанов Стојан. 

235) Во седма изборна околија на Тетовд^ окови 
ја гласале вкупно 2.575 гласачи, од кои за каздвдДОТ 
Анговски Геров Мелко, земјоделец од Тетово 2.11(75 
гласачи или 100%. 

За народен пратеник е прогласен избраниот кан-
дидат Антовски Геров Мелко. : 

236) Во осма изборна околија ма Тетовшв ш ш т 
џ гласале чкупно 2.023 гласачи од кои за 
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. % народен древеник е м р о т т т 
Јјидат Муслин Мемета Исмет, 

237) Во девета изборна. околија ма Те^ 
ЈмЦц гласале вкупно 2.354 гласачи од кон и 
т г Рецепи Сефери Милаин, земјоделец од-ТМ 
родопи или 99,9%, а во кутијата без листа К 
ОД СТО. ; 

За народен пратеник в нрогмеен' нв01 
дадат Редепи Сефери Милаин. 

238) Во десета изборна околија на Тј 
лија гласале вкупно 2.504 гласачи! од иди 
тот Љутви Мукарем, учител од ТетовоЈ.479 
иди 99%, а во кутијата бев листа 25 т џ 

За народен пратеник е прогласен 
дадат Љ р т Мукарем. 

339) Во в д и ш е а изборив околија 
околија гласале вкупно 3.001 гласачи од Ш ѓ 

' ф ш ш Зеадини Исмаили Рамадан, земјоделец 
барово.2.996 гласачи или 99,8%, а во кутнј 
лнс^а 5 или 0,2%. 

За народен пратеник е прогласен ивбранио^Кјш-
дадат Зеадинн Исмаили Рамадан. ^ 

240) Во дванаеста изборна околија т , Т е ^ ј ф л 
околија гласале вкупно 2.398 гласани, од кову ва 
да^от Неази Арифи Ризван, земјоделец од седо 
де 2.397 гласачи или 100%, а во куќџ 

За Народен пратеник е прогласев набра 
дадат Неази Арифи Ризван, 

241) Во тринае.ста изборна околија Јнја 
околија, гласале вкупно 2,0^7 гласачи, од кон ! 
дато? Јонузи Учениов Алија, работник од Ћ " 
гласачи или 100%. 

Занароден пратеник е прогласен т 
т и м Љ ш Ф Усеинов Алија, 

Штипска околија 

Ш ) Во прва изборна околија на 1Шишжа 
/д гласале вкупно 2.462 гласачи, од дом Ј а 
ц р Амедов Исманлов Мемет, земјоделец Ш 
ода, гласачи или 97,8%, а но кутијата 
ата 69 ади 2,2%. 

31 народен пратеник е прогласен нј 
дндат Амедов Исмаилов Мемет. 

. 243) Вф зРорш тборм околија Штипска 
Лија гласале вкупно 2.388 гласачи, од копаа 
ддтот Георгиев, Димов Миланчо, земјоделец % 
Карбинци, Ш З гласачи ида 99,2%, а во ку^иЈ 

1 9д народен пратеник џ , ^ т џ т избрани 
Шае? Георгиев Димов Миланчо. % " 

. М Ц Во трета избореа околија на Ш г џ т Џ 
џ1ш гласале вкупно 3,361 гласачкод ади 
тдгг Беновски Иванов Дише, службеник " 
гласачи иди98^8%, а во кутијата Уев диета 

За народен ХЏФШШ е прогласен. нзб 
дада? беловски Шаит Димче. 

т 1 ш и 

, 245) Ј ^ чегарта извела околија; ^ г Шинска 
околија гласеле! т Цџи т 
днддто? С т о е в с к и Ѓофев Блаже, ^ о а ^ ц ^ ^ Ш 

л а с т а р мш 3,4%. ( , ^ 
За народен праз̂ ннш е прогласен. избраниов ка^ 

дидаг Стојановски Гошев Блаже. ,.-

Секретар, 
ЏфЛџ,.е. Р 

Претседател, 
В. Марем, е. л 

Членот: 
^Поповска, е. Ш. 
ѓ. Фотев, с, р. 
Љ. Ефремов е, р, 
Д. Галенче^, е. џл 

- јР;- с. ^ 

, - ИСПРАВКА , 

Во "Службеавесник на НРМ" бр. 1 од 1.2 јануари 
ЗИМИ т Ш ^ џ фџршшЖк сеч следните нечдтин гревски: 

Во Уредбагга за (^кивањето, задачите вработени^ 
те на О т т ќ Ш о здружениот кинематографски 
а р е т п р н ј ^ а , в о Ш - Т ^ т 2 третиот 1ЅД треба да 
ЈЕ^М^^ здружеиието,, 

На с^^м^ вГпѕ^о^ р̂ А под % после зборот внал 

. Џ -^ тпШ зборот 'СаСч^п^е 10". . 
- Ш - З ^ у ^ страш, последниот рел - ол" ,ираиО! 

'"уарттоѓ9. 
% во тоднасловот под зборот "за" 

1 ', ; - . - - ^ - " 

^тѓ трева р каси. 
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