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302. 
Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, 

а во врска со чл. 2 тон. 1 од Правилникот за ра-
бота, Комисијата за толкување на законите на 
Народната скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 28 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 
Во чл. 28 ст. 2 од Законот за возните инвалиди 

од војните е пропишано дека на воените инвалиди 
од војните и на другите лица што уживаат помош 
и заштита по тој закон, а кои се наоѓаат на издр-
жување на казната поправителна работа подолга 
од една година, казната лишение од слобода по-
долга од шест месеци или казната лишение од 
слобода со присилна работа, им се запира ужива-
њето на инвалидските пра-за додека трае казната. 
Истовремено, во цитираната одредба е пропишано 
дека судот при изрекувањето на пресудата може 
во нарочно оправдани случаи да определи на фа-
милијата на осудениот да и' се остави делум или 
во целост уживањето на инвалидските права. 

Од друга страна, со републичките закони за 
прекршоците против јавниот ред и мир е предви-
дено дека спрема лицата против кои се води кри-
вична постапка поради кривичното дело загрозу-
вање на територијалната целост и независноста на 
државата или поради други определени кривични 
дела, ако делото на сторителот ги нема сите одбе-
лежоци на кривично дело а извршените дејствија 
укажуваат на потреба да се применат заштитни 
мерки спрема обвинетиот, може да се изрече за-
штитна мерка упатување на престој во определено 
место. 

Цитираната одредба од Законот за воените ин-
валиди од војните, во врска со одредбите од Кри-
вичниот законик и од републичките закони за пре-
кршоците против јавниот ред и мир, треба да се 
разбере така што на воените инвалиди од војните 
и на другите лица што уживаат помош и заштита 
по овој закон, им се запира уживањето на инва-
лидските права за време издржување на казната 
затвор во траење подолго од шест месеци или ка-
зната строг затвор, како и за време траењето на 
заштитната мерка упатување на престој во опре-
делено место во траење подолго од шест месеци, 
изречена со правосилно решение од надлежниот 
орган врз основа на одредбите од републичките 
закони за прекршоците против јавниот ред и мир. 
Исто така, овластувањето дадено на суд во нароч-
но оправдани случаи да определи на фамилијата 
на осудениот да и' се остави делум или во целост 
уживањето на правата врз основа на социјалното 
осигурување, важи под истите услови и за органот 
надлежен за изрекување на заштитната мерка 
упатување на престој во определено место. 

Бр. 56 
7 септември 1953 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 
на Народната скупштина на ФНРЈ 

Секретар, Претседател, 
Риста Антуновиќ, с. р. Макс Шнудерл, с. р. 

народен пратеник народен пратеник 

303. 

Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, 
а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за ра-
бота, Комисијата за толкување на законите на 
Народната скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 87 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 

СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ 
Во чл. 87 ст. 2 од Законот за социјалното оси-

гурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, изменет со чл. 32 од Уводниот за-
кон за Кривичниот законик, е пропишано дека на 
уживателот на социјалното осигурување што ќе 
биде осуден на казната строг затвор или казната 
затвор подолга од шест месеци, му се запира ужи-
вањето на правата врз основа на социјалното оси-
гурување. Истовремено, во цитираната одредба е 
пропишано дека судот може при изрекувањето на 
пресудата да определи во нарочно оправдани слу-
чаи на фамилијата на осудениот да и' се остави 
делум или во целост уживањето на правата врз 
основа на социјалното осигурување. 

Од друга страна, со републичките закони за 
прекршоците против јавниот ред и мир е предви-
дено дека спрема лицата против кои се води кри-
вична постапка поради кривичното дело загрозу-
вавање на територијалната целост и независноста 
на државата или поради други определени кри-
вични дела, ако делото на сторителот ги нема сите 
одбележоци на кривично дело а извршените деј-
ствија укажуваат на потреба да се применат за-
штитни мерки спрема обвинетиот, може да изрече 
заштитна мерка упатување на престој во опреде-
лено место. 

Цитираната одредба од Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии, во врска со изложените од-
редби од републичките закони за прекршоците 
против јавниот ред и мир, треба да се разбере 
таќо што и заштитната мерка упатување на пре-
стој во определено место во траење подолго од 
шест месеци да повлекува запирање на уживањето 
правата врз основа на социјалното осигурување 
додека трае оваа мерка. Исто така, овластувањето 
дадено на суд во нарочно оправдани случаи да 
определи на фамилијата на осудениот да и' се 
остави делум или во целост уживањето на правата 
врз основа на социјалното осигурување, важи под 
истите услови и за органот надлежен за изреку-
вање заштитна мерка упатување на престој во 
определено место. 

Бр. 57 
9 септември 1953 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 

на Народната скупштина на ФНРЈ 
Секретар, Претседател, 

Риста Антуновиќ, с. р Макс Шнудерл, с. р. 
народен пратеник народен пратеник 
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304. 

Врз основа на чл. 45 и 46 ст. 1 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, Сојузната изборна ко-
мисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИЗБОРНИ КО-
МИСИИ И ИЗБОРНИ КОМИСИИ НА АВТОНОМ-

НИТЕ ЕДИНИЦИ 
I. За спроведување на изборите за народни пра-

теници за Сојузната народна скупштина што ќе се 
одржат за Сојузниот собор во недела на 22 ноември 
1953 година, а за Соборот на производителите од 
22 до 23 ноември 1953 година се именуваат избор-
ни комисии во следен состав: 

А) РЕПУБЛИЧКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 
1) Изборна комисија на Народна Република Србија. 

Претседател Лазаревиќ Светолик, претседател 
на Врховниот суд на Народна Република Србија во 
Белград, 

заменик Јањиќ Тихомир, судија на Врховниот 
суд на Народна Република Србија во Белград, 

секретар Кангрга Миленко, секретар на Секре-
таријатот за законодавсто и организација на Из-
вршниот совет на Народна Република Србија во 
Белград, 

заменик Хаџипоповиќ Александар, судија на 
Врховниот суд на Народна Република Србија во 
Белград, 

член Шинжар Бранко, јавен обвинител на 
'Автономната Покраина Војводина во Нови Сад, 

заменик Грулевиќ Здравко, судија на Врховниот 
суд на Автономната Покраина Војводина во Нови 
Сад, 

член Али Шукри ја, секретар на Советот за на-
родно здравје и социјална политика на Народна 
Република Србија во Белград, 

заменик Јакиќ Драгутин, судија на Врховниот 
суд на Народна Република Србија во Белград, 

член Ружиќ Јован, металски работник — прет-
седател на работничкиот ^овет на фабриката за ма-ч 
шини алатљики „Иво-Лола Рибар" во Железник, 

заменик Вујчиќ Милорад, земјоделец од Мла-
денов ац, 

член Јанковиќ др Драгослав, доцент на Правни-
от факултет на Универзитетот во Белград, 

заменик Летиќ-Милосављевиќ Љубица, метал-
е н работничка член на Претседателството на Зем-
скиот совет на Сојузот на синдикатите на Србија 
во Белград, 

член Савиќ Бранка, член на Централниот одбор 
на Антифашистичкиот фронт на жените во Белград, 

заменик Бугарчиќ Милиќ, секретар на Универ-
зитетскиот комитет на Сојузот на комунистите на 
Србија во Белград. 

2) Изборна комисија на Народна Република 
Хрватска 

Претседател Брнчиќ Јосип, претседател на Вр-
ховниот суд на Народна Република Хрватска во 
Загреб, 

заменик Павиќ др Драгутин, судија на Врхов-
ниот суд на Народна Република Хрватска во Загреб, 

секретар Бабиќ Миле, секретар на Секретари-
јатот за законодавство и организација на Извршни-
от совет на Народна Република Хрватска во Загреб, 

заменик Па ја др Божидар, службеник на Се-
кретаријатот за законодавство и организација на 
Извршниот совет на Народна Република Хрватска 
во Загреб, 

член: Периќ Иван, член на Секретаријатот на 
Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на 
Хрватска во Загреб, 

заменик Грубор Љубо, член на Секјретаријатот 
на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите 
на Хрватска во Загреб, 

член Стефановиќ др Јован, професор на Прав-
ниот факултет (во Загреб, 

заменик Хан Томислав, судија на Врховниот суд 
на Народна Република Хрватска во Загреб, 

член Дончевиќ Иван, книжевник од Загреб, 
заменик Крајновиќ Антун, претседател на Цен-

тралниот комитет на Народната младина на Хр-
ватска во Загреб, 

член Сремец Нада, член на Секретаријатот на 
Главниот одбор на Антифашистичкиот фронт на 
жените во Загреб, 

заменик Шепаровиќ Емилија, член на Секрета-
ријатот на Главниот одбор на Антифашистичкиот 
фронт на Жените во Загреб, 

член Ножиниќ Милан, новинар од Загреб, 
заменик Братиќ др Богољуб, судија на Врхов-

ниот суд на Народна Република Хрватска во За-
греб. 

3) Изборна комисија на Народна Република 
Словенија 

Претседател Хочевар др Франц, претседател на 
Врховниот суд на Народна Република Словенија во 
Љубљана, 

заменик Томиншек др Теодор, судија на Врхов-
ниот суд на Народна Република Словенија во Љу-
бљана, 

секретар Глобевник др Јоже, советник на Се-
кретаријатот за законодавство на Извршниот совет 
на Народна Република Словенија во Љубљана, 

заменик Равник Евген, службеник на Секрета-
ријатот за законодавство на Извршниот совет на 
Народна Република Словенија во Љубљана, 

член Љубеј Франце, член на Главниот одбор на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Сло-
венија во Љубљана, 

заменик Димец Сречко, службеник на Глав-
ниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Словенија во Љубљана, 

член Черне Франц, член на Републичкиот со-
вет на Сојузот на синдикатите на Словенија во 
Љубљана, 

заменик Боштјанчич Франц, член на Републич-
киот совет на Сојузот на синдикатите на Словенија 
во Љубљана, 

член Живко Бернот, член на Извршниот одбор 
на Главниот задружен сојуз на Словенија во Љу-. 
бљана, 

заменик Јецел Франц, ревизор на Главниот за-: 
дружен сојуз на Словенија во Љубљана, 

член Кушеј др Горазд, професор на Универзи-
тетот во Љубљана, 

заменик Нужник Хенрик, претседател на Ко-
мисијата за прекршоци, на Државниот секретари"' 
јат за внатрешни работи на Народна Ѓепублика 
Словенија во Љубљана, 

член Водопивец др Катја, помошник на дирек-
тор на Заводот за статистика и евиденција на На-? 
родна Република Словенија во Љубљана, 

заменик Маркиш Стане, организационен секре-
тар на Централниот комитет на Народната младина 
во Љубљана. 
4) Изборна комисија на Народна Република Босна 

и Херцеговина^ 
претседател Цикота Божо, судија на Врховниот 

суд на Народна Република Босна и Херцеговина во 
Сараево, 

заменик Крешиќ Вид, судија на Врховниот суд 
на Народна Република Босна и Херцеговина во Са-
раево, 

секретар Конфорти др Саламон, секретар на Се-
кретаријатот за законодавство и организација на 
Изврш,ниот совет на Народна Република Босна и 
Херцеговина, во Сараево, 

заменик А јановиќ Салко, началник на Секрета-
ријатот за законодавство и организација на Извр-
шниот совет на Народна Република Боела и Херце-
говина во Сараево, 
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член Јокановиќ Стеио, судија на Врховниот суд 
на Народна Република Боска и Херцеговина а о Са-
раево, 

заменик -Калиќ Џемал, судија на Врховниот суд 
на Народна Република Босна и Херцеговина во Са-
раево, 

член Папиќ Августин, директор на Заводот за 
стопанско планирање на Народна Република Бо-
сна и Херцеговина во Сараево, 

заменик Иванишевиќ Доброслав, началник на 
Секретаријатот за законодавство и организација на 
Извршниот совет на Народна Република Босна и 
Херцеговина во Сараево, 

член Назечиќ Салко, професор на филозофскиот 
факултет во Сараево, -

заменик Томиќ Стојан, член на Централниот ко-
митет на Народната младина во Сараево, 

член Кериќ Салем, инструктор на Централниот 
комитет на Сојузот на комунистите на Босна и Хер-
цеговина во Сараево, 

заменик Коштан Деса, инструктор на Централ-
ниот комитет на Сојузот на комунистите на Босна 
и Херцеговина во Сараево, 

член Босниќ Милан, претседател на Земскиот 
одбор на Сојузот на синдикатите на градежните 
работници во̂  Сараево, 

заменик Кало Мехмед, претседател на Земскиот 
одбор на Сојузу на синдикатите на дрво де л ските 
работници во Сараево, 

5) Изборна комисија на Народна Република 
Македонија 

Претседател Групче Асен, претседател на Вр-
ховниот суд на Народна Република Македонија во 
Скопје, 

заменик Марина Панта, судија на Врховниот 
суд на Народна Република Македонија во Скопје, 

секретар Корабар Перо, секретар на Секрета-
ријатот за законодавни и управни прашања на Извр-
шниот совет на Народна Република Македонија во 
Скопје, 

заменик Лазаров Томо, службеник на Секрета-
ријатот за законодавни и управни прашања на Из-
вршниот совет на Народна Република Македонија 
во Скопје, 

член Никовски Киро, судија на Врховниот суд 
на Народна Република Македонија (во Скопје, 

заменик Ацев Вангел, судија на Врховниот суд 
на Народна Република Македонија БО Скоп1е, 

член Симитчиев Асен, потсекретар на Дожав-
ниот секретаријат за работи на народното стопан-
ство на Народна Република Македонија во Скопје, 

заменик Пекевски Боро, директор на Заводот за 
статистика и евиденција на Народна Република 
Македонија во Скопје, 

член Дуковски Јован, јавен правобранител на 
Народна Република Македонија во Скопје, 

заменик Јанев Никола, началник на Државниот 
секретаријат за правосудна управа на Народна Ре-
публика Македонија во Скопје, 

член Лештаров Перо, претседател на Државна-
та арбитража на Народна Република Македонија 
во Скопје, 

заменик ѓорѓевиќ Предраг, началник на Држав-
ниот секретаријат за правосудна управа на Народ-
на Република Македонија во Скопје, 

член Арсова Ленче, помошник секретар на 
Извршниот совет на Народна Република Македон 
нија во Скопје, 

заменик Стојчев Димче, претседател на Коми-
сијата за прекршоци на Државниот секретаријат за 
внатрешни работи на Народна Република Македо-
нија во Скопје. 
6) Изборна комисија на Народна Република Црна 

Гора 
Претседател Ѓанковиќ Никола, претседател на 

Врховниот суд на Народна Република Црна Гора 
во Титоград, 

заменик Вујошевиќ Божо, судија на Врховниот 
суд на Народна Република Црна Гора во Титоград, 

секретар Миќуновиќ Вељко, началник во Секре-
таријатот за законодавство и организација на Из-
вршниот совет на Народкса Република Црна Гора 
во Титоград, 

заменик Дрљевиќ Милутин, службеник на Вр-
ховниот суд на Народна Република Црна Гора во 
Титоград, 

член Марковиќ Милева, службеник на Ивр-
шниот совет на Народна Република Црна Гора во 
Титоград, 

заменик Церовиќ Милка, службеник на Глав-
ниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ во Титоград, 

член Вучковиќ Драгутин, судија на Врховниот 
суд на Народна Република Црна Гора во Титоград, 

заменик Миќуновиќ Радован, судија на Околии 
скиот суд во Титоград, 

член Вујовиќ ѓорѓије, началник на Бирото за 
молби и поплаки на Извршниот совет на Народна 
Република Цона Гора во Титоград, 

заменик Перишиќ Милутин, сужбеник на Извр-
шниот совет на Народна Република Црна Гора во 
Титоград, 

член Перовиќ Новак, претседател на Државната 
арбитража на Народна Република Црна Гора во 
Титоград, 

заменик Вучиниќ Владимир, арбитер на Држав-
ната арбитража на Народна Република Црна Гора 
во Титоград, 

член Синдик Трипо, секретар на Земскиот со-
вет на синдикатите на Црна Гора во Титоград, 

заменик Рашовиќ Стојо, претседател на Зем^ 
скиот одбор на синдикатите на сасбраќајот на Црна 
Гора во Титоград, 

Б. ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА АВТОНОМНАТА' 
ПОКРАИНА И ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА АВТО-ј 

НОМНАТА ОБЛАСТ 
1) Изборна комисија на Автономната Покраина 

Војводина 
Претседател Бабиќ Стеван, судија на Врховниот 

суд на Автономната Покраина Војводина во Нови 
Сад, 

заменик Ѓетвај Карол,, судија на Врховниот суд 
на Автономната Покраина Војводина во Нови Сад, 

секретар Вујин Александар, началник на Од-
делението за администрација на Извршниот совет 
на Автономната Покраина Војводина во Нови Сад, 

заменик Матиќ Жарко службеник од Нови Сад, 
член Шарњаји Јанош, работник од Нови Сад, 
заменик Хунцман Петар, работник од Нови Сад, 
член Раду Флор, професор од Нови Сад, 
заменик Дивљак Димитрије, службеник од Нови 

Сад, 
член Кабин Христина, службеник од Носи Сад, 
заменик Хуњади Антун, земјоделец од Петро-

варадин, 
2) Изборна комисија на Автономната Косовско-

метохиска Област 
Претседател Гукиќ Милутин, претседател на 

Окружниот суд во Приштина, 
заменик Зуљевиќ Божидар, претседател на 0 -

кружниот суд во Призрен, 
секретар Арни Зекир, судија на Окружниот суд 

во Приштина, 
заменик Корали Ариф, претседател на Народ-

ниот одбор на Градската општина во Призрен, 
член Бакали Саит, службеник на Наодниот од-

бор на Автономната Косовско-метохиска Област во 
Приштина, 

заменик Катаниќ Добривој% службеник од При-
штина, 

член Глоговац Олга, инструктор на Обласниот 
комитет на Сојузот на комунистите на Србија во 
Приштина, 
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заменик Шкољоли Џељана, управник на ќили-
марската задруга во Пеќ, 

член Јахја Тахир, директор на печатарското 
претпријатие во Приштина, 

заменик Шоши Мехмед, претседател на Народ-
ниот одбор на Градската општина во Пеќ. 

П. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 1 
15 септември 1953 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с.р. Михаило ѓорѓевиќ, с.р 

305. 
Врз основа на чл. 45, 46 став 1 и 50 ст. 2 од 

Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на сојузните народни пратеници, во вр-
ска со Одлуката на Сојузниот извршен совет за 
поделба на територијата на Федеративна Народна 
Република Југославија на изборни околии за из-
борите за народни пратеници што се избираат во 
околиите и градовите за Сојузниот собор на Соју-
зната народна скупштина на изборите што ќе се 
одржат во недела на 22 ноември 1953 година Р. п. 
бр. 236 од 10 септември 1953 година Сојузната из-
борна комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИ-
Т И ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА 
I. За спроведување на изборите за народни 

пратеници за Сојузниот собор на Сојуз-ната народ-
на скупштина што ќе се одржат во недела на 22 
ноември 1953 година се именуваат околиски избор-
ни комисии во следен состав: 

I. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1) Изборна охолија кључкопоречка — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Кладово: 
претседател Тасиќ Јован, судија на Околискиот 

суд во Кладово, 
заменик Николиќ Сима, судија на Околискиот 

суд во Кладово, 
секретар Станој евиќ Добрица, службеник на 

Народниот одбор на Околијата во Д. Миланова^, 
заменик ѓурѓевиќ Влајко, пензионер од Д. Ми-

ланова^ 
член Маринковиќ Јован, земјоделец од Костово, 
заменик Гончиќ Антоние, работник од Кладовђ. 
2) Изборна околија крајинсќа — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Неготин: 
претседател Тодоровиќ Драгољуб, судија на 0 -

кружниот суд во Неготин, 
заменик Божиновиќ ѓорѓе, судија на Околиски-

от суд во Неготин, 
секретар Здравковиќ Здравко, службеник на 

Народниот одбор на Околијата во Неготин, 
заменик Јовановиќ Христифор, службеник на 

Трговинското претпријатие „Хајдук Вељко" во Не-
готино 

член Јаковљевиќ Никола, службеник на Народ-
ната банка во Неготин, 

заменик Таниќ Божидар, земјоделец од Там-
ниче. 

3) Изборна околија бољевачко-борска — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Бор: 

претседател Ракочевиќ Вујо, судија на Околи-
скиот суд во Бор, 

заменик Михајловиќ Гаврило, судија на Околи-
скиот суд во Бољевац, 

секретар Цветковиќ Радован, правник од Бор, 

заменик Јаковљевиќ Милосав, правен референт 
на Народниот одбор на околијата во Бољевац, 

член Гавриловиќ Софија, домаќинка од Бо-
ливач, 

заменик Савиќ Тихомир, директор на Околиско-
то стопанско претпријатие „Јединство" во Бор. 

4) Изборна околија заечарска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Заечар: 

претседател Тодоровиќ Илија, претседател на 
Околискиот суд во Заечар, 

заменик Лазиќ Светозар, судија на Околи-
скиот суд во Заечар, 

секретар Петровиќ Петар, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Заечар, 

заменик Алексиќ Живојин, службеник на На-
ниот одбор на Околијата во Заечар, 

член Цоковиќ Радомир, службеник на Народ-
ниот од обор на Околијата Заечар, 

заменик Љубковиќ Јеленко, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Заечар. 

5) Изборна околија тимочка — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Књажевац: 

претседател Профировиќ Драгољуб, претседа-
тел на Околискиот суд во Књажевац, 

заменик Радисављевиќ Боривоје, судија на 
Околискиот суд во Књажевац, 

секретар Аќимовиќ Костадинка, домаќинка од 
Књажевац, 

заменик Милутиновиќ Богомир, кожарски ра-
ботник од Књажевац, 

член Милосављевиќ Љубомир, директор на 
Рудникот „Дубрава" во Књажевац, 

заменик Миленовиќ Гаврило, член на Селан-
ската работна задруга во Берчиновац. 

6) Изборна околија белопаланачко-сврљишка 
—со Седиште на Околиската изборна комисија во 
Бела Паланка: 

претседател ѓорѓевиќ Божидар, претседател на 
Околискиот суд во Бела Паланка, 

заменик Тодоровиќ Божидар, судија на Околи-
скиот суд во Сврљиг, 

секретар Андрејевиќ Илија, службеник на На^ 
родниот одбор на Околијата во Сврљиг, 

заменик Златановиќ Драган, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Бела Паланка, 

член Давитков Петар, директор на Народната 
банка во Бела Паланка, 

заменик Радојковиќ Александар, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Сврљиг. 

7) Изборна околија нишавска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Пирот: 

претседател Кирлиќ Димитрије, претседател на 
Окружниот суд во Пирот, 

заменик Даскаловиќ Милош, судија на Окру-
жниот суд во Пирот, 

секретар Јовановиќ Гаврило, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Пирот, 

заменик Петровиќ Јован, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во (Пирот, 

член Пејчиќ Милош, службеник од Пирот, 
заменик Илиќ Ружица, работничка од Пирот. 
8) Изборна околија димитровградско-лужничка 

— со седиште на Околиската изборна комисија во 
Бабушница: 

претседател Димитријевиќ Војислав, претседател 
на Околискиот суд во Бабушница, 

заменик Поповиќ Драгомир, судија на Околи-
скиот суд во Бабушница, 

секретар Алексиќ Градимир, службеник во Ба-
бушница, 

заменик Арбутина Никола, службеник на На-
родниот одбор на околијата во ДиМитробград, 

член Стоилков Павле, службеник на Народниот 
одбор на околијата во Димитровград, 

заменик Мијалковиќ Војислдв, службеник од 
Бабушница. - - - ̂  
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9) Изборна околија јужноморавско-масуричка 
— со седиште на Околиската изборна комисија во 
Владичин Хан: 

претседател Ристиќ Аристомен, претседател на 
Околискиот суд во Владичин Хан, 

заменик Јовановиќ Бранко, судија на Околи-
скиот суд во Сурдулица, 

секретар Паниќ Бранко, службеник на Околи-
скиот суд во Владичн Хан, 

заменик СТОЈКОВИЌ Бранислав, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Сурдулица, 

член Стошиќ Јосиф, директор на претпријати-
ето „Масурица" во Сурдулица, 

заменик Поповиќ Слободан, секретар на Тргов-
ското претпријатие „1 Мај" во Владичин Хан. 

10) Изборна околија власотиначка — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Власотинци: 

претседател Петковиќ Борисав, судија на Око-
лискиот суд во Власотинци, 

заменик Поповиќ Милисав, судија на Околи-
скиот суд во Власотинци, 

секретар Петковиќ Стојанча, судија за пре-
кршоци на Народниот одбор на Околијата во Вла-
сотинци, 

заменик Тасиќ Тихомир, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Власотинци, 

член Радивојевиќ Сотир, одборник на Околи-
скиот совет на Народниот одбор на Околијата во 
Власотинци, 

заменик Крстиќ Стаменко, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Власотинци. 

И) Изборна околија босилеградека — со седи-
ште на Околиската изборна комисија во Босилеград: 

претседател Стојановиќ Војне лав, претседател на 
на Околискиот суд во Босилеград, 

заменик Алексов Бојан, судија на Околискиот 
суд во Босилеград, 

секретар Стојков Стефан, службеник во Боси-
леград, 

заменик Костиќ Олга, службеник во Босилеград, 
член Захариев Симеон, службеник во Боси-

леград, 
заменик Ангелов Борис, службеник во Босиле-

град. 
12) Изборна околија врањска - со седиште на 

Околиската изборна комисија во Врање: 
претседател Илиќ Зарија, претседател на Око-

лискиот суд во Врање, 
заменик Протиќ Милош, судија на Окружниот 

суд во Врање, 
секретар Ристиќ Милан, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Врање, 
заменик Стошиќ Живојин, службеник на На-

родниот одбор на Градската општина во Врање, 
член Атанасијевиќ Атанасије, службеник на 

Народниот одбор на Околијата во Врање, 
заменик Стошиќ Мило, службеник на Народ-

ниот одбор на Општината во Власе. 
13) Изборна околија бујановачка — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Бујановац: 
претседател Ковачевиќ Милутин, претседател на 

Околискиот суд во Бујановац, 
заменик Адеми Чамил, судија на Околискиот 

суд во Бујановац, 
секретар Стошиќ Стојан, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Бујаковац, 
заменик Јашар Саити, претседател на Народниот 

одбор на општината во Прешево, 
член Костиќ Милорад, службеник на Народниот 

одбор на Околијата во Бујановац, 
заменик Укшини Абдула, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Бујановац. 
14) Изборна околија јабланичка — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Лебане: 

претседател Перовиќ Радосав, судија на Околи-
скиот суд во Лебане, 

заменик Степиќ Спасоје, судија на Околискиот 
суд во Лебане, 

секретар Момировиќ Душан, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Лебане, 

заменик Вукановиќ Драгомир, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Лебане, 

член Тасиќ Светислав, пензионер од Лебане, 
заменик Пешиќ Драгољуб, земјоделец од Кри-

вана. 
15) Изборна околија лесковачка I — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Лесковац: 
претседател Елезовиќ Предраг, претседател на 

Окружниот суд во Лесковац, 
заменик Николиќ Бора судија на Околискиот 

суд во Лесковац, 
секретар Ранисављевиќ Драгослав, просветен 

работник од Лесковац, 
заменик (Поцков Ката, службеник на Народ-

ниот одбор на Градската општина во Лесковац, 
член Пешиќ Душан, работник од Лесковац, 
заменик Пејчиќ Раде, столарски работник од 

Лесковац. 
16) Изборна околија лесковачка II — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Лесковац: 
претседател Митиќ Петар, претседател на Око-

лискиот суд во Лесковац, 
заменик Прокоповиќ Видоје, судија на Околи-

скиот суд во Лесковац, 
секретар Маринковиќ Славко, службеник на 

Народниот одбор на Градската општина во Ле-
сковац. 

заменик Јовановиќ Јован, просветен работник 
од Лесковац, 

член Цветковиќ Стојан, од Брестовац, 
заменик Коциќ Илија, земјоделец од Мала Би-

љаник, 
17) Изборна околија добринка — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Прокупље: 
претседател Тасиќ Душан, судија на Околиски-

от суд во Прокупље, 
заменик Брауновиќ Милован, судија на Околи-

скиот суд во Прокупље, 
секретар Цветковиќ Слободан, службеник на 

Народниот одбор на околијата добричка во Про-
купље, 

заменик Вешковиќ Љуба, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата добринка во Прокупље, 

член Стојановиќ Стојан, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата добринка во Прокупље, 

заменик Пауновиќ Миодраг, земјоделец од Ново 
Село. 

18) Изборна околија топлинка — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Прокупље: 

претседател Ракоњац Миливоје, судија на Око-
лискиот суд во Прокупље, 

заменик Брауновиќ Милован, судија на Око-
лискиот суд во Прокупље, 

секретар Миленковиќ Боривоје, службеник на 
Народниот одбор на Околијата топлинка во 
Прокупље, 

заменик Вукајловиќ Никола, службеник на 
Народниот одбор на Околијата топличка во 
Прокупље, 

член Тодоровиќ Милутин, службеник на На-
родниот одбор на Околијата топлинка во Шрокупље, 

заменик Јовановиќ Боривоје, службеник на 
Селско-стопанскиот имот во Долна Трнава. 

19) Изборна околија јастребачко-косаничка — 
со седиште на Околиската изборна комисија во 
Куршумлија: 

претседател Марковиќ Радомир, судија на Око-
лискиот суд во Куршумлија. 
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заменик ѓорѓевиќ Десимир, судија на Околи-
скиот суд во Куршумлија, 

секретар Глишиќ Богосав, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Куршумлија, 

заменик Бојовиќ Битко, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Куршумлија, 

член Јовановиќ Стојан, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Блаца, 

заменик Милошевиќ Алекса, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Блаца. 

20) Изборна околија нишка — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Ниш: 

претседател Поповиќ Милентије, судија на Око-
лискиот суд во Ниш, 

заменик Божиновиќ Никола, судија на Околи-
скиот суд во Ниш, 

секретар Илиќ Драгоин, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Ниш, 

заменик Савиќ Чедомир, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Ниш, 

член Димитријевиќ Цветко, земјоделец од Прва 
Кутина, 

заменик Мишиќ Добривоје, работник од Кне-
жева^ 

21) Изборна околија град Ниш — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Ниш: 

претседател Кулиќ Димитрије, претседател на 
Околискиот суд во Ниш, 

заменик Бујановиќ др Милан, судија на Окру-
жниот суд во Ниш, 

секретар Стојановиќ Светислав, службеник од 
Ниш, 

заменик Поповиќ Милентие, судија на Око-
лискиот суд во Ниш, 

член Јанковиќ Јованка, наставница од Ниш, 
заменик Бошњаковиќ Миодраг, директор на 

Средната театарска школа во Ниш. 

22) Изборна околија моравска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Алексинац: 

претседател Милојковиќ Драгомир, претседател 
на Околискиот суд во Алексинац, 

заменик Станковиќ Станислав, судија на Око-
лискиот суд во Алексинац, 

секретар Васиќ Здравко, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Алексинац, 

заменик Анѓелковиќ Драган, надзорник на ру-
дничката колонија на Алексиначките рудници, 

член Филиповиќ Драгољуб, службеник на На-
родниот одбор на Градската општина во Алексинац, 

заменик Рајовиќ Ратомир, службеник на На-
родниот одбор на Градската оптшина во Алексинац. 

23) Изборна околија ражањско-сокобањска — 
со седиште на Околиската изборна комисија во 
Ражањ: 

претседател Никчевиќ Војислав, претседател 
на Околискиот суд во Ражањ, 

заменик Димитријевиќ Милош, судија на Око-
лискиот суд во Сокобања, 

секретар Антиќ Јеленко, службеник од Блен-
да'а, 

заменик Станој евиќ Душан, службеник од 
Ражањ, 

член Обрадовиќ Милорад, службеник од Ражањ, 
заменик Никодијевиќ Тихомир, учител од Соко-

бдња 
24) Изборна околија параќинска — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Параќин: 
претседател Поповиќ Милан, претседател на 

Околискиот суд во Параќин, 
заменик Крстиќ Матија, судија на Околискиот 

суд во Параќин, 
секретар Живковиќ ѓорѓе, службеник на На-

родниот одбор на Околијата во Параќин, 

заменик Милосављевиќ Станоје, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Параќин, 

член Арћнѓеловиќ Драгољуб, потпретседател 
на Народниот одбор на Околијата во (Параќин, 

заменик Урошевиќ Мирко, секретар на Тргов-
ската комора во Параќин, 

25) Изборна околија левачко-темниќска — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Доњи 
Крчин: 

претседател ѓорѓевиќ Станко, претседател на 
Околискиот суд во Рековац, 

заменик Цветковиќ Љубомир, судија на Околи-
скиот суд во Варварин, 

секретар Павловиќ Радомир, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Варварин, 

заменик Матејиќ Живота, судија за прекршоци 
на Народниот одбор на Околијата во Рековац, 

член Недељковиќ Драгослав, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Рековац, 

заменик Недељковиќ Драгољуб, службеник на 
на Народниот одбор на Општината во Доњи Крчин. 

26) Изборна околија раваничка - со седиште 
на Околиската изборна комисија во Куприја: 

претседател Јаниќијевиќ Бранко, претседател 
на Околискиот суд во Ќуприја, 

заменик Селиќ Миодраг, судија на Околискиот 
суд во Куприја, 

секретар Радивој евиќ Урош, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Куприја, 

заменик Павловиќ Живана, службеник од Ку-
р и ј а , 

член Шевиќ Милош, работник на Фабриката за 
шеќер во Куприја, 

заменик Живановиќ Константин, земјоделец 
од Куприја. 

27) Изборна околија беличка — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Светозарево: 

претседател Младеновиќ Марко, претседател на 
Околискиот суд во Светозарево, 

заменик Коциќ Боривое, судија на Окружниот 
суд во Светозарево, 

секретар Стојановиќ Јездимир, службеник на 
Околискиот комитет на Сојузот на комунистите на 
Србија во Светозарево, 

заменик Новаковиќ Милутин, судија за пре-
кршоци на Народниот одбор на Градската општина 
во Светозарево, 

член Матиќ Војне лав, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Светозарево, 

заменик Матиќ Драгољуб, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Светозарево. 

28) Изборна околија деспотовачко-ресавска —со 
седиште на Околиската изборна комисија во Сви-
лајнац: 

претседател Рашков Петар, претседател на Око-
лискиот суд во Свилајнац, 

заменик Јездиќ Реља, судија на Околискиот суд 
во Деспотовац, 

секретар Ковачевиќ Александар, службеник во 
Свилајнац, 

заменик Илиќ Милутин, пензионер во Породин, 
член Петровиќ Сретен, службеник во Деспотовац, 
заменик Пановиќ Јездимир, шивач во Свилајнац, 
29) Изборна околија поморавска — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Велика Плана: 
претседател Миличевиќ Миодраг, претседател 

на Околискиот суд во Велика Плана, 
заменик Пејовиќ Илија, судија на Околискиот 

суд во Велика Плана, 
секретар Милутиновиќ Љуб,иша, службеник на 

Народниот одбор на Околијата во Велика Плана, 
заменик Васиљевиќ Јелена, земјоделец од Мала 

Плана, 
член Стоиловиќ Стојан, работник од Велика 

Плана, 
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заменик Милосављевиќ Христина, земјоделец 
од Четереж. 

30) Изборна околија млавска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Петровац: 

претседател Николиќ Здравко, претседател на 
Околискиот суд во Петровац, 

заменик Ми л о јевиќ Драгутин, судија на Око-
лискиот суд во Петровац, 

секретар Гурѓевиќ Илија, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Петровац, 

заменик Ѓориќ Мирослава, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Петровац, 

член Миловановиќ Душан, претседател на На-
родниот одбор на Општината во Петровац, 

заменик Благојевиќ Душан, директор на прет-
пријатие „1 Мај" во Петровац. 

31) Изборна околија звишко-хомољска — со 
седиште на Околиската изборна комисија во 
Кучево: 

претседател Јанковиќ Селимир, претседател на 
Околискиот суд во Кучево, 

заменик Попадиќ Јован, претседател на Околи-
скиот суд во Жагубица, 

секретар Николиќ Милорад, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Кучево, 

заменик Илиќ Лазар, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Жагубица, 

член ѓорѓевиќ Милутин, службеник од Жа-
губица, 

заменик Секулиќ Милутин, службеник од Ку-
чево. 

32) Изборна околија рамска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Велико Градиште: 

претседател Гајиќ Радивој е, претседател на 
Околискиот суд во Велико Градиште, 

заменик Богдановиќ Драгољуб, судија на Око-
лискиот суд во Велико Градиште, 

секретар Лазиќ !Предраг, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Велико Градиште, 

заменик Стефановиќ Војне лав, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Велико Градиште, 

член Милосављевиќ Боривоје, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Велико Градиште, 

заменик Бесарабиќ Михајло, берберин од Ве-
лико Градиште. 

33) Изборна околија пожаревачка - со седи-
ште на Околиската изборна комисија во Пожа-
ревац: 

претседател Гојковиќ Тихомир, претседател на 
Околискиот суд во Пожаревац, 

заменик Маровиќ ѓуро, судија на Окружниот 
суд во Пожаревац, 

секретар Максиќ Бора, работник на Претпри-
јатието ,,Моравка'' во Пожаревац, 

заменик Бркиќ Сима, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Пожаревац, 

член Радуновиќ Ратомир, член на Селанската 
работна задруга „Црвена Звезда" во Пожаревац, 

заменик Дамјановиќ Драги, службеник на Прет-
пријатието „Узор" во Пожаревац. 

34) Изборна околија подунавска - со седиште 
на Околиската изборна комисија во Смедерево: 

претседател Ранковиќ Танасије, судија на Око-
лискиот суд во Смедерево, 

заменик Константинови^ Светозар, судија на 
Околискиот суд во Смедерево, 

секретар Стојановиќ Стојан, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Смедерево, 

заменик (Петровиќ Светозар, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Смедерево, 

член Ристиќ Милорад, службеник на Околи-
скиот сојуз на земјоделските задруги во Смедерево, 

заменик Радуловиќ Божидар ,работник од Сме-
дерево 

35) Изборна околија коемајска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Младеновац: 

претседател Живковиќ Михајло, претседател на 
Околискиот суд во Младеновац, 

заменик Јаковљевиќ Синиша, судија на Околи-
скиот суд во Младеновац, 

секретар Новичиќ Михаило, службеник на На-
родниот одбор на околијата во Младеновац, 

заменик Караклајиќ Радован, службеник на 
Народниот одбор на градската општина во Младе-
нова^ 

член Тодоровиќ Милосав, работник на индустри-
ско-керамичкото претпријатие „Керамика" во Мла-
ден овац, 

заменик Спасиќ Лепосава, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата во Младеновац. 

36) Изборна околија јасеничка — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Смедеревска Па-
ланка: -

претседател Аксиќ Димитрије, судија на Околи-
скиот суд во Смедеревска Паланка, 

заменик Марковиќ Владимир, судија на Околи-
скиот суд во Смедеревска Паланка, 

секретар Миљковиќ Александар, службеник на 
Народниот одбор на околијата во Смедеревска Па-
ланка, 

заменик Милутиновиќ Драгослав, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Смедеревска Па-
ланка, 

член Јовановиќ Тихомир, службеник на Народ-
ниот одбор ,на градската општина во Смедеревска 
Паланка, 

заменик Јоцковиќ Драгољуб, олунвбеник во Сме-
деревска Паланка. 

37) Изборна околија лепеничко-опленачка — со 
седиште на Околиската изборна комисија во То-
пола: 

претседател Ристовиќ Мирко, претседател на 
Околискиот суд во Топола, 

заменик Јовановиќ Душан, претседател на Око-
лискиот суд во Рана Крагујевачка, 

секретар Радој ковиќ Љубиша, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Топола, 

заменик Радомировиќ Обрен, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Рача Крагуја-
вачка, 

член Живановиќ Десимир, службеник на На-
родниот одбор во Рана Крагујевачка, 

заменик Гајиќ Предраг, службеник од Топола. 
38) Изборна околија орашачка - со седиште 

на Околиската изборна комисија во Аранѓеловац: 
претседател Проковиќ Драгослав, судија на 

Околискиот суд во Аранѓеловац, 
заменик Павловиќ Миливоје, судија на Околи-

скиот суд во Аранѓеловац, 
секретар Стојановиќ Јован, службеник на На-

родниот одбор на Околијата во Аранѓеловац, 
заменик Сарамандиќ Станимир, службеник на 

Народниот одбор на Околијата во Аранѓеловац, 
член Крсмановиќ Мика, директор на Народната 

банка во Аранѓеловац, 
заменик Радојевиќ Миливоје, службеник на 

Народниот одбор на Околијата во Аранѓеловац. 
39) Изборна околија крагујевачка и град Кра-

гујевац — со седиште на Околиската изборна ко-
мисија во Крагујевац: 

претседател Минаковиќ Александар, пре-тседател 
на Окружниот суд во Крагујевац, 

заменик Милојковиќ Станислав, судија на Око-
лискиот суд во Крагујевац, 

секретар Трбојевиќ Даница, управител' на Град-
ската библиотека во Крагујевац, 

заменик Лаѓарски Иван, службеник во Крагу-
јевац, 

член Марковиќ Милан, учител во Околијата 
крагујевачка, 
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заменик Петковиќ Михаило, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Кратујевац. 

40) Изборна околија гружанска — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Крагујевац, 

претседател Стевовиќ Миодраг, судија на Окру-
жниот суд во Крагујевац, 

заменик Парезановиќ Драгољуб, судија на Окру-
жниот суд во Крагујевац, 

секретар Стаменковиќ Миладин, службеник на 
Народниот одбор на околијата гружанска во Кра-
гујевац, 

заменик Божовиќ Михајло, службеник од Кра-
гујевац, 

член Аврамовиќ Јелица, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата гружанска во Крагујевац, 

заменик Васиљевиќ Сиба, службеник на Око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги на Околи-
јата гружанска во Крагујевац. 

41) Изборна околија љишко-таковска — со се-
диште на Околиската изборна комисија го Горњи 
Милановац: 

претседател Зариќ Љубиша, претседател на 
Околискиот суд во Горњи Милановац, 

заменик Јаниќијевиќ Богољуб, судија на Око-
лискиот суд во Горњи Милановац, 

секретар Никиќ Славко, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Горњи Милановац, 

заменик Буриќ Никола, службеник на Народ-
ниот дбор на Околијата во Горњи Милановац, 

член Симиќ Раденко, службеник од Љиг, 
заменик Пантиќ Радован, службеник од Љиг. 
42) Изборна околија валевска — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Ваљево: 
претседател Ристивојевиќ Милорад, судија на 

Окружниот суд во Ваљево, 
заменик Манојлоеиќ Милан, судија на Окру-

жниот суд во Ваљево, 
секретар Лома Бранислав, правен референт на 

Народниот одбор на Околијата во Ваљево, 
заменик Ѓокановиќ Светислав, правен референт 

на Народниот одбор на Околијата во Ваљево, 
член Ранковиќ Богдан, уредник на листот 

„Напред" во Ваљево, 
заменик Дудиќ Вера, земјоделец од Клинци. 
43) Изборна околија тапшавска — со седиште 

на Околиската изборна комисија на Уб: 
претседател Јаковљевиќ Братиолав, претседа-

тел на Околискиот суд во Уб, 
заменик Каоаџиќ Милутин, судија на Околи-

скиот суд во уб, 
секретар Ќрчевинац Мило, службеник на На-

родниот одбор на Околијата во Уб, 
заменик Андрејевиќ Максим, директор на фи-

лијалата на Народната бакк^ во Уб, 
член Живановиќ Деспот, службеник од Уб, 
заменик Тешиќ Предраг, службеник од Уб. 
44) Изборна околија колубарска — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Лазаревац: 
претседател Платаниќ Радисав, претседател на 

Околискиот суд во Лазаревац, 
заменик Чакаревиќ Добрило, судија на Околи-

скиот суд во Лазаревац, 
секретар Јанковиќ Матеја, службеник на На-

родниот одбор на околијата во Лазаревац, 
заменик Милетиќ Драгиша, работник во Лаза-

рева^ 
член Радовановиќ Драгослав, службеник на На-

родниот одбор на околијата во Лазаревац, 
заменик Буквиќ Бранко, наставник на гимна-

зијата во Лазаревац 
45) Изборна околија белградска — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Белград: 
претседател Среќковиќ ѓорѓе, судија' на Око-

лискиот суд во Белград, 
заменик Весковиќ Драгиќ, претседател на Око-

лискиот суд во Белград, 
секретар Илиќ Милорад, службеник од Бел-

град, 

заменик Симиќ Стеван, службеник од Белград, 
член Алимпиќ Богдан, работник од Белиот 

Поток, 
заменик Петровиќ Љубивое, службеник од 

Жарково. 
46) Изборна околија град Белград I — со се-

диште на Околиската изборна комисија во Белград: 
претседател Нигриновиќ Властимир, судија на 

II околиски суд за град Белград во Белград, 
заменик Милосављевиќ Милан, судија на ЈП 

околиски суд за град Белград во Белград, 
секретар Мирковиќ Драгиќ, заменик на Јавни-

от обвинител на Нордна Република Србија во Бел-
град, 

заменик Буковиќ Ратко, новинар од Белград, 
член Рапаиќ Бранко, службеник од Белград, 
заменик Софтиќ Миодраг, работник од Белград. 
47) Изборна околија град Белград П — со се-

диште на Околиската изборна комисија во Белград: 
претседател Пантовиќ Драгослав, судија на 

Окружниот суд за град Белград во Белград, 
заменик Трајиќ Анѓелко, судија на Окружни-

от суд за град Белград во Белград, 
секретар Миланковиќ Драгомир, службеник на 

Народниот одбор на општината Скадарлија во Бел-
град, 

заменик Боговац Душан, службеник на На-
родниот одбор на општината Теразије во Белград, 

член Демиќ Борка, службеник од Белград, 
заменик Дукиќ др Милош, службеник на Со-

јузниот врховен суд во Белград. 
48) Изборна околија град Белград П1 — со 

седиште на Околиската изборна комисија во Бел-
град: 

претседател Димитриевиќ Љубивоје, судија на 
Окружниот суд во Белград, 

заменик Милосављевиќ Љубинка, судија на 
Окружниот суд за град Белград во Белград, 

секретар Крахтис Никола, службеник на На-
родниот одбор на општината Палилула во Белград, 

заменик Жица Остоја, помошник на Јавниот 
обвинител ро Белград, 

член Бошковиќ Веселин, работник од Белград, 
заменик Башкот Стојан, работник од Белград. 
49) Изборна околија град Белград IV — со се-

диште на Околиската изборна комисија во Белград: 
претседател Петковиќ Боривоје, судија на Окру-

жниот суд за град Белград во Белград, 
заменик ѓорѓевиќ Петар, судија на III околи-

ски суд за град Белград во Белград, 
секретар Пишчевиќ Милојко, секретар на На-

родниот одбор Стари ѓерам во Белград, 
заменик ѓорѓевиќ Ѓока, службеник на Народ-

ниот одбор Ѕвездара во Белград, 
член Загорац Младен, работник од Белград, 
заменик Јанковиќ Бранислав, професор од Бел-

град. 
50) Изборна околија град Белград V — со се-

диште на Околиската изборна комисија во Белград: 
претседател Димитриј евиќ Јован, судија на 

Окружниот суд за град Белград во Белград, 
заменик Нешковиќ Миодраг, судија на Окру-

жниот суд во Белград, 
секретар Пешиќ Светислав, службеник на Јав-

ното правобранителство на Народна Република 
Србија во Белград, 

заменик Димитриј евиќ Петар, работник од 
Белград, 

член Плевљак Мурат, службеник од Белград, 
заменик ѓокиќ Марко, службеник на Народ-

ниот одбор на Општината Источни Врачар во 
Белград. 

51) Изборна околија град Белград VI — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Белград: 

претседател Тотиќ Бранислав, судија на II 
околиски суд за град Белград до Белград. 
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заменик ѓорѓевиќ Душан, судија на Окружни-
от суд за град Белград во Белград, 

секретар Марковиќ Александар, секретар на 
Народниот одбор Лекино Брдо во Белград, 

замзник Ивановиќ Милорад, секретар на На-
родниот одбор на општината Западни Врачар во 
Белград, 

член Станој евиќ Душан, работник од Белград, 
заменик Буковиќ Богдан, работник од Белград. 
52) Изборна околија град Белград VII — со се-

диште на Околиската изборна комисија во Белград: 
претседател Остојиќ Растко, судија на Окру-

жниот суд за град Белград во Белград, 
заменик Павловиќ Мирко, судија на II околи-

ски суд за град Белград во Белград, 
секретар Божовиќ Јован, службеник на Соју-

зниот извршен совет во Белград, 
заменик Митровиќ Драгољуб, работник на 

претпријатието „9 Мај" во Белград, 
член Николиќ Влада, службеник на Сојузниот 

извршен совет во Белград, 
заменик Влајиќ Светозар, службеник на прет-

пријатието „Гвожѓар" во Белград. 
53) Изборна околија град Белград VIII — со се-

диште на Околиската изборна комисија во Земујн: 
претседател Вујичиќ Душан, судија на Окру-

жниот суд за град Белград во Белград, 
заменик Менза лин Петар, судија на IV околи-

ски суд за град Белград во Белград, 
секретар Попов Лаза, службеник од Земун, 
заменик Јеловац Стеван, службеник од Земун, 
член Велебит Станко, службеник од Земун, 
заменик Јовановиќ Бранко, службеник од Земун, 
54) Изборна околија посавска — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Обреновац: 
претседател Пауновиќ Светозар, судија на Око-

лискиот суд во Обреновац, 
заменик Мишиќ Душан, судија на Околискиот 

суд во Обреновац, 
секретар Милованова Богољуб, службеник на 

Народниот одбор на Околијата во Обреновац, 
заменик Миљеновиќ Милош, работник на пре-

хранбеното претпријатие во Обреновац, 
член Миловановиќ Олга, судија за прекршоци 

во Обреновац, 
заменик Николиќ Бранко, работник од Обре-

новац. 
55) Изборна околија посавотамнавска — со се-

диште на Околиската изборна комисија во Влади-
мирци: 

претседател Јаковљеви^ Јаков, претседател на 
Околискиот суд во Владимирци, 

заменик Мразовиќ Стјепан, судија на Околи-
скиот суд во Владимирцп, 

секретар Алексиќ Драгољуб, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Владимирци, 

заменик Ѓаковиќ Савко, земјоделец од Лоја-
ница, 

член Новаковиќ Светислав, земјоделец од Ко-
пула, 

заменик Алексиќ Љубица, домаќинка од Вла-
димирци. 

56) Изборна околија поцерска — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Шабац: 

претседател Гајиќ Александар, судија на Окру-
жниот суд во Шабац, 

заменик Шобиќ Љубомир, судија на Окружниот 
суд во Шабац, 

секретар Милошевиќ Марко, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Шабац, 

заменик Ганиќ Душан, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Шабац, 

член Јоковиќ Александар, службеник од Ша-
бац, 

заменик Станковиќ Војне лав, службеник од 
Шабац. 

57) Изборна околија мачванска — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Богатиќ: 

претседател ѓониќ Јанко, претседател на Око-
лискиот суд во Богатиќ, 

заменик Правица Сретен, судија на Околиски-
от суд во Богатиќ, 

секретар Максиќ Ратомир, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Богатиќ, 

заменик Пармаковиќ Драган, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Богатиќ, 

член Дражиќ Миомир, земјоделец од Богатиќ, 
заменик Јовиќ Светислав, земјоделец од Бо-

гати^ 
58) Изборна околија јадранска — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Лозница: 
претседател Југовиќ Станислав, претседател на 

Околискиот суд во Лозница, 
заменик Антониќ Вера, судија на Околискиот 

суд во Лозница, 
секретар Радовановиќ Борисав, службеник на 

Народниот одбор на околијата во Лозница, 
заменик Тешиќ Војислав, земјоделец од Гор. 

Недељица, 
член Јовановиќ Николија, домаќинка од Ло-

зница, 
заменик Грбиќ Станоје, рударски работник во 

Зајача. 
59) Изборна околија подгорско-раѓевска — со 

седиште на Околиската изборна комисија во Осе-
чина: 

претседател Негиќ Иван, судија на Околискиот 
суд во Осечина, 

заменик Павловиќ Миљко, судија на Околи-
скиот суд во Крупањ, 

секретар Лукиќ Милосав, секретар на Околи-
скиот синдикален совет во Осечина, 

заменик Драговиќ Вељко, адвокат од Осечина, 
член Јокиќ Драгиќ, службеник на Народниот 

одбор на Околијата во Крупањ, 
заменик Петровиќ Миодраг, службеник на На-

родниот одбор на Околијата во Крупањ. 
60). Изборна околија азбуковачко-рачанска -

со седиште на Околиската изборна комисија во Ба-
јина Башта: 

претседател Гудуриќ ѓорѓе, претседател на 
Околискиот суд во Бајина Башта, 

заменик Величковиќ Сретен, судија на Око-
лискиот суд во Љ.убови ја, 

секретар Јеремиќ Богољуб, службеник на На-
родниот одбор на околијата рачанска во Бајина 
Башта, 

заменик Гајиќ Ненад, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Љубови ја, 

член Јевтиќ Боривоје, службеник на Околиски-
от сојуз на земјоделските задруги во Љубови ја, 

заменик ѓорѓевиќ Милутин, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Бајина Башта. 

61) Изборна околија пожешко-црногорска — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Ужич-
ка Пожега: 

претседател Милошевиќ Миодраг, судија на 
Околискиот суд во Ужичка Пожега, 

заменик Петровиќ Радосав, претседател на Око-
лискиот суд во Косјериќ, 

секретар Божовиќ Никола, земјоделски техни-
чар од Ужичка Пожега, 

заменик Живановиќ Павле, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Косјериќ, 

член Павловиќ Негослав, судија на Околиски-
от суд во Косј ериќ, 

заменик Вукајловиќ Милена, член на Се лан-
ската работна задруга од Висибаба. 

62) Изборна околија ужичко-златиборска — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Ти-
тов о Ужице: 
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претседател Нередовна Милун, претседател на 
Окружниот суд во Титов о Ужице, 

заменик Нешовановиќ Драган, претседател на 
Околискиот суд во Титово Ужице, 

секретар Каљевиќ Драгомир, службеник од Ти-
тово Ужице, 

заменик Теодосијевиќ Милоје, службеник од 
Чај етика, 

член Ковачевиќ Бранко, службеник од Чаје-
тина, 

заменик Спасениќ Милорад, работник од Чаје-
тина. 

63) Изборна околија златарско-прибојско- ми-
леновска — со седиште на Околиската изборна 
комисија во Пријепоље: 

претседател Хашимбеговиќ Камил, претседател 
на Околискиот суд во Пријепоље, 

заменик Жугиќ Обрад, судија на Околискиот 
суд во Пријепоље, 

секретар Пуриќ Вуко, службеник од Пријепоље, 
заменик Нусабеговиќ Енвер, работник од При-

јепоље, 
член Цвијовиќ Милан, судија на Околискиот 

суд во Нова Варош. 
заменик Вучиќевиќ Ниќа, учител од Прије-

поље. 
64) Изборна околија ариљско-моравичка — со 

седиште на Околиската изборна комисија во Ива-
њица: 

претседател Чакаревиќ Миливое, судија на 
Околискиот суд во Ивањица, 

заменик Петковиќ Велимир, судија на Околи-
скиот суд во Ариље, 

секретар Радосављевић Петар, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Ариље, 

заменик Мартиновиќ Милосав, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Ивањица, 

член Младеновиќ Драгиша, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Ивањица, 

заменик Ковачевиќ Миломир, службеник на 
Околискиот сојуз на земјоделските задруги во 
Ариље. 

65) Изборна околија сјеничко-штавнчка — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Сје-
ница: 

претседател Мујагиќ Махмуд, претседател на 
Околискиот суд во Стеница, 

заменик Хамзагиќ Јонуз, судија на Околискиот 
суд во Тутин, 

секретар Чукановиќ Сава, секретар на Народ-
ниот одбор на Околијата во Сј еница, 

заменик Илиќ Михајло, правен референт на 
Околискиот суд во Сијеница, 

член Каљевиќ Добросав, секретар на Народ-
ниот одбор на Околијата во Тутин, 

заменик Шапониќ Миленко, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Сјеница. 

66) Изборна околија дешевска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Нови Пазар: 

претседател Кировиќ Милош, претседател на 
Окружниот суд во Нови Пазар, 

заменик Бегиќ Шукрија, судија на Окружниот 
суд во Нови Пазар, 

секретар Баиќ Никола, службеник на Народниот 
одбор на околијата во Нови Пазар, 

заменик Бошњевиќ Илија, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата во Нови Пазар, 

член Тодоровиќ Миленко, службеник на Народ-
ниот одбор на оклијата во Нови Пазар, 

заменик Ивановиќ Лепосава, домаќинка од Нови 
Пазар. 

67) Изборна околија студеничка — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Ратка : 

претседател Јоцовиќ Божидар, претседател на 
Околискиот суд во Ратка, 

заменик Урошевиќ Малиша, судија на Околи-
скиот суд во Ратка, 

секретар Ракитиќ Станимир, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Ратка, 

заменик Мартак Вуксан, службеник од Ратка, 
член Вукадиновиќ Хранислав, службеник на 

Околискиот сојуз на земјоделските задруги во 
Ратка, 

заменик Јевтиќ Јелица, домаќинка од Ратка. 
68) Изборна околија жупеко-копаоничка — со 

седиште на Околиската изборна комисија во Брус: 
претседател Петровиќ Будимир, претседател на 

Околискиот суд во Брус, 
заменик Ивановиќ Здравко, судија на Околиски-

от суд во Брус, 
секретар Живанчевиќ Станимир, службеник на 

Народниот одбор на Околијата во Брус, 
заменик Ивезиќ Ратомир, земјоделец од Мала 

Грабовница, 
член Мартиновиќ Боривоје, службеник на На-

родниот одбор на Околијата во Александровац, 
заменик Судимац Богоје, работник од Брус. 
69) Изборна околија крушевачка I — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Крушевац: 
претседател Миљковиќ Драгиша, претседател на 

Окружниот суд во Крушевац, 
заменик Ристиќ Радован, судија на Окружниот 

суд во Крушевац, 
секретар Мишљвновиќ Матија, службеник на 

Народниот одбор на околијата во Крушевац, 
заменик Јовановиќ Бранко, службеник на Окру-

жниот суд во Крушевац, 
член Рајковиќ Радомир, директор на Тргов-

ското претпријатие „Ратко Пешиќ", во Крушевац, 
заменик Петровиќ Радомир, работник на инду-

стриското претпријатие „Мерима" во Крушевац. 
70) Изборна околија крушевачка II — со се-

диште на Околиската изборна комисија во Кру-
шевац: 

претседател Филиповиќ Богдан, претседател на 
Околискиот суд во Крушевац, 

заменик Миладиновиќ Љубомир, судија на Око-
лискиот суд во Крушевац, 

секретар Савиќ Драган, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Крушевац, 

заменик Думбовиќ Љубиша, работник на Фа-
бриката „14 Октобар" во Крушевац, 

член Качаревиќ Драгиња, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Крушевац, 

заменик Алексиќ Софија, службеник на На-
родниот одбор на Градската општина во Крушевац. 

71) Изборна околија трстеничка — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Трстеник: 

претседател Милетиќ Милорад, судија на Око-
лискиот суд во Трстеник, 

заменик Кендиќ Љубиша, судија на Околиски-
от суд во Трстеник, 

секретар Правдиќ Милован, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Трстеник, 

заменик Обрадовиќ Јован, работник од Врњач-
ка Бања, 

член Марковиќ Славко, земјоделец од Чаир, 
заменик Чеперковиќ Илија, работник од Тр-

стеник. 
72) Изборна околија жичка — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Ранковимево: 
претседател Ракочевиќ Сава, претседател на 

Околискиот суд во Ранковиќево, 
заменик Чоловиќ Вера, судија на Околискиот 

суд во Ранковиќево, 
секретар Јакиќ Сава, службеник на Народниот 

одбор на Околијата во Ранковиќево, 
заменик Мршовиќ Славољуб, член на Селан-

ската работна задруга во Самаил, 
член Митровиќ Јован, столарски работник од 

Ранковиќево, 
заменик Јањиќ Стеван, земјоделец од Жича. 
73) Изборна доодија драгачевска — со седишта 

на Околиската изборна комисија во Тучен 
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претседател Ковачевиќ Радисав, претседател на 
Околискиот суд во Гуна, 

заменик Микиќ Војислав, правен референт на 
Околискиот суд во Гуна, 

секретар Вдовенков Славка, правен референт 
на Народниот одбор на околијата во Гуна, 

заменик Узуновиќ Гвозден, службеник на На-
родниот одбор на општината во Гуна, 

член Вукосављевиќ Крстомир, управник на зе-
мјоделската задруга „Гуна" во Гуна, 

заменик Јанковиќ Вучко, службеник на Народ-
ниот одбор на општината во Котража. 

74) Изборна околија љубинко-трнавска - со 
седиште на Околиската изборна комисија во Чанак: 

претседател Бадњаревиќ Радомир, претседател 
на Окружниот суд во Чанак, 

заменик Благојевиќ Предислав, судија на Окру-
жниот суд во Чанак, 

секретар Богиќевиќ Живан, земјоделец од Љу-
биќ, 

заменик ѓурѓевиќ Љубинка, професор од Чанак, 
член Дашиќ Ратко, работник од Чанак, 
заменик Никитовиќ Секула, земјоделец од 

Мршинци. 

На подрачјето на Автономната Покраина Војводина 
75) Изборна околија земунска — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Земун: 
претседател Бург Бохумир, претседател на 

Околискиот суд во Земун, 
заменик Лазиќ Мирољуб, судија на Околиски-

от суд во Земун, 
секретар Кирковиќ Стеван, секретар на Народ-

ниот одбор на Околијата во Земун, 
заменик Вељковиќ Радован, службеник во 

Земун, 
член Ковачевиќ Никола ,работник во Земун, 
заменик Живановиќ Слободан, трговски по-

мошник во Земун, 
76) Изборна околија старопазовачка — со се-

диште на Околиската изборна комисија во Стара 
Пазова: 

претседател Попов Лазар, претседател на Око-
лискиот суд во Стара Пазова, 

заменик Живановиќ Милорад, судија на Око-
лискиот суд во Стара Пазова, 

секретар Теодоровиќ Бранко службеник на 
Околискиот суд во Стара Пазова, 

заменик Долиџај Мишко, службеник во Стара 
Пазова, 

член Велин Павле, занаетчија во Стара Пазова, 
заменик Букурецки Радивое ,директор на прет-

пријатие од Стара Пазова. 
77) Изборна околија румена — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Рума: 
претседател Радивој евиќ Сава, претседател на 

Околискиот суд во Рума, 
заменик Блидовиќ Богдан, судија на Околиски-

от суд во Рума, 
секретар Раониќ Сава, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Рума, 
заменик Јовановиќ Нада, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Рума, 
член Грковиќ Спасоје, директор на Осмолет-

ката во Рума, 
заменик Радој чиќ Милан, рудар од Врдник. 
78) Изборна околија сремскомитровачка — со 

седиште на Околиската изборна комисија во Срем-
ска Митровица: 

претседател Николин Никола, претседател на 
Окружниот суд во Сремска Митровица, 

заменик Петрењ Петар, судија на Окружниот 
суд во Сремска Митровица, 

секретар Рашиќ Тина, службеник во Сремска 
Митровица, 

заменик Шевиќ Анѓа, службеник во Сремска 
Митровица, 

член Живковиќ Љубомир, член на Селанската 
работна задруга од Шашинци, 

заменик (Поповиќ Бранко, работник од Сремска 
Митровица. 

79) Изборна околија шидска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Шид: 

претседател Бркиќ Јован, претседател на Око-
лискиот суд во Шид, 

заменик Момировиќ Златоје, судија на Околи-
скиот суд во Шид, 

секретар Максиќ Станко, службеник во Шид, 
заменик Огњановиќ Слободан, службеник во 

Шид, 
член Малциќ Сава, службеник во Шид, 
заменик Ленѓер Владимир, претседател на Око-

лискиот комитет на Народната младина во Шид. 
80) Изборна околија новосадска — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Нови Сад: 
претседател Гргинчевиќ др Станислав судија на 

Окружниот суд во Нови Сад, 
заменик Ачански Милован, судија на Околи-

скиот суд во Нови Сад, 
секретар Кокар Стеван, службеник во Нови 

Сад, 
заменик Наранџиќ Милан, службеник во Сириг, 
член Петковиќ Милутин, просветен работник 

од Нови Сад, 
заменик Бркиќ Мата, работник од Беочин. 
81) Изборна околија град Нови Сад - со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Нови Сад: 
претседател Станојевиќ Новица, претседател на 

Околискиот суд во Нови Сад, 
заменик Каназир Александар, судија на Око-

лискиот суд во Нови Сад, 
секретар Стефановиќ Слободан, професор на 

Средњата медицинска школа во Нови Сад, 
заменик Беквалац Катица, службник на „ Кул-

тот" во Нови Сад, 
член Фодор Ференц, секретар на Околискиот 

синдикален совет во Нови Сад, 
заменик Санта Јоаким, работник на „Победа" 

во Петроварадин. 
82) Изборна околија бачкопаланачка — со се-

диште на Околиската изборна комисија во Банка 
Паланка: 

претседател Чобалов Лазар, претседател на 
Околискиот суд во Банка Паланка, 

заменик Бороцки Проќа, судија на Околискиот 
суд во Банка Паланка, 

секретар ѓаковиќ Димитрије, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Банка Паланка, 

заменик ѓурица Ладислав, службеник од Банка 
Паланка, 

член Ристиќ Сима, земјоделец од Банка Па-
ланка, 

заменик Марковиќ Косана, домаќинка од Банка 
Паланка. 

83) Изборна околија оџачка — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Оџаци: 

претседател Бранковиќ Војне лав, претседател 
на Околискиот суд во Оџаци, 

заменик Пинќир Михаило, судија на Околи-
скиот суд во Оџаци, 

секретар Грња Јурај, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Оџаци, 

заменик Стојиљковиќ Александар ,службеник 
од Оџаци, 

член Цагај Милан, претседател на Околискиот 
синдикален совет од Оџаци, 

заменик Ранѓеловик Благоје, работоводител на 
продавница во Оџаци. 

84) Изборна околија кулска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Кула: 
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претседател Курчиќ Чедомир, претседател на 
Околискиот суд во Кула, 

заменик Ачански др Стеван, судија на Околи-
скиот суд во Кула, 

секретар Водалов Светозар, службеник во Кула, 
заменик Ѓисалов Сава, службеник во Кула, 
член Кецојевиќ Милан, земјоделец во Врбас, 
заменик Радов" нониќ Миша, работник во Пр-

венка. 
85) Изборна околија сомборска I — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Сомбор: 
претседател Ивановиќ Милан, претседател на 

Окружниот суд во Сомбор, 
заменик Божиќ Ненад, судија на Окружниот 

суд во Сомбор, 
секретар Стефановиќ Горѓе, службеник на Окру-

жниот суд во Сомбор, 
заменик Милошев Момчило, службеник на 0 -

кружниот суд во Сомбор, 
член Топалов Никола ,директор на претприја-

тие од Сомбор, 
заменик Рокниќ Васа, управник на Земјоделска 

задруга во Сомбор. 
86) Изборна околија сомборска II — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Сомбор: 
претседател Божиќ Ненад, судија на Окружниот 

суд во Сомбор, 
заменик Ивановиќ Милан, претседател на Окру-

жниот суд во Сомбор, 
секретар Милошев Момчило, службеник на 

Окружниот суд во Сомбор, 
заменик Стефановиќ Горѓе, службеник на Окру-

жниот суд во Сомбор, 
член Рапајиќ Дана, директор на кошничара во 

Аиатин, заменик Јагица Владислав, службеник од Без-
дан. 

87) Изборна околија град Суботица I - со седи-
шта на Околиската изборна комисија во Суботица: 

претседател Стипиќ Коломан, судија на Окру-
жниот суд во Суботица, 

заменик Милутиновиќ Љубиша, судија на Окру-
жниот суд во Суботица, 

секретар Нинков Стеван, службеник во Субо-
тица, 

заменик Љатковиќ Никола, службеник во Субо-
тица, 

член Сабо Ирена, работничка во Суботица, 
заменик Еветовиќ Војислав, работник во Субо-

тица. 
88) Изборна околија град Суботица II - со се-

диште на Околиската изборна комисија во Субо-
тица: 

претседател Матковиќ др Јожеф, судија на 
Окружниот суд во Суботица, 

заменик Белиќ Јулка, судија на Околискиот суд 
во Суботица, 

секретар Киш Ференц, службеник во Суботица, 
заменик Оич Стеван, службеник во Суботица, 
член Ковачевиќ Борислав, работник во Суботица, 
заменик Пеиќ Марко, службеник во Суботица. 

89) Изборна околија бачкотополска — со сеиште 
на Околиската изборна комисија во Бачка Топола: 

претседател Киќовиќ Гура, претседател на Око-
лискиот суд во Банка Топола, 

заменик Балаж Коломан, судија на Околискиот 
суд во Банка Топола, 

секретар Тот Иштван, службеник на Околискиот 
суд во Банка Топола, 

заменик Луди Табор, службеник во Банка То-
пола, 

член Варна Пал, занаетчија од Бачка Топола, 
заменик Франци а Иштван, занаетчија од Бачка 

Топола. 

90) Изборна околија сенќанска - со седиште 
на Околиската изборна комисија во Сента: 

претедател Тилер Антал, претседател на Околи-
скиот суд во Сента, 

заменик Харман Људевит, судија на Околиски-
от суд во Сента, 

секретар Брановачки Данило, службеник од 
Сента, 

заменик Тот Казмер, службеник од Сента, 
член Билицки Антал, работник во Сента, 
заменик Поша Андраш, работник во Кањижа. 
91) Изборна околија новокнежевачка — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Нови Кне-
жев ац: 

претседател Матијевиќ Емил, претседател на 
Околискиот суд во Нови Кнежевац, 

заменик Јанков Миша, судија на Околискиот 
суд во Нови Кнежевац, 

секретар Шили Имра, учител од Нови Кнежевац, 
заменик Шолтес Јожеф, учител од Нови Кне-

жевац, 
член Терзин Босилка, работничка од Нови Кне-

жев ац, 
заменик Чукуров Сава, член на Селанската ра-

ботна задруга од Нови Кнежевац. 
92) Изборна околија кикиндска - со седиште на 

Околиската изборна комисија во Кикинда: 
претседател Веселиновиќ Милан, претседател на 

Околискиот суд во Кикинда, 
заменик Којиќ Стеван, судија на Околискиот суд 

во Кикинда, 
секретар Секулиќ Живан, службеник во Ки-

кинда, 
заменик Кенешки Раде, службеник во Кикинда, 
член Видовиќ Бошко, службеник во Кикинда, 
заменик Киурски Тихомир, службеник во Ки-

кинда. 
93) Изборна околија потисна — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Нови Бечеј: 
претседател Марков Петар, претседател на Око-

лискиот суд во Нови Бечеј, 
заменик Конаков ѓура, судија на Околискиот 

суд во Нови Бечеј, 
секретар Попов Воин, службеник на Народниот 

одбор на Општината во Нови Бечеј, 
заменик Перин Георгиј а, службеник на Народ-

ниот одбор на Општината во Нови Бечеј, 
член Исаков Мита, управник на Земјоделската 

задруга во Нови Бечеј, 
замеишк Мијуцин Добривоје, работник од Но-

ви Бечеј. 
94) Изборна околија бечејска — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Бечеј: 
претседател Војновиќ Бранко, претседател на 

Околискиот суд во Бечеј, 
заменик Милованов др Сава, судија на Околи-

скиот суд во Бечеј, 
секретар Госпоѓиначки Душан, секретар на На-

родниот одбор на Општината во Бечеј, 
заменик Жоти Оскар, новинар од Бечеј, 
член Цесак Карољ, член на Селаноката работна 

задруга од Бечеј,4 

заменик Иванчевиќ Милица, службеник од Бе-
че ј. 

95) Изборна околија жабаљска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Жабаљ: 

претседател Белиќ Владислав, претседател на 
Околискиот суд во Жабаљ, 

заменик Лутина Владимир, судија на Околиски-
от суд во Жабаљ, 

секретар Степанов Милорад, службеник во Жа-
баљ, 

заменик Станимировиќ Милорад, службеник во 
Жабаљ, 

член Чекиќ Раденко, службеник во Жабаљ, 
заменик Катиќ Љубинка, службеник во Жабаљ. 
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96) Изборна околија бегејска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Зрењанин: 

претседател Момиров Милорад, судија на Око-
окиот суд во Зрењанин, 

заменик Тасин Нестор, судија на Окружниот 
суд во Зрењанин, 

секретар Петров Мирко, службеник од Зрења-
нин, 

заменик Болозан Милинка, службеник во Зре-
њанин, 

член Станков Павле, службеник во Зрењанин, 
заменик Глуваков Деспот, службеник во Зре-

њанин. 
97) Изборна околија тамишка — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Зрењанин: 
претседател Субиќ Велимир, судија на Окруж-

ниот суд во Зрењанин, 
заменик Двојаков Вељко, судија на Окружниот 

суд во Зрењанин, 
секретар Неделков Красоје, секетар на Народ-

ниот одбор на Околијата тамишка во Зрењанин, 
заменик Адамов Милан, службеник во Зрења-

нин, 
член Дамјанов Васа, службеник во Зрењанин, 
заменик Тамбаца Крста, службеник во Зрења-

нин. 
98) Изборна околија град Зрењанин — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Зрењанин: 
претседател Секулиќ Петар, претседател на 

Окружниот суд во Зрењанин, 
заменик Будаков Милутин, претседател на Око-

лискиот суд во Зрењанин, 
секретар Латовљев Ружа, управник на Народ-

ниот музеј во Зрењанин, 
заменик Замуровиќ Дејан, службеник на Народ-

ниот одбор на градот -Зрењанин, 
член Маковиќ Табор, службеник во Зрењанин, 
заменик Табачки Веселин, претседател на Зем-

јоделската задруга во Зрењанин. 
99) Изборна околија алибунарско-јашатомиќека 

— со седиште на Околиската изборна комисија во 
гАлибунар: 

претседател Николиќ Мирослав, претседател на 
Околискиот суд во Алибунар, 

заменик Каблар Илија, претседател на Око-
лискиот суд во Јаша Томиќ, 

секретар Романовиќ Аурел, службеник на На-
родниот одбор (на Околијата во Алибунар, 

заменик Јовичевиќ Стојан, службеник во Али-
бунар, 

член Петров Димитрије — Чорда, работник од 
'Јаша Томиќ, 

заменик Јањиќ Никола, земјоделац од Јаша То-
миќ. 

100) Изборна околија вршачка — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Вршац: 

претседател Димитријевиќ Милоје, претседател 
на Околискиот суд во Вршац, 

заменик ѓурчин Емили јан, судија на Околискиот 
суд во Вршац, 

секретар Видаковиќ Петар, службеник на На-
родниот одбор на Градската општина во Вршац, 

заменик Зориќ Сава, директор на Осмолетката 
во Вршац, 

член Нишевиќ Петар, секретар на Народниот 
одбор на Општината Уљма, 

заменик Сележан Виорел, член на Селанската 
работна задруга од Куштиљ. 

101) Изборна околија белоцркванско-новинска 
- со седиште на Околиската изборна комисија во 
Ковин: 

претседател Косовац Младен, претседател на 
Околискиот суд во Ковил, 

заменик Јовановиќ Светозар, судија на Околи-
скиот суд во Бела Црква, 

секретар Стојковиќ ѓура, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Ковин, 

заменик Тепчевчевиќ Милован, земјоделец од 
Бела Црква, 

член Р1адомир Милорад, службеник од Бела 
Црква, 

заменик Раѓеновиќ Петко, земјоделец од Кевин. 
102) Изборна околија панчевачка I — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Панчево: 
претседател Аранѓеловиќ Душан, претседател на 

Окружниот суд во Панчево, 
замени,к Бугарин Милорад, судија на Окруж-

ниот суд во Панчево, 
секретар Јаковљевиќ Васа, секретар на прет-

пријатието „Утва" во Панчево, 
заменик Првуљ Аца, претседател на Народниот 

одбор на Општината во Делово, 
член Лаушзв Марко, работник од Панчево, 
заменик Антониќ Алекса, претседател на Селан-

ската работна задруга во Омољица. 
103) Изборна околија панчевачка II — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Панчево: 
претседател Пуљевиќ Павле, претседател на 

Околискиот суд во Панчево, 
заменик ѓуриќ Војислав, судија на Околискиот 

суд во Панчево, 
секретар Вуков Светислав, службеник во Уздин, 
заменик Бољанцу Лаза, претседател на Народ-

ниот одбор на Општината Банатско Ново Село, 
член Каса Ференц, работник во Дебељача, 
заменик Аврам Сава, службеник во Црепаја. 

На подрачјето на Автономната Косовско-метохиска 
Област 

104) Изборна околија звечанска — со седишта 
на Околиската изборна комисија во Косовска Ми^ 
троеица: 

претседател Брауновиќ Радован, судија на Око-
лискиот суд во Косовска Митровица, 

заменик Џафер Џемаиљ, судија на Околискиот 
суд во Косовска Митровица, 

секретар Османагиќ Мустафа, секретар на На-ѕ 
родниот одбор на Околијата во Косовска Митро-
вица, 

заменик Јаковљевиќ Јован, службеник на На-
родниот одбор на Градската општина во Косовска 
Митровица, 

член ЈОКИЌ Благоје, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Косовска Митровица, 

заменик Кадрибеговиќ Хајро, службеник на 
Претпријатието „Пољопривредник" во Косовска Ми-
тровица. 

105) Изборна околија источка — со седиште на 
Околиската изборна комисија во ѓураковац: 

претседател Омерагиќ Иса, претседател на Око-
лискиот суд во ѓураковац, 

заменик Лукај Адем, судија на Околискиот суд 
во ѓураковац, 

секретар Обрадовиќ Михајло, п\'авен референт 
на Народниот одбор на Околијата во ѓураковац, 

заменик Османај Идриз, службеник на Народ-
ниот одбор на Општината во ѓураковац, 

член Врбич Аџија, претседател на Народниот 
одбор на Општината во ѓураковац, 

заменик Копривица Гојко, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во ѓураковац. 

106) Изборна околија пеќска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Пеќ: 

претседател Зековиќ Драгутин, претседател на 
Окружниот суд во Пеќ, 

заменик Булатовиќ Илија, судија на Окру-
жниот суд во Пеќ, 

секретар Ђурђевац Илија, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Пеќ, 
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заменик Мијатовиќ Радосав, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Пеќ, 

член Зидо Рамиз, службеник на Народниот од-
бор на Околијата во Пеќ, 

заменик Стриковиќ Драгољуб, службеник на 
Претпријатието „Ру сол и ја" во Пеќ, 

107) Изборна околија ѓ^ковкчка — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Ѓаковица: 

претседател Брадиќ Богиќ, претседател на Око-
лискиот суд во Ѓаковица, 

заменик Иљми Нељ, судија на Околискиот суд 
во ѓаковица, 

секретар Па јовиќ Новак, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Ѓаковица, 

заменик Теки Пуљ, службеник на Народниот 
одбор на Околијата ЕО ѓаковица, 

член Тарани Реџеп, службеник на Народниот 
одбор на Градската општина во ѓаковица, 

заменик Ставилеци Исмет, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Ѓаковица. 

108) Изборна околија подримско-суБоречка -
со седиште на Околиската изборна комисија во 
Сува Река: 

претседател Ераковиќ Марко, претседател на 
Околискиот суд во Ораховац, 

заменик Вукосављевиќ Момчило, судија на Око-
лискиот суд во Сува Река, 

секретар Филиповиќ Обрад, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Сува Река, 

заменик Мициќ Андрија, службеник на Околи-
јата во Народниот одбор во Ораховац, 

член Симиќ Живко, претседател на Советот за 
стопанство во Ораховац, 

заменик Битиќ Суља, судија на Околискиот суд 
во Сува Река. 

109) Изборна околија шарплашшско-горска — 
со седиште на Околиската изборна комисија во При-
ѕрен: 

претседател Цветниќ Радоје, судија на Окру-
жниот суд во Презрен, 

заменик Чемерикиќ Александар, судија на 
Окружниот суд во Призрен, 

секретар Семани Хаиза, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Призрен, 

заменик Рахте Селиман, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата горска во Драгаш, 

член Куртиши Мисин, судија на Околискиот 
суд во Драгаш, 

заменик Петковиќ Сима, претседател на На-
родниот одбор на Општината во Љубижда. 

НО) Изборна околија ситѕшчка — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Љипљан: 

претседател Ибар Хусамедин, претседател на 
Околискиот суд во Љипљан, 

заменик Самарџиќ Бора, судија на Околискиот 
суд во Љипљан, 

секретар Максимовиќ Душан, секретар на На-
родниот одбор на Околијата во Љипл^ан, 

заменик Тодиќ Живојин, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Љипљан, 

член Зеќири Беќир, директор на трговско прет-
пријатие во Љипљан, 

заменик Дукиќ Милица, службеник на Околи-
скиот суд во Љипљан. 

111) Изборна околија неродимска — со седиште 
па Околиската изборна комисија во Урошевац: 

претседател Миленик Сима, претседател на Око-
лискиот суд во Урошевац, 

заменик Рака Сали, судија на Околискиот суд 
во Урошевац, 

секретар Мидовиќ Вукоје, службеник на Око-
лискиот суд во Урошезац, 

заменик Вата Мукарем, службеник на Народ-
ниот одбор на Градската општина во Урошевац, 

член Исени Аслајн, директор на Заводот за со-
цијално осигурување во Урошевац, 

заменик Лукиќ Миодраг, службеник на тргов-
ско претпријатие :во Урошевац. 

112) Изборна околија гњилаиоко-горљоморавска 
— со седиште на Околиската изборна комисија во 
Гњилане: 

претседател Патроногиќ Ратомир, претседател 
на Окружниот суд во Гњилане, 

заменик Хоџа Мустафа, судија на Окружниот 
суд во Гњилане, -

секретар Османи Емин, судија за прекршоци на 
Народниот одбор на Околијата гњиланска, 

заменик Вујиќ Дамјан ,секретар на Народниот 
одбор на Околијата Гњиланска во Гњилане, 

член Николетиќ Милорад, секретар на Народ-
ниот одбор на Околијата горњоморавска во Витина, 

заменик Таири Таир, службеник ца Народниот 
одбор на Околијата горњоморавска во Витина. 

113) Изборна околија каменичка — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Каменица: 

претседател Јовановиќ Миладин, претседател на 
Околискиот суд во Каменица, 

заменик Хода Фаик, судија на Околискиот суд 
во Каменица, I ? ) 

секретар Васиќ Александар, службеник на Око-
лиското јавно обвинителство во Каменица, 

заменик Латиновиќ Нада, службеник на Око-
лискиот суд во Каменица, 

член ЈБатифај Садри, службеник на народниот 
одбор на Околијата во Каменица, 

заменик Марковиќ Величко, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Каменица. 

114) Изборна околија грачакичка и градот При-
штина — со седиште на Околиската изборна коми-
сија во Приштина: 

претседател Петровиќ Ви^ак, судија на Окру-
жниот суд во Приштина, 

заменик Ташковиќ Љубомир, судија на Околи-
скиот суд во Приштина, 

секретар Морачиќ Драгољуб, службеник во 
Приштина, 

заменик Казим Суља, службеник во Обилиќ, 
член Јаха Тахир, директор на Издавачко-штам-

парското претпријатие „Миладин Поповиќ" од При-
штина, 

заменик Самарџиу Влада, член на Селанската 
задруга од село Ѓорше Добрево. 

115) Изборна околија Лапска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Подуево: 

претседател Станиќ Душан, претседател на 
Околискиот суд во Подуен о, 

заменик Зекир Мурат, судија на Околискиот 
суд во Подуево, 

секретар Вардиќ Богдан, правен референт на 
Народниот одбор на Околијата во Подуево, 

заменик Иванчевиќ Ружица, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Подуен о, 

член Ајдин Ајдин, работник од село Лапа-
штида, I 

заменик Црноглавац Радослав, работник од По-
диво, 

116) Изборна околија вучитрнска — со седиште 
на Околиската изборна комисија Вучитрн: 

претседател Милор адови к Богољуб, судија на 
Околискиот суд во Вучитрн, 

заменик Асани Рамо, судија на Околискиот суд 
во Вучитрн, 

секретар Парлиќ Богомир, секретар на Народ-
ниот одбор на Околијата во Вучитрн, 

заменик Дољаку Јануз, директор на Околиски-
от завод за социјално осигурување во Вучитрн, 

член Аземи Азем, службеник во Бучитрн, 
заменик Новаковиќ Лука, книговодител во Бу-

чи трн. 
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117) Изборна околија дреничка — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Србица: 

претседател Хоџа Авдула, судија на Околискиот 
суд го Србица, 

заме-ник Мурат Зумбераја, судија на Околискиот 
суд во Србица, 

секретар Топаловиќ Милена, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Србица, 

заменик Кујунџиќ Мили јана, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Србица. 

член Ајдин Мухарем, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Србица, 

заменик Читаку Аљуш, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Србица. 

II ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
118) Изборна околија Бели Манастир — со седич 

што на Околиската изборна комисија во Бели Ма-
настир: 

претседател Андриќ Арсен, претседател на Око-
лискиот суд во Бели Манастир, 

заменик Раигтија др. Јосип, судија на Околиски-
от суд во Бели Манастир, 

секретар Вукчевиќ Перо, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Бели Манастир, 

заменик Фудерер Јосип, службеник во Бели 
Манастир, 

член Панди Геза, службеник во Бели Манастир, 
заменик Фаламиќ Соња, службеник во Бели Ма-

настир. 
119) Изборна околија Осијек околија и Валпово 

— со седиште на Околиската изборна комисија во 
Оси ј ек: 

претседател Келер Оскар, судија на Окружниот 
суд во Осијек, 

заменик Гашпарац Томо, претседател на Околи-
скиот суд во Валпово, 

секретар Циганек Оскар, службеник во Осијек, 
заменик Голубиќ Стјепан, службеник во Осијек, 
член Злошило Миљенко, службеник во Осиј ек, 
заменик Шувајиќ Алекса, службеник во Осијек. 
120) Изборна околија град Осијек - со седиште 

на Околиската изборна комисија во Осијек: 
претседател Јовановиќ Љубо, судија на Окру-

жниот суд во Осијек, 
заменик Вајс др Нинко, судија на Окружниот 

суд во Осијек, 
секретар Кљаиќ др Симеон, судија за прекршоци 

во Осијек, 
заменик Оршаниќ Владо, новинар во Осијек, 
член Славик Владо, работник од Осијек, 
заменик Бељански Геновева, работничка од 

Осијек. 
121) Изборна околија Вуковар — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Вуковар: 
претседател Шулц Иван, претседател на Околи-

скиот суд во Вуковар, 
заменик Бабиќ Матија, судија на Околискиот 

суд во Вуковар, 
секретар Бекиќ Илија, секретар на Народниот 

одбор на Околијата Вуковар, 
заменик Јанковиќ Владислав, службеник во Ву-

ковар, 
член Јанковиќ Милена, службеник во Вуковар, 
заменик Висмег Јоцо, работник во Вуковар. 
122) Изборна околија Винковци — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Винковци: 
претседател Вучевац Фрањо, судија на Околи-

скиот суд во Винковци, 
заменик Бутковиќ др Антун, судија на Околи-

скиот суд во Винковци, 
секретар Јурковиќ Звонко, службеник во Вин-

ковци 

заменик Пихлер Оскар, службеник во Винковци, 
член Мајсторовиќ Мој о, железничарски работ-

ник во Винковци, 
заменик Поштиќ Богдан, работник во Винковци. 
123) Изборна околија Жупања — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Жупања: 
претседател Цотман Камило, судија на Околи-

скиот суд во Жупања, 
заменик Цврковиќ Марко, судија на Околискиот 

суд во Винковци, 
секретар Лалиќ Јово, службеник во Жупања, 
заменик Бачиќ Љубица, службеник во Жупања, 
член Јовановац Мато, службеник во Жупања, 
заменик Јанковиќ Винко, службеник во Жу-

пани. 
124) Изборна околија ѓаково - - со седиште на 

Околиската изборна комисија во ѓаково: 
претседател Павловиќ Раде, претседател на Око^ 

лискиот суд во Ѓаково, 
заменик Јанковиќ Стјепан, судија на Околи-

скиот суд во Ѓаково, 
секретар Узелац Родољуб, секретар на Народа 

ниот одбор на околијата во ѓаково, 
заменик Илеш Аница, службеник во ѓаково, 
член Саболовиќ Иван, службеник во Ѓаково, 
заменик Илаковац Драго, службеник во ѓаково^ 
125) Изборна околија Нашице и Ораховица —1 

со седиште на Околиската изборна комисија во На-
шице: 

претседател Мајсторовиќ Љубоје, претседател на 
Околискиот суд во Нашице, 

заменик Бариќак Бранко, претседател на Око-
лискиот суд во Ораховица, 

секретар Алваџиќ Јово, службеник во Нашице, 
заменик Радишиќ Миливој, службеник во На-

шице, 
член Барбариќ Томислав, службеник во Нашице, 
заменик Рајниќ Милован, службеник во Нашице. 
126) Изборна околија Подравска Слатина и До-

ши Михољац — со седиште на Околиската изборна 
комисија во Подравска Слатина: 

претседател ѓукиќ Младен, судија на Околи-
скиот суд во Подравска Слатина, 

заменик Себауер Мато, претседател на Околи-
скиот суд во Доњи Михољац, 

секретар Живковиќ Јосип, службеник во По-
дравска Слатина, 

заменик Котаранин Рудолф, службеник во По-
дравска Слатина, 

член Шкофиќ Франц, директор на Осмолетката 
во Подравска Слатина, 

заменик Азениќ Паула, службеник во Подрав-
ска Слатина. 

127) Изборна околија Славонска Пожега — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Сла-
венска Пожега: 

претседател Заниновиќ Јаков, претседател на 
Околискиот суд во Славовска Пожега, 

заменик Чокор Драгутин, судија на Околискиот 
суд во Славонска Пожега, 

секретар Бачикин Жарко, службеник во Сла-
венска Пожега, 

заменик Мајиќ Илија, службеник во Славенска 
Пожега, 

член Анѓелиќ Марко, службеник во Славонска 
Пожега, 

заменик Каран Ѓуро, службеник во Славенска 
ЈПожега. 

128) Изборна околија Славонски Брод — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Славон-
ски Брод: 

претседател Стефановиќ ѓуро, претседател на 
Околискиот суд во Славонски Брод, 
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заменик Копорчиќ Матија, судија на Околи-
скиот суд во Славонски Брод, 

секретар Фумиќ Паво, секретар на Народниот 
одбор на околијата во Славонски Брод, 

заменик Синковиќ Александар, службеник во 
Славонски Брод, 

член Маратовиќ Иван, службеник во Славонски 
Брод, 

заменик Чулина Павица, службеник во Славон-
ски Брод. 

129) Изборна околија Нова Градишка — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Нова 
Градишка: 

претседател Андраши др. Мирослав, претседа-
тел на Околискиот суд во Нова Градишка, 

заменик Ранковиќ Јосип, судија на Околискиот 
суд во Нова Градишка, 

секретар Дозет Бранко, службеник во Нова Гра-
динка, 

заменик Маргетиќ Мато, член на Околискиот 
комитет на Сојузот на комунистите на Хрватска, 

член Стојановиќ Симо, службеник во Нова Тра-
диција, 

заменик Ивчевиќ Адам, службеник во Нова Гра-
дишка. 

130) Изборна околија Пакрац и Новска — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Новска: 

претседател Бенгез Стјепан, претседател на Око-
лискиот суд во Новска, 

заменик Марковиќ Гордана, судија на Околи-
скиот суд во Пакрац, 

секретар Једначак Никола, службеник во Ков-
ска, 

заменик Чанак Перо, службеник во Новска, 
член Шебиќ Јосип, службеник во Новска, 
заменик Споја Стјепан, службеник во Новска. 

131) Изборна околија Дарувар и Грубишно Поле 
- со седиште на Околиската изборна комисија во 
Дару вар: 

претседател Личиниќ Радослав, претседател на 
Околискиот суд во Дарувар, 

заменик Калиниќ Васо, судија на Околискиот 
суд во Грубишно Поле, 

секретар Селаковиќ Слободан, службеник во 
Дарувар, 

заменик Глодиќ ѓуро, службеник во Дарувар, 
член Чонка Антун, службеник во Дарувар, 
заменик Ружинка Станко, работник во Дарувар. 

132) Изборна околија Вировитица — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Вировитица: 

претседател Туржански Јосип, судија на Околи-
скиот суд во Вировитица, 

заменик Јакшиќ Ристо, судија на Околискиот 
суд во Вировитица, 

секретар Касавица Душан, службеник во Виро-
витица, 

заменик Жукина Мијо, службеник во Вирови-
тица, 

член ѓуриќ Никола, службеник во Вировитица, 
заменик Маѓар Невенка, службеник во Вирови-

тица. 
133) Изборна околија ѓурѓевац - со седиште 

на Околиската изборна комисија во ѓурѓевац: 
претседател Пехајм Драгутин, претседател на 

Околискиот суд во ѓурѓевац, 
заменик Еќимовиќ Вјекослав, судија на Околи-

скиот суд во ѓурѓевац, 
секретар Голуб Леон, секретар на Народниот 

одбор на околијата во Ѓурѓевац, 
заменик Гашчиќ Крунослав, службеник во ѓур-

ѓевац, 
член Кирин Ѓуро, службеник во ѓурѓевац, 
заменик Живко Јакоб, работник во ѓурѓевац. 

134) Изборна околија Копривница — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Копривница: 

претседател Липњак Звонимир, претседател на 
Околискиот суд во Копривница, 

заменик Бојановски Вјеицеслав, судија на Око-
лискиот суд во Копривница, 

секретар Добриниќ Милош, службеник во Ко-
привница, 

заменик Цигановиќ Чедомир, службеник во Ко-
привница, 

член Марковиќ Томислав, службеник во Ко-
привница, 

заменик Земљичанец Иван, службеник во Ко-
привница. 

135) Изборна околија Прелог и Лудбрег — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Прелог: 

претседател Јелавиќ Јосип, претседател на Око-
лискиот суд во Прелог, 

заменик 3латариќ Иван, претседател на Околи-
скиот суд во Лудбрег, 

секретар Бартолиќ Иван, службеник во Шрелог, 
заменик Страшек Станко, професор во Прелог, 
член Бенко Јосип, службеник во Прелог, 
заменик Паниќ Аница, службеник во Прелог. 
136) Изборна околија Чаковец — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Чаковец: 
претседател ^Славниќ др Јосип, судија на Окру-

жниот суд во Вараждин, 
заменик Кадовиќ Вилим, судија на Околискиот 

суд во Чаковец, 
секретар Крижник Миховил, секретар на На-

родниот одбор на околијата во Чаковец, 
заменик Флејшман Стјепан, службеник во Ча-

ковец, 
член Гето Иван, службеник во Чаковец. 
заменик Томашиќ Фрањо, службеник во Ча-

ковец. 
137) Изборна околија Вараждин I - со седиште 

на Околиската изборна комисија во Вараждин: 
претседател Кличек др Станко, претседател на 

Околискиот суд во Вараждин, 
заменик Брајко др Антун, судија во Окружниот 

суд во Вараждин, 
секретар Чајавец Драгутин, службеник во Ва-

раждин, 
заменик Југ Габријел, службеник во Вараждин, 
член Ожег Винко, службеник во Вараждин, 
заменик Паветиќ Станислав, службеник во Ва-

раждин. 
138) Изборна околија Вараждин II — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Вараждин: 
претседател Мариновиќ др Павао, судија на 

Окружниот суд во Вараждин, 
заменик Петровиќ Иван, судија на Околискиот 

суд во Вараждин, 
секретар Мишќин Драго, службеник во Вара-

ждин, 
заменик Микуличиќ Бранко, службеник во Ва-

раждин, 
член Пјевац Илија, службеник во Вараждин, 
заменик Томашиќ Антун, службеник во Вара-

ждин. 
139) Изборна околија Иванец — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Иванец: 
претседател Шпољар Звонимир, претседател на 

Околискиот суд во Иванец, 
заменик Мовре Марко, судија на Околискиот 

суд во Иванец, 
секретар Мартинчевиќ Јурај, службеник во 

Иванец, 
заменик (Петришко Мирко, службеник во Ша-

нец, 
член Вилец Стјепан, службеник во Иванец, 
заменик Сваст Звонко, службеник во Иванец. 



'Среда, 16 септември 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 37 - Страна 385 

140) Изборна околија Крапина и Преграда — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Кра-
ишта: 

претседател Калај Стјепан, претседател на Око-
лискиот суд во Крапина, 

заменик Мацан Младен, претседател на Околи-
скиот сз во Преграда, 

секретар Смоле Драгутин, службеник во Кра-
пина, 

заменик Хокњец Драгутин, службеник во Кра-
ишта, 

член Штивиќ Владимир, службеник во Крапина, 
заменик Млакај Јурај, работник во Кратина. 
141) Изборна околија Златар — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Златар: 
претседател Шмит Анте, судија на Околискиот 

суд во Златар, 
заменик Долинар др Борис, судија на Околи-

скиот суд во Златар, 
секретар Новосел Драгутин, службеник во Зла-

тар, 
заменик Бајсиќ Мирко, службеник во Златар, 
член Ферковиќ Милан, службеник во Златар, 
заменик Бабиќ Рудолф, наставник во Златар. 

142) Изборна околија Врбовец и Зелина — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Зе-
лина: 

претседател Першун Никола, претседател на 
Околискиот суд во Зелина, 

заменик Зрнец Звонимир, претседател на Околи-
скиот суд во Врбовец, 

секретар Брчиќ Славомир, службеник во Зелина, 
заменик Кадиќ Карло, службеник во Зелина, 
член Малиќ др Јанко, службеник во Зелина, 
заменик Витковиќ Јанко, службеник во Зелина. 

143) Изборна околија Крижевци — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Крижевци: 

претседател Полиќ Матко, претседател на Око-
лискиот суд во Крижевци, 

заменик Матосовиќ Стјепан, судија на Околи-
скиот суд во Крижевци, 

секретар Хегед Миливој, службеник во Кри-
жевци, 

заменик Кошчевиќ Вилим, службеник во Кри-
жевци, 

член Жагар Станко, службеник во Крижевци, 
заменик Лоренц Маријан, службеник во Кри-

жевци. 
144) Изборна околија Бјелозар — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Бјеловар: 
претседател Ковач др. Фрањо, судија на Окру-

жниот суд во Бјеловар, 
заменик Ладиќ др. Владимир, судија на Окру-

жниот суд во Бјеловар, 
секретар Белец Фрањо, службеник во Бјеловар, 
заменик Влашковиќ Звонко, службеник во Бје-

ловар, 
член Унгер Јулијо, службеник во Бјеловар, 
заменик Мартиновиќ Фрањо, службеник во Бје-

ловар. 
145) Изборна околија Кутина и Гарешница — со 

седиште на Околиската изборна комисија во Ку-
тина: 

претседател Новој ел Натко, претседател на Око-
лискиот суд во Кутина, 

заменик Воленик Антун, претседател на Околи-
скиот суд во Гарешница, 

секретар Дуванџија Ранко, службеник во Ку-
тина, 

заменик Павлиќ Давид, судија во Кутина, 
член Куниќ Ѓуро, службеник во Кутина, 
заменик Жигровиќ Милан, судија за прекршоци 

во Кутина. 

146) Изборна околија Дуго Село и Чазма - со 
седиште на Околиската изборна комисија во Дуго 
Село: 

претседател Јурјевиќ др. Иван, претседател на 
Околискиот суд во Дуто Село, 

заменик Регггарт Владислав, судија на Околи-
скиот суд во Чазма, 

секретар Тукец Стјепан, службеник во Дуго 
Село, 

заменик Хорват др. Драгутин, службеник во 
Дуго Село, 

член Брациќ Стјепан, службеник во Дуго Село, 
заменик Клепац Иван, службеник во Дуго Село. 
147) Изборна околија Доља Стубица и Клањец 

— со седиште на Околиската изборна комисија во 
Доња Стубица: 

претседател Плентај др. Фрањо, претседател на 
Околискиот суд во Доња Стубица, 

заменик Киневалд Андрија, претседател на Око-
лискиот суд во Клањец, 

секретар Кушец Фердо, службеник во Доња 
Стубица, 

заменик Рублек Томислав, службеник во Доња 
Стубица, 

член Балија Јосип, службеник во Доња Стубица, 
заменик Кевиќ Ратко, службеник во Доња Сту-

бица. 
148) Изборна околија Самобор и Јастребарско -

со седиште на Околиската изборна комисија во Са-
мобор: 

претседател Дулчиќ Никола, претседател на 
Околискиот суд во Самобор, 

заменик Сремац Петар, судија на Околискиот 
суд во Јастребарско, 

секретар Буриќ Драгутин, службеник во Са-
мобор, 

заменик Живковиќ Марко, судија за прекршоци 
во Самобор, 

член Рингл Густав, просветен инспектор во Са-
мобор. 

заменик Хорватиќ Валентин, службеник во Са-
мобор. 

149) Изборна околија град Загреб I — со седи-
ште на Околиската изборна комисија во Загреб: 

претседател Мошет др. Ивка, судија на Окру-
жниот суд во Загреб, 

заменик Бенковиќ Фране, судија на Окружниот 
суд во Загреб, 

секретар Ковачевиќ др. Иво, службеник во За-
греб, 

заменик Бонот др. Рене, службеник во Загреб, 
член Ораслав Вицко, новинар од Загреб, 
заменик Марчетко Аугуст, работник од Загреб. 

150) Изборна околија град Загреб И — со седи-
ште на Околиската изборна комисија во Загреб: 

претседател Нардини др. Хрвој е, судија на 
Окружниот суд во Загреб, 

заменик Будисављевиќ Јосип, судија на Окру-
жниот суд во Загреб, 

секретар Врбаниќ др. Борис, службеник во За-
греб, 

заменик Максимовиќ Зора, службеник во За-
греб, 

член Вукиќ Стјепан, службеник во Загреб, 
заменик Дудуковиќ инж. Милан, шумарски ин-

женер во Загреб. 
151) Изборна околија град Загреб III — со седи-

штем на Околиската изборна комисија во Загреб: 
претседател Броз Иво, судија на Окружниот 

суд во Загреб, 
заменик Боровечки Габро, судија на Окружниот 

суд во Загреб, 
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секретар Блажековиќ др. Здравко, службеник 
по Загреб, 

заменик Болај Фридрих, службеник во Загреб, 
член Иваниќ инж. Иван, службеник во Загреб, 
заменик Бакариќ Славко, службеник во Загреб. 
152) Изборна околија град Загреб IV — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Загреб; 
претседател Дурман др. Теодор, судија на Окру-

жниот суд во Загреб, 
заменик Милишиќ Берислав, судија на Окру-

жниот суд во Загреб, 
секретар Комуницки др. Михајло, слз^жбеник во 

Загреб, 
заменик Невечереп Ана, службеник во Загреб, 
член Бобинац Славко, службеник во Загреб, 
заменик Чех Маја, службеник во Загреб. 
153) Изборна околија град Загреб V — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Загреб: 
претседател Бојаниќ Михаило, судија на Окру-

жниот суд во Загреб, 
заменик Пал.ар др. Рудолф, судија на Окру-

жниот суд во Загреб, 
секретар Пук др. Анте, службеник во Загреб, 
заменик Мај ериќ Маца, службеник во Загреб, 
член Павловиќ Илија, службеник во Загреб, 
заменик Мајсторовиќ Миле, службеник во За-

греб. 
154) Изборна околија град Загреб VI — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Загреб: 
претседател База л а др. Бранко, судија на Окру-

жниот суд во Загреб, 
заменик Дорчиќ Иво, судија на Окружниот суд 

во Загреб, 
секретар Павиќ др. Стјепан, службеник во За-

греб, 
заменик Фабек др Ватрослав, службеник во За-

греб, 
член Павлековиќ Антун, службеник во Загреб, 
заменик Пушек Никола, работник во Загреб. 
155) Изборна околија Загреб — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Загреб: 
претседател Дораниќ др. Марко, претседател на 

Околискиот суд за околија Загреб, 
заменик Вранешиќ Никола, судија на Околи-

скиот суд за околија Загреб, 
секретар Брчиќ др Станко, службеник во За-

греб, 
заменик Делак Вилим, службеник во Загреб, 
член Баќа Стјепан, работник во Загреб, 
заменик Шушковиќ Иван, работник во Загреб. 
156) Изборна околија Сисак и Велика Горица — 

со седиште на Околиската изборна комисија во 
Сисак: 

претседател Змајевиќ Марио, судија на Окру-
жниот суд во Сисак, 

заменик Антониќ Владо, претседател на Околи-
скиот суд во Велика Горица, 

секретар Салат Јурај, службеник во Сисак, 
заменик Крижаниќ Јурај, службеник во Сисак, 
член Јагодиќ Мате, службеник во Сисак, 
заменик Бегиќ ѓуро, службеник во Сисак. 
157) Изборна околија Петрика и Глина - со се-

диште на Околиската изборна комисија во Петриња: 
претседател Ивандија Маријан, судија на Око-

лискиот суд во Петриња, 
заменик Врлиниќ Вељко, претседател на Околи-

скиот суд во Глина, 
секретар Дејановиќ Вељко, службеник во Пе-

трино, 
заменик Стргар Ивица, службеник во Петриња, 
член Милобратовиќ Душан, службеник во Пе-

трика, 
заменик Генер Едо, службеник во Петрино. 

158) Изборна околија Костајница и Двор — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Ко-
ста ј ница: 

претседател Чопиќ Миле, претседател на Око-
лискиот суд во Костај ница, 

заменик Заставниковиќ Озрен, претседател на 
Околискиот суд во Двор, 

секретар Плављаниќ Драган, службеник во Ко-
ста ј ница, 

заменик Цвјетиќ Адам, службеник во Костај-
ница, 

член Томашевиќ Симо, службеник во Костај-
ница, 

заменик Мирковиќ Стево, службеник во Костај-
ница. 

159) Изборна околија Вргин Мост и Војниќ — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Вргин 
Мост: 

претседател Немец Младен, судија на Околи-
скиот суд во Ергин Мост, 

заменик Божиќ Фрањо, судија на Околискиот 
суд во Вргин Мост, 

секретар Царевиќ Мирко, службеник во Врши 
Мост, 

заменик Мандиќ Миле, службеник во Војник, 
член Узелац Бранко, потпретседател на Народ-

ниот одбор ћа околијата во Војниќ, 
заменик Ивековиќ Аниша, службеник во Вргиа 

Мост. 
160) Изборна околија Карловац"околија - со 

седиште на Околиската изборна комисија во Кар-
ловац: 

претседател Јериниќ Богдан, претседател на 
Окружниот суд во Карловац, 

заменик Кошчевиќ Славиша, судија на Окру-
жниот суд во Карловац, 

секретар Никшиќ Јово, службеник во Карловац, 
заменик Кос Бранка, службеник во Карловац, 
член Бишќан Андрија, службеник во Карловац, 
заменик Липовшќак Анета, службеник во Кар-

ловац. 
161) Изборна околија град-Карловац — со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Карловац: 
претседател Радиќ Бранко, судија на Окру-

жниот суд во Карловац, 
заменик По лак Феодор, судија на Окружниот 

суд во Карловац, 
секретар Колаковиќ Иван, службеник во Кар-

ловац, 
заменик Крзнар Стјепан, службеник во Кар-

ловац, 
член Турина Невенка, учителка во Карловац, 
заменик Кесер Бранко, директор на Школата 

за учениците во стопанството во Карловац. 
162) Изборна околија Делнице и Огулин — со 

седиште на Околиската изборна комисија во Дел-
ницо: 

претседател Флоршиц Александар, претседател 
на Околискиот суд во Делнице, 

заменик Манце Марјан, претседател на Околи-
скиот суд во Огулин, 

секретар Круљац Јуро, службеник во Делнице, 
заменик Јенчиќ Антун, службеник во Делнице, 
член Јакшиќ Богдан, службеник во Делнице, 
заменик Цурл Славко, службеник во Делнице. 
163) Изборна околија Ријека-град - со седиште 

на Околиската изборна комисија во Ријека: 
претседател Рачки Бранимир, претседател на 

Окружниот суд во Ријека, 
заменик Орловиќ Васили је, суда ја на Окружниот 

суд во Ријека, 
секретар Шимат Квунослав. службеник во Ри-

јека, 
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заменик Вучак др. Милован, службеник во Ри-
јека, 

член Вичиќ Станко, одборник на Народниот од-
бор на градот Ријека, 

заменик Богна Алфонзо, одборник на Народниот 
одбор на градот Ријека, 

184) Изборна околија Ријека-околнја и Црикзе-
ница — со седиште на Околиската изборна коми-
сија во Ријека: 

претседател Франиќ Јанко, претседател на Око-
лискиот суд во Ријека, 

заменик Абан Стјепан, судија во Околискиот 
суд вр Цриквеница, 

секретар Распор Фрањо, службеник во Ријека, 
заменик Барац Андре, службеник во Ријека, 
член Сафтиќ Иван, службеник во Ријека, 
заменик Кинкела Фрањо, службеник во Ријека. 

165) Изборна околија Базни и Л абии — со се-
дишта на Околиската изборна комисија во Пазиц: 

претседател Неверници Фрањо, претседател на 
Околискиот суд во Л абии, 

заменик Црвелин Стјепан, судија на Околискиот 
суд во Пазин, 

секретар Иванчиќ Матко, од Пазин, 
заменик Бачиќ Петар, службеник во (Пазин, 
член Млекус Игор, службеник во Пазин, 
заменик Фабрис Петар, службеник во ћазин. 

153) Изборна околија јПорсч и Нузет — со седи-
ште на Околиската изборна комисија во Пореч: 

претседател Сршен Илија, претседател на Око-
лискиот суд во Пореч, 

заменик Бјеловучиќ Ивослав, претседател на 
Околискиот суд во Бузет, 

секретар Јаковчиќ Драго, службеник во Пореч, 
заменик, Божиќ Станко, сЈЈужОеник во Пореч, 
член Милохановиќ Мартин, службеник во По-

реч, 
заменик Шќулац Стјепан, службеник во Пореч. 

167) Изборна околија град Пула, околија Пула 
и Дрес—Лошин, — со седиште на Околиската из-
борна комисија во Пула: 

претседател Курчиќ др, Милан, судија на Окру-
жниот суд во Лула, 

заменик Петровиќ Антун, претседател на Око-
лискиот суд во 1Пула, 

секретар Баша Паул, службеник во Пула, 
заменик Херак Виктор, службеник во Пула, 
член Шегандо Едо, службеник во Пула, 
заменик Ве л аниќ др Марко, службеник во Пула. 

168) Изборна околија Сењ, Раб и Крк — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Сењ: 

претседател Бритвиќ Мирослав, претседател на 
Околискиот суд во Сењ, 

заменик Пасковиќ Јосип, претседател на Околи-
скиот суд во Раб, 

секретар Рукавина Стјепан, службеник во Сењ, 
заменик Хриљац Антун, службеник во Сењ, 
член Прпиќ Томо, службеник во Сењ, 
заменик Алигер Мара, наставник во Сењ. 

169) Изборна околија Оточац, Перушиќ и Брише 
- со седиште на Околиската изборна комисија во 
Оточац: 

претседател Жегарац Милан, претседател на 
Околискиот суд во Оточац, 

заменик Граф Антон, претседател на Околи-
скиот суд во јПерушиќ, 

секретар Дасовиќ Марко, службеник во Оточац, 
заменик Иванчевиќ Душан, службеник во Ото-

чац, 
ч т џ Орлиќ Бошко, службеник во Оточац, 
заменик ЛиИариќ Иван, службеник во Оточац, 

170) Изборна околија Слуњ и Титова Кореница 
- со седиште на Околиската изборна комисија во 
Слуњ: 

претседател Данчуловиќ др Данијел, судија на 
Околискиот суд во Слуњ, 

заменик Бакранин Јосип, претседател на Околи-
скиот суд во Титова Кореница, 

секретар Дудуковиќ Милета, службеник во 
Слуњ, 

заменик Наглиќ Стипе, службеник во Слуњ, 
член Лалиќ Никица, службеник ЕО Слуњ, 
заменик Тот Бранко, службеник во Слуњ. 
171) Изборна околија Госпиќ, Грачац, Доши Ла-

пач и Удбина — со седиште на Околиската изборна 
комисија во Госпиќ: 

претседател Манојловиќ Младен, претседател на 
Окружниот суд во Госпиќ, 

заменик Кљајиќ Петар, претседател на Околи-
скиот суд во Грачац, 

секретар Обрадовиќ Никола, службеник во Го-
спиќ, 

заменик Кнежевиќ Милош, службеник во Го-
спиќ, 

член Утвиќ Јован, службеник во Госпиќ, 
заменик Јерковиќ Богдан, службеник во Госпиќ. 
172) Изборна околија Задар — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Задар: 
претседател Царевиќ др Јосип, претседател на 

Окружниот суд во Задар, 
заменик Шантиќ М^о, судија на Околискиот суд 

во Задар, 
секретар Допуѓ Душко, службеник во Задао, 
заменик (Педишиќ Томо, службеник во Задар, 
член Лабар Драго, службеник во Задар, 
заменик Гвозденовт^ќ 7т?"ад, служи-чтгтк во За-

дар. 
173) Изборна ОКОЛНА ЅСНХОЗЕЦ -- СЈ С ;диш-е на 

Околиската изборна комисија во Бенковац: 
претседател Бѕќ Карло, претседател на Околи-

скиот суд во Бенко ван, 
заменик Мслулиќ Полесен, судија на Околи-

скиот суд во Бенковац, 
секретар Гулин Арге, сужбеник во Бенкзвз-л 
заменик Катуриќ Михаило, службеник: во Зсн-

ковац, 
член Милиќ др Јосип, службеник во Бенпсвац, 
заменик Милиќ Милан, службеник ЕО Бзнкотзчц. 
174) Изборна околија Кшш и Дрннш - со седи-

ште на Околиската изборна комисија во Хнин: 
претседател Штрбиниќ Петар, судија на Око ни-

скиот суд во Книн, 
заменик Доминис Томислав, пргтседг/гол на Око-

лискиот суд во Дрниш, 
секретар Лесиќ Крсто, службеник во Ккин, 
заменик ѓенѓиновиќ др Петар, службеник во 

Книн, 
член Вукшиќ Миле, службеник во Книн, 
заменик Лилиќ Ма1е, службеник во К 
175) Изборна околија Шибеник - со седиште 

на Околиската изборна кожен ја во Шибеник: 
претседател Бумбар Емил, судија на Окружниот 

суд во Шибеник, 
заменик Новаковиќ Дујак, судија на Скснискиот 

суд во Шибеник, 
секретар Наче Никола, службеник во Шибеник, 
заменик Троскот Петар, службеник во Шибеник, 
член Радиќ Марио, службеник во Шибеник, 
заменик Тошиќ Лука, службеник во Шибеник, 
176) Изборна околија град Сплит - со седиште 

на Околиската изборна комисија во Сплит: 
претседател Кошта Јосип, претседател па Окру-

жниот суд во Сплит, 
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заменик Живковиќ Иво, судија на Околискиот 
суд во Сплит, 

секретар Ивиќ Младен, службеник во Сплит, 
заменик Мелада Иво, службеник во Сплит, 
член Крстуловиќ Петар, службеник во Сплит, 
заменик Сиришчевиќ Анте, службеник во Сплит. 

177) Изборна околија Сплит — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Сплит: 

претседател Марчиќ Драго, судија на Околи-
скиот суд во Сплит, 

заменик Циндро др Марин, судија на Околи-
скиот суд во Сплит, 

секретар Назор др Иван, службеник во Сплит, 
зам,еник Видовиќ Никола, службеник во Сплит, 
член Матас Јаков, претседател на Околискиот 

сојуз на земтоде леќите задруги во Сплит, 
заменик Шкаричиќ Вељко, службеник во Сплит. 

178) Изборна околија Син. - со седиште на 
Околиската изборна комисија во Сињ: 

претседател Грабиќ Анте, претседател на Око-
лискиот суд во Сињ, 

заменик Булиќ Мартин, судија на Околискиот 
суд во Сињ, 

секретар Борковиќ Миро, службеник во Сињ, 
заменик Ранковиќ Иванко, работник во Сињ, 
член Паштар Јуре, работник во Сињ, 
заменик Вацко Зора, службеник во Сињ. 
179) Изборна околија Имотски — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Имотски: 
претседател Ганчевиќ Иво, судија на Околи-

скиот суд во Имотски, 
заменик Аниќ Боженко, судија на Околискиот 

суд во Имотски, 
секретар Тежулат Станислав, службеник во 

Имотски, 
заменик Делиќ Станислав, службеник во Имот-

н и , 
член Виленица Миховил, службеник во Имот-

н и , 
заменик Лончар Јозо, службеник во Имотски. 

180) Изборна околија Метковиќ и Макарска — 
со седиште на Околиската изборна комисија во 
Метковиќ: 

претседател Цебало Иво, претседател на Околи-
скиот суд во Метковиќ, 

заменик Станичиќ Ловре, судија на Околискиот 
суд во Макарска, 

секретар Толиќ Анте, службеник во Метковиќ, 
заменик Сумиќ Вите, службеник во Метковиќ, 
член Рафанели Иван, службеник во Метковиќ, 
заменик Бабиќ Лилика, судски приправник во 

Метковиќ. 

181) Изборна околија Хвар, Брач и Вис — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Су-
петар: 

претседател Билиќ др Никша, претседател на 
Околискиот суд во Супетар, 

заменик Напиелан Мирко, судија на Околи-
скиот суд во Супетар, 

секретар Петровиќ Петар, службеник во Су-
петар, 

заменик Ковачевиќ др Фране, службеник во 
Супетар, 

член Баковиќ Коштан, претседател на Околи-
скиот сојуз на земјоделските задруги во Супетар, 

заменик Херашиќ Ерна, службеник во Супетар. 

182) Изборна околија град-Дубровник, околија-
Дубровник и Корчула — со седиште на Околиската 
изборна комисија во Дубровник: 

претседател Бабиќ др. Анте, судија на Окру-
жниот суд во Дубровник, 

заменик Брили Иво, судија на Околискиот суд 
во Дубровник, 

секретар Базели Јосип, службеник во Дубровник, 
заменик Којаковиќ Маринко, службеник во Ду-

бровник, 
член Јуровиќ Анте, службеник во Дубровник, 
заменик Клисура Франо, претседател на Околи-

скиот комитет на Народната младина во Корчула. 

III. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

183) Изборна околија Мурска Собота 1 —со седиште 
на Околиската изборна комисија во Мурска Собота: 

претседател Гром Павел, претседател на Око-
лискиот суд во Мурска Собота, 

заменик Хорват Иван, претседател на Околи-
скиот суд во Лендава, 

секретар Анталиќ Штефан, секретар на Народ-
ниот одбор на Градската општина во Мурска Со-
бота, 

заменик Кметец Руди, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Мурска Собота, 

член Милошевиќ Лазо, директор на Трговското 
претпријатие „Приделки" во Мурска Собота, 

заменик Брумен Смиљана, службеник на фи-
лијалата на Народната банка во Мурска Собота, 

184) Изборна околија Мурска Собота II — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Мурска 
Собота: 

претседател Гром Павел, претседател на Око-
лискиот суд во Мурска Собота, 

заменик Хорват Иван, претседател на Околи-
скиот суд во Лендава, 

секретар Анталиќ Штефан, секретар на Народ-
ниот одбор на Градската општина во Мурска Со-
бота, 

заменик Кметец Руди, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Мурска Собота, 

член Милошевиќ Лазо, директор на Трговското 
претпријатие „Приделки" во Мурска Собота, 

заменик Брумен Смиљана, службеник на фи-
лп јата на Народната банка во Мурска Собота. 

185) Изборна околија Љутомер — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Љутомер: 

претседател Подлесек Јоже, претседател на 
Околискиот суд во Љутомер, 

заменик Франгеш Јоже, судија на Околискиот 
суд во Љутомер, 

секретар Шоштариќ Јоже, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Љутомер, 

заменик Поточник Валтер, правен референт на 
Народниот одбор на Околијата во Љутомер, 

член Здравец Бранко, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Љутомер, 

заменик Певец Александер, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во ЈВутомер. 

186) Изборна околија Птуј — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Птуј: 

претседател Донај Алојз, вршител на должност 
на претседател на Околискиот суд во Птуј, 

заменик Кнез Виктор, судија на Околискиот 
суд во Птуј, 

секретар Рау Иван, вршител на должност на 
секретар на Народниот одбор на Околијата во Птуј, 

заменик Хриберник Франц, школски инспек-
тор на Народниот одбор на Околијата во П^уј, 

член Франгеш Алојз, учител на шегртската 
школа во Птуј, 

заменик Пернер Стане, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Птуј. 

187) Изборна околија Марибор-околија I — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Ма-
рибор; - ^ ^ . 
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претседател Симончич Штефан, претседател на 
Околискиот суд II во Марибор, 

заменик Нахтигал Милан, претседател на Око-
лискиот суд во Словенска Бистрица, 

секретар Фирм Тоне, секретар на Околискиот 
синдикален совет во Марибор, 

заменик Бокан Јоже, службеник во Марибор, 
член Орешиќ Марјета, службеник на Околи-

скиот суд П во Марибор, 
заменик Коси Габријел, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Марибор, 
188) Изборна околија Марибор — околија П — 

со седиште на Околиската изборна комисија во 
Марибор: 

претседател Симончич Штефан, претседател на 
Околискиот суд П во Марибор, 

заменик Нахтигал Милан, претседател на Око-
лискиот суд во Славенска Бистрица, 

секретар Фирм Тоне, секретар на Околискиот 
синдикален совет во Марибор, 

заменик Бокан Јоже, службеник во Марибор, 
член Орешиќ Марјета, службеник на Околиски-

от суд П во Марибор, 
заменик Коси Габријел, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Марибор, 

189) Изборна околија Марибор — град — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Ма-
рибор: 

претседател Трибник др Драго, претседател на 
Околискиот суд I во Марибор, 

заменик Ријавец Владимир, судија на Околи-
скиот суд I во Марибор, 

секретар Гргич Милка, библиотекар на библи-
отеката „Јоже Херманко" во Марибор, 

заменик Робич Владо, директор на фабрика во 
Марибор, 

член Глобачник Анчка, службеник во Марибор, 
заменик Кнез Стане, шеф на телеграфско-те-

лефонскиот центар во Марибор. 

190) Изборна околија Словењ Градец — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Сло-
вењ Градец: 

претседател Жагар Винко, судија на Околи-
скиот суд во Словењ Градец, 

заменик Бац Конрад, судија на Околискиот суд 
во Словењ Градец, 

секретар Симончич Војко, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Словењ Градец, 

заменик Сисерник Иво, службеник на Народ-
ниот одбор на Градската општина во Словењ Гра-
дец, 

член Грос Адолф, службеник на шумското сто-
панство во Словењ Градец, 

заменик Јесеновец Андреј, службеник на шум-
ското стопанство во Словењ Градец. 

191) Изборна околија Цеље-околија I - со се-
диште на Околиската изборна комисија во Цеље: 

претседател Павлич др Маријан, претседател на 
Околискиот суд во Цеље, 

заменик Цигој Иван, судија на Околискиот суд 
во Цеље, 

секретар Штроа фрањо, службеник на Народ-
ниот о̂ Јбор на Околијата во Цеље, 

заменик Клајншек Јуриј, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Цеље, 

член Језерник Татјана, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Цеље, 

заменик Вречко Хинко, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Цеље. 

192) Изборна околија Цеље-град - со седиште 
на Околиската изборна комисија во Цеље: 

претседател Сок Франц, претседател на Окру-
жниот суд во Цеље, 

заменик Добовишек Оскар, судија на Окружни-
от суд во Цеље, 

секретар Горањак Лудвик, помошник на Окру-
жниот јавен обвинител во Цеље, 

заменик Богатај Ладо, секретар на шумско-ин-
дустриско претпријатие во Цеље, 

член Мирник Богдан, секретар на Занаетчиската 
комора во Цеље, 

заменик Лапајне Ладо, секретар на претприја-
тието „Метка" во Цеље. 

193) Изборна околија Шоштањ и Цеље-околи-
ја П — со седиште на Околиската изборна комисија 
во Шоштањ: 

претседател Тополовец Миран, претседател на 
Околискиот суд во Шоштањ, 

заменик Инкрет Бруно, судија на Околискиот 
суд во Шоштањ, 

секретар Плесник Франц, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Шоштањ, 

заменик Даровец Јоже, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Шоштањ, 

член Бруншек Јоже, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Шоштањ, 

заменик Флор јан Изидор, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Шоштањ. 

194) Изборна околија ЈБубл^ана-околија I — со 
седиште на Околиската изборна комисија во 
Љубљана: 

претседател Полич др Светозар, претседател на 
Околискиот суд П во Љублгана, 

заменик Подбој Јоже, судија на Околискиот суд 
П во Љубљана, 

секретар Первање Мирко, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Љубљана, 

заменик Должан Бранко, правен референт на 
Народниот одбор на Околијата во Љубљана, 

член Потисек Франц, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Љубљана, 

заменик Ловше Иван, службеник во Љубљана. 
195) Изборна околија Љубл^ша-околија П — со 

седиште на Околиската изборна комисија во 
Љубљана: 

претседател Полич др Светозар, претседател на 
Околискиот суд П во Љубљана, 

заменик Подбој Јоже, судија на Околискиот 
суд П во Љубљана, 

секретар Первање Мирко, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Љубљана, 

заменик Должан Бранко, правен референт на 
Народниот одбор на Околијата во Љубљана, 

член Потисек Франц, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Љубљана, 

заменик Ловше Иван, службеник во Љубљана. 
196) Изборна околија Љубљана-град I — со 

седиште на Околиската изборна комисија во 
Љубљана: 

претседател Јухарт Франц, претседател на 
Окружниот суд во Љубљана, 

заменик Јелушич Душан, претседател на Око-
лискиот суд I во Љубљана, 

секретар Сладич Франчек, службеник на Из-
вршниот совет на Народна Република Словенија во 
Љубљана, 

заменик Урбич Антон, службеник на Народниот 
одбор на градот во Љубљана, 

член Ерман Адолф, службеник на Народниот 
одбор на градот во Љубљана, 

заменик Пунгерчар Франц, службеник на На-
родниот одбор на градот во Љубљана. 

197) Изборна околија Љубљана-град II — со̂  
седиште на Околиската изборна комисија во 
Љубљана: 

претседател Јухарт Франц, претседател на 
Окружниот суд во Љубљана, 



Страна 390 - Број 37 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ г Среда, 16 септември 1953 

заменик Јелупшч Душан, претседател на Око-
лискиот суд I во Љубљана, 

секретар Сладич Франчек, службеник на Из-
вршниот совет на Народна Република Словенија во 
Љубљана, 

заменик Урбич Антон, службеник на Народниот 
одбор на градот во Љубљана, 

член Ерман Адолф, службеник на Народниот 
одбор на градот во Љубљана, 

заменик Пунгерчар Франц, службеник на На-
родниот одбор на градот во'Љубљана. 

198) Изборна околија Трбовље - со седиште на 
Околиската изборна комисија во Трбовље: 

претседател Лебар Штефан, претседател на Око-
лискиот суд во Трбовље, 

заменик Милер Роман, судија на Околискиот 
суд во Трбовље, 

секретар Грчар Славко, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Трбовље, 

заменик Куковица Антон, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Трбовље, 

член Левец Ладо, секретар на Околискиот син-
дикален совет во Трбовље, 

заменик Креже Јоже, управник на Околискиот 
задружен сојуз во Трбовље. 

199) Изборна околија Кршко — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Кршко: 

претседател Габршчек Звонимир, претседател 
на Околискиот суд во Брежице, 

заменик Зупанц Рајко, претседател на Околи-
скиот суд во Севница, 

секретар Сал1угич Винко, (секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Кршко, 

заменик Кершич Мишо, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата Кршко, 

член Бајц Мартин, управник на претпријатието 
„Триглав" во Брежице, 

заменик Виденич Јанез, директор на шумското 
стопанство во Брежице. 

200) Изборна околија Ново Место - со седиште 
на Околиската изборна комисија во Ново Место: 

претседател Регват Милан, претседател на Око-
лискиот суд во Ново Место, 

заменик Пицек Јуриј, судија на Окружниот суд 
во Ново Место, 

секретар Шорн Макс, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Ново Место, 

заменик Шетинц Ерна, службеник на Околи-
ската трговска комора во Ново Мисто, 

член Романич Петер, новинар „Долењскега 
листа" во Ново Место, 

заменик Пинтар Руди, директор на хотелот 
„Метропол" во Ново Место. 

201) Изборна околија Кочевје и Чрномељ — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Ко-
чев је: 

претседател Пездирц Јанко, судија на Окру-
жниот суд во Кочевје, 

заменик Савињшек Марјан, судија на Околи-
скиот суд во Кочевје, 

секретар Волф Блаж, судија за прекршоци на 
Народниот одбор на Околијата во Кочевје, 

заменик Хвастја Канцијан, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Кочевје, 

член Хелмих Душан, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Кочевје, 

заменик Вовк Петер, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Кочевје. 

202) Изборна околија Постојна и Снежана — со 
седиште на Околиската изборна комисија во По-
стојна: 

претседател Локовшек Мирко, вршител на дол-
жност на претседател на Околискиот суд во По-
стојна, 

заменик Липај др Виљем, судија на Околискиот 
суд во Постојна, 

секретар Фер јан Каре л, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Постојна, 

заменик Кашца Антон, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Кочевје, 

член Жагар Рајко, службеник во Постојна, 
заменик Може Милан, директор на Околискиот 

завод за социјално осигурување во Постојна. 
203) Изборна околија Горица — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Нова Горица: 
претседател Хвала Алфред, претседател на Око-

лискиот суд во Нова Горица, 
заменик Лесковец Франц, судија на Окружни-

от суд во Нова Горица, 
секретар Валенчич Јожеф, службеник на На-

родниот одбор на Околијата во Нова Горица, 
заменик Кривец Јожеф, службеник на Околи-

ската трговска комора во Нова Горица, 
член Сегала Оскар, секретар на Околиската 

занаетчиска комора во Нова Горица, 
заменик Лебан Габријел, секретар на Околи-

скиот синдикален совет во Нова Горица. 
204) Изборна околија Толмин — с о седиште на 

Околиската изборна комисија во Толмин: 
претседател Јереб Рудолф, претседател на Око-

лискиот суд во Толмин, 
заменик Север Данило, претседател на Околи-

скиот суд во Идри ја, 
секретар Кос Кирил, секретар на Народниот од-

бор на Околијата во Толмин, 
заменик Перат Јанко, службеник на Народниот 

одбор на Околијата во Толмин, 
член Коритник Мирко, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Толмин, 
заменик Смрекар Јоже, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Толмин. 
205) Изборна околија Радовљица - со седиште 

на Околиската изборна комисија во Радовљица: 
претседател Фистер Јоже, претседател на Око-

лискиот суд во Радовљица, 
заменик Жун др Антон, судија на Околискиот 

суд во Радовљица, 
секретар Зупанчиќ Павел, секретар на Народ-

ниот одбор на Околијата во Радовљица, 
заменик Черне Божо, службеник на Народниот 

одбор на Околијата во Радовљица, 
член Корошец Иван, службеник на Народниот 

одбор на Околијата во Радовљица, 
заменик Буфолин Јоже, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Радовљица. 
206) Изборна околија Краљ - со седиште на 

Околиската изборна комисија во Крањ: 
претседател Вртовшек Стане, претседател на 

Околискиот суд во Крањ, 
заменик Мис јак Каре л, судија на Околискиот 

суд во Крањ, 
секретар Розман др Павел, секретар на Народ-

ниот одбор на Околијата во Крањ, 
заменик Оман Франц, магационер на Фабриката 

„Сава" во Крањ, 
член Добовшек Кирила, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Кран,, 
заменик Гашперчич Франц, службеник на На-

родниот одбор на Околијата во Крањ. 

IV. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА 
И ХЕРЦЕГОВИНА 

207) Изборна околија Велика Кладуша и Цазин 
— со седиште на околиската изборна комисија во 
Цазин: 

претседател Смаилагиќ Хајрудин, претседател 
на Околискиот суд во Цазин, ,, , ^ ' ' 
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заменик Петровиќ Тихомир, судија-поротник и 
директор на Гимназијата во Цазин, 

секретар Мурешкиќ Хамдо, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Дазин, 

заменик Мујиќ Расин, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Цазин, 

член Надаревиќ Нурија, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Цазин, 

заменик Габалдо Владо, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Цазин. 

208) Изборна околија Бихаќ — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Бихаќ: 

претседател Милош др Стјепан, судија на Окру-
жниот суд во Бихаќ, 

заменик Кнежевиќ Симеуна, судија на Околи-
скиот суд во Бихаќ, 

секретар Петровиќ Рајко, службеник на Окру-
жното јавно обвинителство во Бихаќ, 

заменик Мујагиќ Џафер, службеник на Народ-
ниот одобр на Околијата во Бихаќ, 

член Пањковиќ Драган, директор на Народната 
банка во Бихаќ, 

заменик Бурзиќ Ариф, службеник на Народ-
ниот одбор на Градската општина во Бихаќ. 

209) Изборна околија Босанска Круна — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Босан-
ска Круна: 

претседател Мехмедовиќ Мухамед, судија на 
Околискиот суд во Босанска Крупа, 

заменик Месиќ Смајо, судија-поротник во Бо-
санска Круна, 

секретар Милоевиќ Тихомир, судија за прекр-
шоци на Народниот одбор на Околијата во Босан-
ска Круна, 

заменик Лсннчина Остоја, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Босанска Крупа, 

член Бегиќ Хасан, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Босанска Крупа, 

заменик Сијамхоџиќ Хилми ја, службеник во 
Босанска Круна. 

210) Изборна околија Босански Нови и Босан-
ска Дубица — со седиште на Околиската изборна 
комисија во Босански Нови: 

претседател ѓурѓевиќ Рајко, претседател на 
Околискиот суд во Босански Нови, 

заменик Хоргиќ Шефик, судија-поротник во 
Босански Нови, 

секретар Живковиќ Никола, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Босански Нови, 

заменик Штековиќ Светозар, службеник во Бо-
сански Нови, 

член Авдагиќ Аган, претседател на Народниот 
одбор на Градската општина во Босански Нови, 

заменик Зец Драган, директор на Текстилниот 
комбинат во Босански Нови. 

211) Изборна околија Босанска Градишка и 
Србац — со седиште на Околиската изборна коми-
сија во Босанска Градишка: 

претседател Реметиќ Слободан, судија на Око-
лискиот суд во Босанска Градишка, 

заменик Башиќ Ѓуро, судија-поротник на Око-
лискиот суд во Босанска Градишка, 

секретар Котур Стево, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Босанска Градинка, 

заменик Дукиќ Васо, работник од Босанска 
Градинка, 

член Тељиговиќ Ибрахим, службеник во Босан-
ска Градишка, 

заменик Бишќевиќ Реуф, секретар на Народ-
ниот одбор на Градската општина во Босанска Гра-
динка. 

212) Изборна околија Прњавор — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Прњавор: 

претседател Станишиќ Никола, претседател на 
Околискиот суд во Прњавор, 

заменик Стефановиќ Љубо, судија-поротник и 
секретар на Околискиот одбор на социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија во Прит-
вор, 

секретар Митровиќ Спасоје, службеник во Пр-
итвор, 

заменик Наерловиќ Бранко, службеник во Пр-
итвор, 

член Цвјетиќ Ѓорѓе, службеник во Прњавор, 
заменик Веселиќ Милан, службеник во Прит-

вор. 
213) Изборна околија Бања Лука — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Бања Лука: 
претседател Маглајлија Хусеин, претседател на 

Околискиот суд во Бања Лука, 
заменик Курчиќ др Милош, судија на Околи-

скиот суд во Бања Лука, 
секретар Мухсиновиќ Идриз, службеник во Ба-

ња Лука, 
заменик Јоциќ Ратко, службеник во Бања Лука, 
член Стојаковиќ Димитрије, службеник во Бања 

Лука, 
заменик Јованиќ Живко, службеник во Бања 

Лука. 
214) Изборна околија на градот Бања Лука — 

со седиште на Околиската изборна комисија во 
Бања Лука: 

претседател Бањац Владислав, претседател на 
Окружниот суд во Бања Лука, 

заменик Ивезиќ Мирко, судија на Окружниот 
суд во Бања Лука, 

секретар Херцег Милорад, службеник во Бања 
Лука, 

заменик Бекиќ Едхем, службеник на Народниот 
одбор во Бања Лука, 

член Мандровиќ Мирон, помошник директор на 
Тутуновата фабрика во Бања Лука, 

заменик Тодоровац Хилми ја, службеник во Ба-
ња Лука. 

215) Изборна околија Ириједор — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Приједор: 

претседател Стојановиќ Велимир, судија на 
Окружниот суд во Приједор, 

заменик Сандаљ Никола, судија на Окружниот 
суд во Приједор, 

секретар Крагуљ Вукашин, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Приједор, 

заменик Драгосављевиќ Драган, службеник на 
Окружното јавно обвинителство во Приједор, 

член Госпиќ Светолик, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Приједор, 

заменик Ножиниќ Антоније, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Приједор. 

216) Изборна околија Сански Мост — со седи-
ште на Околиската изборна комисија во Сански 
Мост: 

претседател Мухурдаревиќ Хилми ја, претседа-
тел на Околискиот суд во Сански Мост, 

заменик Ѓуревиќ Милан, судија на Околискиот 
суд во Санеки Мост, 

секретар Матковиќ Ладислав, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Сански Мост, 

заменик Пашагиќ Ибрахим, службеник на Око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги во Сански 
Мост, 

член Станиќ Мирко, секретар на Народниот од-
бор на Околијата во Сански Мост, 

заменик Џиниќ Хасан, службеник на Народни-
от одбор на Околијата во Сански Мост. 

217) Изборна околија Дрвар, Босанско Грахово 
и Босански Петровац — со седиште на Околиската 
изборна комисија во Дрвар: 
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претседател Аликадиќ Хасим, претседател на 
Околискиот суд во Дрвар, 

заменик Родиќ Драган,' судија-поротник и се-
кретар на Народниот одбор на Околијата во Дрвар, 

секретар Балабан Милан, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Дрвар, 

заменик Адамовиќ ѓуро, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Дрвар, 

член Тадиќ Раде, службеник на Народниот од-
бор на Околијата во Дрвар, 

заменик Каменко Драган, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Дрвар. 

218) Изборна околија Кључ и Мркоњиќ Град 
— со седиште на Околиската изборна комисија во 
Кључ: 

претседател Мркаљ Хусеин, судија на Околи-
скиот суд во Кљун, 

заменик Бувач ѓука, судија-поротник и слу-
жбеник на Народниот одбор на Околијата во Кључ, 

секретар Радиќ Медо, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Кљун, 

заменик Бурсаќ Миле, службеник на Народ-
ниот одбор на Градската општина во Кључ, 

член Латиновиќ Миќо, службеник на „Жито-
промет" во Кљун, 

заменик Бркиќ Божо, судија за прекршоци на 
Народниот одбор на Околијата во Кључ. 

219) Изборна околија Лиено и Гламоч — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Ливно: 

претседател Перковиќ Анте, претседател на 
Околискиот суд во Ливно, 

заменик Гргиќ Миливоје, судија-поротник и 
службеник на Народниот одбор на Околијата во 
ЛИЕНО, 

секретар Кутлеша Паула, директор на Заводот 
за социјално осигурување во Ливно, 

заменик Шешум Чедо, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Ливно, 

член Чичак Фабијан, претседател на Околи-
скиот сојуз на земјоделските задруги во Ливно, 

заменик Мулиќ Дервиш, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Л ивко. 

220) Изборна околија Јајце — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Јајце: 

претседател Острожински Всеволод, судија на 
Околискиот суд во Јајце, 

заменик Токиќ Благоје, судија-поротник и прет-
седател на Околискиот синдикален совет во Јајце, 

секретар Трбо јевиќ Десимир, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Јајце, 

заменик Хаџиосмановиќ Казим, секретар на 
Народниот одбор на Градската општина во Јајце, 

член Пешевиќ Душко, службеник на Комитетот 
на Сојузот на комунистите на Босна и Херцего-
вина во Јајце, 

заменик Тешиќ Хамдија, секретар на Народ-
ниот одбор на Околијата во Јајце. 

221) Изборна околија Бугојно — со седиште на 
'Околиската изборна комисија во Бугојно: 

претседател Резаковиќ Решад, претседател на 
Околискиот суд во Бутојно, 

заменик Томиќ Добросав, судија-поротник и 
судија за прекршоци на Народниот одбор на око-
лијата во Бугојно, 

секретар ѓапиќ Анте, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Бугојно, 

заменик Ивиќ Томо, службеник на Околискиот 
сојуз на земјоделските задруги во Бугојно, 

член Кирлиќ Едхем, службеник во Бутојно, 
заменик Мандиќ Никола, службеник во Бу-

гојно. 
222) Изборна околија Дувно и Прозор — со се-

диште на Околиската изборна комисија во Дувно: 

претседател Фроло Ивица, претседател на Око^ 
лискиот суд во Дувно, 

заменик Црнковиќ Анте, судија-поротник и 
службеник на Народниот одбор на Околијата во 
Дувно, 

секретар Пехливановиќ Махмут, секретар на 
Народниот одбор на Околијата во Дувно, 

заменик Дилбер Свето, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Дувно, 

член Каран Љубо, пензионер од Дувно, 
заменик Радош Перо, пензионер од Дувно. 

223) Изборна околија Љубушки и Посушје -ш 
со седиште на Околиската изборна комисија во 
Љубушки: 

претседател Милас Мирко, претседател на Око-
лискиот суд во Љубушки, 

заменик Тодоровиќ Милинка, судија-поротник 
и службеник на Народниот одбор на Околијата во 
Љубушки, 

секретар Цериќ Хасо, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Љубушки, 

заменик Видовиќ Јуре, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Љубушки, 

член Брадвица Јерко, службеник на Претпри-
јатието за откуп и преработка на тутун во Љубу-
шки, 

заменик Делалиќ Кемал, службеник на Тран-
спортното претпријатие во Љубушки. 

224) Изборна околија Мостар и Лиштица — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Мо-
стар: 

претседател Галиќ Јуре, претседател на Околи-
скиот суд во Мостар, 

заменик Балта Ариф, судија на Околискиот 
суд во Мостар, 

секретар Шимовиќ Анте, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Мостар, 

заменик Фалак Винко, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Мостар, 

член Рахимиќ Салко, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Мостар, 

заменик Булиќ Саво, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Мостар. 

225) Изборна околија град Мостар — со седи-
ште на Околиската изборна комисија во Мастар: 

претседател Пудар Душан, судија на Окру-
жниот суд во Мостар, 

заменик Галиќ Мате, претседател на Околи-
скиот суд во Мостар, 

секретар Требовиќ Хајро, службеник на Народ-
ниот одбор на градот Мостар, 

заменик Хаџиосмановиќ Ахмет, директор на 
Трговското претпријатие „Избор" во Мостар, 

член Новак Нада, новинар во Мостар, 
заменик Пехар Иван, службеник на Железнич-

ката станица во Мостар. 

226) Изборна околија Чапљина и Столац — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Ча-
пљина: 

претседател Булут Манојло, претседател на 
Околискиот суд во Чапљина, 

заменик Шута л о Мартин, судија-поротник во 
Чапљина, 

секретар Родин Блаж, службеник на Тргов-
ското претпријатие „Неретва" во Чапљина, 

заменик Кадијевиќ Петар, службеник на Прет-, 
при јагнето за откуп и преработка на тутун во Ча-
пљина, 

член Ћемила Хамза, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Чапљина, 

заменик Јелчиќ Мартин, секретар на Народ-
ниот одбор на Општината во Чапљина. 
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227) Изборна околија Требиње и Билеќа - со 
= т е на Околиската изборна комисија во Тре-

претседател Кон Филип, судија на Окружниот 
суд во Мостар, 

заменик Спахавиќ Ахмет, судија-поротник и 
секретар на Народниот одбор на Околијата во Тре-
биње, 

секретар Чечур Саво, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Требиње, 

заменик Симовиќ Божо, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Требиње, 

член Чичковиќ ѓорѓо, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Требиње, 

заменик Будалица Хамид, службеник на Јав-
ното обвинителство во Требиње. 

228) Изборна околија Невесиње, Гадно и Ка-
линовиќ - со седиште на Околиската изборна ко-
мисија во Невесиње: 

претседател Чустовиќ Исмет, претседател на 
Околискиот суд во Невесиње, 

заменик Умковиќ Велимир, судија-поротник и 
службеник во Невесиње, 

секретар Ладало Илија, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Невесиње, 

заменик Дугалиќ Сулејман, службеник на Тр-
говското претпријатие „Вележ" во Невесиње, 

член Бај гориќ Јусуф, службеник на Народниот 
одбор на Општината во Невесиње, 

заменик Жерајиќ Бранко, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Невесиње. 

229) Изборна околија Фоча и Горажде —со се-
диште на Околиската изборна комисија во Фона: 

претседател Милидраг Војо, претседател на 
Околискиот суд во Фона, 

заменик Малишиќ Милован, судија-поротник 
и секретар на Народниот одбор на Околијата во 
Фона, 

секретар Хасанагиќ Салко, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Фона, 

заменик Лониќ Идриз, секретар на Народниот 
одбор на Градската општина во Фона, 

член Савиќ Радомир, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Фоча, 

заменик Термиз Зајко, директор на претприја-
тието ,,Фоча'' во Фоча, 

230) Изборна околија Рогатица, Вишеград и 
Соколац — со седиште на Околиската изборна ко-
мисија во Рогатица: 

претседател Капо Хазим, претседател на Око-
лискиот суд во Рогатица, 

заменик Лубарда Стјепан, судија-поротник и 
службеник на Заводот за социјално осигурување 
во Рогатица, 

секретар Обрадовиќ Нада, службеник на Тргов-
ското претпријатие во Рогатица, 

заменик Јовичиќ Јован, управник на Тулана 
во Рогатица, 

член Јовановиќ Вељко, директор на Трговско 
претпријатие ЕО Рогатица, 

заменик Милиќ Суљо, службеник на Народни-
от одбор на Општината Сочице. 

231) Изборна околија Бласгпица и Кладам, — 
со седиште на Околиската изборна комисија во 
Власеница: 

претседател Мухаремагиќ Салем, претседател 
на Околискиот суд во Власеница, 

заменик Гојголовиќ Недељко, судија-поротник и 
службеник на Народниот одбор на Околијата во 
Власеница, 

секретар Хасанефендиќ Мухамед, службеник 
на Народниот одбор на Околијата во Власеница, 

заменик Јевремоврш Лазо, службеник на На-
родниот одбор на Околијата ЕО Власеница, 

член Капиќ Мујага, службеник на филијалата 
на Народната банка во Власеница, 

заменик Јашаревиќ Изет, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Власеница. 

232) Изборна околија Сребреница — со седи-
ште на Околиската изборна комисија во Оребре-
ница: 

претседател Калај Душан, претседател на Око-
лискиот суд во Братунац, 

заменик Васиќ Драгослав, судија-поротник во 
Вратунац, 

секретар Налиќ Алија, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Братунац, 

заменик Ѓокановиќ Владислав, претседател на 
Околискиот сојуз на земјоделските задруги во 
Братунац, 

член ИЛЈЈЌ Радојица, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Братунац, 

заменик Суљагиќ Мујо, ,службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Братунац. 

233) Изборна околија Зворник — со седиште 
на Околиската изборна комисија во З Б О Р Н И К : 

претседател Де дан Анте, судија на Околискиот 
с у д в о З Б О Р Н И К , 

заменик Бокан Јован, судија на Околискиот 
с у д в о З Б О Р Н И К , 

секретар Пашиќ Сеад, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во З Б О Р Н И К , 

заменик Зељковиќ Драго, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Зворник, 

член Имшировиќ Хасан, директор на Столар-
ското претпријатие во З Б О Р Н И К , 

заменик Ристиќ Марко, директор на Претпри-
јатието за промет со дрва во З Б О Р Н И К . 

234) Изборна околија Лопаре — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Лооаре: 

претседател Оршолиќ Лука, судија на Околи-
скиот суд во Брчко, 

заменик Хасиќ Галиб, околиски јавен обвини-
тел во Лопаре, 

секретар Мијојлиќ Мирко, секретар на Народ-
ниот одбор на Околијата во Л сепаре, 

заменик Вукиќ Дико, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Лопаре, 

член Митровиќ Драго, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Лоиаре, 

заменик Митровиќ Богослав, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Лопаре. 

235) Изборна околија Бијељина - со седиште 
на Околиската изборна комисија во Бијељина: 

претседател Леви Михајл, претседател на Око-
лискиот суд во Бијељлна, 

заменик Новаковиќ Ацо, судија-поротник на 
Окружниот суд од Брчко, 

секретар Јовиќ Лазо, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Бијељина, 

заменик Илиќ Миќо, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Бијељина, 

член Паниќ Ацо, секретар на Народниот одбор 
на Околијата ЕО Бијељина, 

заменик Свобода Отон, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Бијељина. 

236) Изборна околија Брчко — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Брчко: 

претседател Текиќ Ненад, судија на Окружни-
от суд во Брчко, 

заменик Шишиќ Ферид, судија на Окружниот 
суд во Брчко, 

секретар Драгичевиќ Милан, директор на Уго-
стителско претпријатие во Брчко, 

заменик Блиња Јероним, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Брчко; 
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член Перановиќ Туњо, земјоделец од Марко-
виќ Поље, на Околијата брчанска, 

заменик Кладњак Сулејман, работник од Брчко. 

237) Изборна околија Босански Шамац — со 
седиште на Околиската изборна комисија во Бо-
сански Шамац: 

претседател Бог даневиќ Јоцо, претседател на 
Околискиот суд во Босански Шамац, 

заменик Ибралиќ Мехмед, судија-поротник и 
директор на Претпријатието на „Граѓевинар" во Бо-
сански Шамац, 

секретар Шандрк Анто, службеник на Околи-
скиот суд во Босански Шамац, 

заменик Дриниќ Обрад, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Босански Шамац, 

член Кариќ Сулејман, сужбеник на Народниот 
одбор на Околијата в^ Босански Шамац, 

заменик Михаљчиќ МИТУ р, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Босански Шамац. 

238) Изборна околија Градачац и Модрича - со 
седиште на Околиската изборна комисија во Гра-
дачац: 

претседател Сушиќ Осман, претседател на Око-
лискиот суд во Градачап, 

заменик Челосмановиќ Шефкет, судија-порот-
ник и секретар на Народниот одбор на Околијата 
во Градачац, 

секретар Прашо Сеид, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Градачац, 

заменик Халиловиќ Сафет, службеник на Прет-
пријатието „Пољопромет" во Градачац, 

член Стојчевиќ Мико, службеник на Народниот 
одбор на Околијата во Градачац, 

заменик Сеидиќ Асим, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Градачац. 

239) Изборна околија Дервента и Босански 
Брод — со седиште на Околиската изборна коми-
сија во Дервента: 

претседател Мандушиќ Иван, судија на Околи-
скиот суд во Дервента, 

заменик Пашиќ Ахмет, судија-поротник и слу-
жбеник на Народниот одбор на Околијата во Дер-
вента, 

секретар Тешиќ Раде, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Дервента, 

заменик Зајковиќ Дервиш, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Дервента, 

член Приморац инж. Фрањо, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Дервента, 

заменик Поповиќ Рајка, службеник на Народ-
ниот одбор во Дервента. 

240) Изборна околија Добој и Тешањ — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Добој: 

претседател Савиќ Радивоје, претседател на 
Окружниот суд во Добој, 

заменик Локмиќ Хусо, судија на Окружниот 
суд во Добој, 

секретар Дујковиќ Ристо, судија на Околиски-
от суд во Добој, 

заменик Мујиќ Мустафа, управник на Ово-
шниот расадник во Добој, 

член Шапорац Жарко, управник на Управата 
за патишта во Добој, 

заменик Законовиќ Рајко, управител на Основ-
ната школа во Добој. 

241) Изборна околија Тес лик и Котор Варош — 
со седиште на Околиската изборна комисија во 
Теслиќ: 

претседател Худолин Фердо, претседател на 
Околискиот суд во Теслиќ, 

заменик Хаџиселимовиќ Хајрудин, судија на 
Окружниот суд во Добој, 

секретар Јотановиќ Вељко, службеник на Прет-
пријатието за дестилација на Дрво во Теслиќ, 

заменик Суботиќ Обрад, службеник на Околи-
скиот сојуз на земјоделските задруги во Теслиќ, 

член Бабахметовиќ Осман, службеник на прет-
пријатието „Борје" во Теслиќ, 

заменик Кондиќ инж. Чедо, шеф на Шумската 
управа во Теслиќ. 

242) Изборна околија Грачаница и Маглај -
со седиште на Околиската изборна комисија во 
Грачаница: 

претседател Фазлиќ Осман, претседател на Око-
лискиот суд во Грачаница, 

заменик Суман Ризах, директор на заводот за 
социјално осигурување во Грачаница, 

секретар Сулејмановиќ Мустафа, службеник 
на Народниот одбор на Околијата во Грачаница, 

заменик Џиниќ Хазим, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Грачаница, 

член Бегиќ Нурудин, адвокат во Грачаница, 
заменик Фазлиќ Фадил, судија за прекршоци 

на Народниот одбор на Околијата во Грачаница. 

243) Изборна околија Тузла I — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Тузла: 

претседател Бегиќ Вехид, претседател на Окру-
жниот суд во Тузла, 

заменик Ибрахимовиќ Мухамед, судија на 0 -
кружниот суд во Тузла, 

секретар Атиќ Мухамед, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Тузла, 

заменик Јефтиќ Владо, службеник на Народ-
ниот одбор на Општината Симин Хан, 

член Лукиќ Перо, службеник на Околискиот 
сојуз на земјоделските задруги во Тузла, 

заменик Марјановиќ Драго, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Тузла. 

244) Изборна околија Тузла II — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Тузла: 

претседател Чехајиќ Садик, судија на Окру-
жниот суд во Тузла, 

заменик Бербиќ Салих, судија на Окружниот 
суд во Тузла, 

секретар Башевиќ Митар, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Тузла, 

заменик Шушиќ Жарко, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Тузла, 

член Лукановиќ Марјан,' директор на Дирекци-
јата на житниот фонд во Тузла, 

заменик Хукиќ Рефик, службеник на Околи-
скиот синдикален совет во Тузла. 

245) Изборна околија град Тузла — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Тузла: 

претседател Јавор Живко, судија на Окру-
жниот суд во Тузла, 

заменик Стипанчиќ Владо, судија на Околи-
скиот суд во Тузла, 

секретар Куор Владимир, службеник на На-
родниот одбор на градот во Тузла, 

заменик Чехајиќ Хиба, службеник на Народ-
ниот одбор на градот во Тузла, 

член Лакиќ Драго, службеник на Народниот 
одбор на градот во Тузла, 

заменик Ѓокановиќ Анѓа, управник на Домот 
на учениците во стопанството на Крека. 

246) Изборна околија Завидовиќи и Вареш -
со седиште на Околиската изборна комисија во 
Завидовиќи: 

претседател Никиќ др Бранко, претседател на 
Околискиот суд во Завидовиќи, 

заменик Илиќ Богдан, судија-поротник и слу-
жбеник на Претпријатието „Криваја" во Зави ДО-
БИЕН, \ - 7 
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секретар Хозо Мухамед, службеник на Околи-
скиот суд во Завидовиќи, 

заменик Петровиќ Богдан, службеник на Прет-
пријатието „Криваја" во Завидовиќи, 

член Парачиќ Анто, службеник на Претприја-
тието „Криваја" во Завидовиќи, 

заменик Симиќ Грујо, наставник на Индустри-
ската школа во Завидовиќи. 

247) Изборна околија — околија Зеница и град 
Зеница — со седиште на Околиската изборна ко-
мисија во Зеница: 

претседател Рамиќ Екоем, претседател на Око-
лискиот суд во Зеница, 

заменик Козло Хасиб, службеник на Народни-
от одбор на градот во Зеница, 

секретар Ибрановиќ Теуфик, службеник на 
Народниот одбор на Околијата во Зеница, 

заменик Екиновиќ Незир, пензионер од Зеница, 
член Мавриќ Фрањо, службеник на Народниот 

одбор на градот во Зеница, 
заменик Семерад Фрањо, службеник на рудни-

кот во Зеница. 

248) Изборна околија Високо — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Високо: 

претседател Цабиќ Петар, претседател на Око-
лискиот суд во Високо, 

заменик Машовиќ Омер, судија на Околискиот 
суд во Високо, 

секретар Оруч Салко, организационен секре-
.т тар на Околискиот комитет на Сојузот на комуни-

стите на Југославија во Високо, 
заменик Лечиќ Душан, службеник на Народ-

ниот одбор на Околијата во Високо, 
член Пајкиќ Дунан, претседател на Околискиот 

сојуз на земјоделските задруги во Високо, 
заменик Живковиќ Вељко, службеник на На-

родниот одбор на Околијата во Високо. 

249) Изборна околија Травник — со седиште 
Нћ Околиската изборна комисија во Травник: 

претседател Халајкијевиќ Фердо, сз^дија на 
Окружниот суд во Травник, 

заменик Агиќ Салих, судија на Окружниот суд 
во Травник, 

секретар Шешкиќ Дервиш, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Травник, 

заменик Бошњак Анте, службеник на Военото 
претпријатие во Травник, 

член Мулиќ Мехмед, службеник на Трговин-
ското претпријатие во Травник, 

заменик Улемиќ Решад, службеник на Трго-
винското претпријатие во Травник. 

250) Изборна околија Коњиц и Кисељак — со 
седиште на Околиската изборна комисија" во Ко-
њиц: 

претседател Шефкиќ Савет, претседател на 
Околискиот суд во Коњиц, 

заменик Куљанин Боро, судија на Околискиот 
суд во Коњиц, 

секретар Бобот Вељко, секретар на Околискиот 
комитет на Сојузот на комунистите на Југославија 
во Коњиц, 

заменик Хаџиалиќ Омер службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Коњиц, 

член Каурин Перо, директор на Заводот за 
социјално осигурување во Коњиц, 

заменик Миличевиќ Иван, службеник на На-
родниот одбор на Околијата во Коњиц. 

251) Изборна околија — околија Сарајево -
со седиште на Околиската изборна комисија во 
Сараево: 

претседател Муидовиќ Зехра, претседател на 
Околискиот суд во Сараево, 

заменик Хаџибегиќ Вејсил, судија на Околи-
скиот суд во Сараево, 

секретар Смољан Андрија, службеник на На-
родниот одбор на Околијата-во Сараево, 

заменик Бјелајац Вука, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Сараево, 

член Тујкивиќ Вукашин, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Сараево, 

заменик Брајер Фердо, службеник на Народ-
ниот одбор на Околијата во Сараево. 

252) Изборна околија град Сараево I - со седи-
ште на Околиската изборна комисија во Сараево: 

претседател Османбеговиќ Аден, претседател на 
Окружниот суд во Сараево, 

заменик Илиќ Здравко, судија на Окружниот 
суд во Сараево, 

секретар Тролиќ Милан, службеник на Народ-
ниот одбор во Сараево, 

заменик Хреновица Сулејман, службеник на 
Извршниот совет на Народна Република Босна и 
Херцеговина во Сараево, 

член Финци Мони, директор на Претпријатието 
„Боснафилм" во Сараево, 

заменик Јовановиќ Василије, службеник наТр-
говинското претпријатие „Гранап" во Сараево. 

253) Изборна околија град Сараево II — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Сараево: 

претседател Хаџисмајловиќ Хусеин, судија на: 
Околискиот суд во Сараево, 

заменик Ќоровиќ Александар, судија на Око-, 
лискиот суд во Сараево, 

секретар Кавезон Моено, службеник на Окруп 
жното јавно обвинителство во Сараево, Ј 

заменик Володер Дерво, службеник на Народа 
ниот одбор на градот во Сараево, 

член Јерчиновиќ Звонко, работник од Сараево, 
заменик Гачанин Ибро, шеф на Железничката! 

станицата на тесниот колосек во Сараево. 

V. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

254) Изборна околија битолска I — со седиште! 
на Околиската изборна комисија во Битола: 

претседател Јанакиевски Томе, судија на Око-, 
лискиот суд во Битола, 

заменик Божиновски Ристо, судија на Окру-; 
жниот суд во Битола, 

секретар Талевски Томе, помошник на јавниот 
обвинител во Битола, 

заменик Петковски Славко, правен референт на 
околискиот суд во Битола, 

член Наумовски Тоде, помошник на управникот 
на Општата болница во Битола, 

заменик Димитровски Никола, службеник во 
Битола. 

255) Изборна околија битолска II — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Битола: 

претседател Чаламан Петар, судија на Окру-
жниот суд во Битола, 

заменик Караманди Павле, судија на Околи-
скиот суд во Битола, 

секретар Журовски Васко, помошник на јавниот 
обвинител во Битола, 

заменик Петровски Стевче, службеник во Би-
тола, 

член Андоновски Јонче, службеник во Битола, 
заменик Георгиевски Јорго, службеник во Би-

тола. 
256) Изборна околија преспанска - со седиште 

на Околиската изборна комисија во Ресен: 
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претседател Хаџиевски Васко, судија на Око-
лискиот суд во Ресен, 

заменик Неновски Боро, јавен обвинител на 
околијата преспанска, 

секретар Поповски Боро, правен референт на 
Народниот одбор на околијата преспанска, 

заменик Цветковски Киро, службеник во Ресен, 
член Гештаковски Мито, службеник во Ресен, 
заменик Димитровски Климе, службеник во 

Ресен. 
257) Изборна околија охридска — со седиште 

на Околиската, изборна комисија во Охрид: 
претседател Белевски Јонче, претседател на 

Околискиот суд во Охрад, 
заменик Тодоровски Јордан, судија на Околи-

скиот суд во Охрид, 
секретар Шибаковски Ставре, службеник во 

Охрид, 
заменик Митрески Трајко, правен референт на 

Народниот одбор на околијата охридска, 
член Чукиќ Донка, службеник во Охрид, 
заменик Кичеец Сандре, началник на Секрета-

ријатот за стопанство на Народниот одбор на око-
лијата охридска. 

258) Изборна околија дебарска — седиште на 
Околиската изборна комисија во Дебар: 

претседател Дема Галип, претседател на Околи-
скиот суд во Дебар, 

заменик Мирчевски Филип, секретар на На-
родниот одбор на околијата дебарска, 

секретар Јовановски Јанаки ја, правен референт 
на Народниот одбор на околијата дебарска, 

заменик Топаловски Лазо, службеник во Дебар, 
член Митревски Данаил, службеник во Дебар, 
заменик Наумовски Наум, службеник во Дебар, 
259) Изборна околија кичевска — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Кичево: 
претседател Ѓузелков Александар, судија на 

Околискиот суд во Кичево, 
заменик Максимовски Живко, секретар на Око-

лискиот одбор на воените инвалиди во Кичево, 
секретар Ширговски Веселин, службеник во 

Кичево, 
заменик Стојановски Љубе, службеник во Ки-

чево, 
член Марковски Стојмир, службеник во Кичево, 
заменик Коруновска Паца, службеник во Ки-

чево, 
260) Изборна околија гостиварска — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Гостивар: 
претседател Милановски Војне, судија на Окру-

жниот суд во Гостивар, 
заменик Групче Евтим, судија на Околискиот 

суд во Гостивар, 
секретар Трпешки Добре, службеник во Го-

стивар, 
заменик Јовановски Божидар, службеник во Го-

стивар, 
член Зулфикаои Азем, службеник во Гостивар, 
заменик Николовски Саво, секретар на Окру-

жниот суд во Гостивар. 
261) Изборна околија тетовска — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Тетово: 
претседател Захариевски Миле, претседател на 

Околискиот суд во Тетово, 
заменик Трпевски Димче, судија за прекршоци 

на Народниот одбор на околијата тетовска, 
секретар Дамјановски Трпуш, секретар на Град-

ската општина во Тетово, 
заменик Урошевски Ацо, службеник во Тетово, 
член Атанасовски Војо, службеник во Тетово, 
заменик Наумовски Столе, службеник во Тетово. 
262) Изборна околија скопска — со седиште на 

Околиската изборна комисија во Скопје: 

претседател Данев Гроздан, судија на Окружниот 
суд во Скопје, 

заменик Атанасов Ратко, судија на Окружниот 
суд во Скопје, 

секретар Букле ѓорѓи, правен референт на 
Народниот одбор на околијата Скопје, 

заменик Дадамис Атанас, службеник во Скопје, 
член Пановски Трпко, службеник во Скопје, 
заменик Крстевски Стојче, службеник во Скопје. 

263) Изборна околија град Скопје I — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Скопје: 

претседател Поповски Никола, судија на Окру-
жниот суд во Скопје, 

заменик Јаневски Спиро, судија на Околискиот 
суд во Скопје, 

секретар Поп Антонова Христина, директор на 
стопанската статистика и евиденција во Заводот за 
статистика и евиденција на Народна Република Ма-
кедонија, 

заменик Мишевсхи Јелица, службеник во 
Скопје, 

член Симеоновски Благоја, службеник на Заво-
дот за стопанско планирање на Народна Република 
Македонија, 

заменик Томовски Живко, службеник во Скопје. 

264) Изборна околија град Скопје II — со седи-
ште на Околиската изборна комисија во Скопје: 

претседател Хаџи Пецев Мане, судија на Окру-
жниот СУД ВО Скопје, 

заменик Беака Никола, судија на Околискиот на 
суд во Скопје, 

секретар Ордановски Тодор, службеник во 
Скопје, 

заменик Митевски Славко, претседател на Град-
ската државна арбитража во Скопје, 

член Трајковски Славе, службеник во Скопје, 
. заменик Ивановски Орде, работник во Скопје. 

265) Изборна околија кумановска I — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Куманово: 

претседател Андоновски Ристо, претседател на 
Околискиот суд во Куманово, 

заменик Спасов Драган, судија на Околискиот 
суд во Куманово, 

секретар Денковски Анчо, правен референт на 
Градската општина во Куманово, 

заменик Митевски Петар, службеник во Кума-
ново, 

член Чешмаџиски Саздо, службеник во Кума-
ново, 

заменик Павловски Драги, службеник во Кума-
ново. 

266) Изборна околија кумановска II — со седи-
ште на Околиската изборна комисија во Куманово: 

претседател Мурговиќ Драган, судија на Околи-
скиот суд во Куманово, 

заменик Ваковски Саво, правен референт на На-
родниот одбор на околијата кумановска, 

секретар Петровски Трајко, директор на Наро-
дната банка во Куманово, 

заменик Јорданов Димитар, службеник во Кума-
ново, 

член Манев Доситеј, пензионер во Куманово, 
заменик Спасовски Александар, службеник во 

Куманово. 

267) Изборна околија кривопаланачка — со се-
диште на Околиската изборна комисија во Крива 
Паланка: 

претседател Јовановски Радован, судија на Око-
лискиот суд во Крива Паланка, 

заменик Јаневски Пане, помошник на јавниот 
обвинител во Крива Паланка, 

секретар Николовски Стојче, јавен обвинител во 
Крива Паланка, 
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заменик Стојанов Киро, началник на Секрета-
ријатот за народно здравје и социјални грижи 
на Народниот одбор во Крива Паланка, 

член Трајковски Бранко, секретар на Народниот 
одбор на околијата кривоналаначка, 

заменик Николовски Стојан, правен референт на 
Народниот одбор на околијата кривопаланачка. 

268) Изборна околија кочанска — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Кочане: 

претседател Весов Андреја, претседател на Око-
лискиот суд во Кочане, 

заменик Илиев Илија, директор на Околискиот 
задружен сојуз во Кочане, 

секретар Бубински Коце, службеник во Кочане, 
заменик Јорданов Тодор, службеник во Кочане, 
член Манов Наум, службеник во Кочане, 
заменик Иванов Иван, службеник во Кочане. 

269) Изборна околија малешевска — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Берово: 

претседател Петровски Славе, судија на Околи-
скиот суд во Берово, 

заменик Димитровски Никола, службеник во 
Берово, 

секретар Брашнарски Васил, службеник во 
Берово, 

заменик Стојовски Маноил, службеник во Бе-
рово, 

член Мавродиев Киро, службеник во Берово, 
заменик Кафеџиски Љупчо, службеник во Бе-

рово. 
270) Изборна околија струмичка — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Струмица: 
претседател Папастијев Васил, претседател на 

Околискиот суд во Струмица, 
заменик Евтимов Михаил, судија на Околискиот 

суд во Струмица, 
секретар Семенковски Киро, службеник во 

Струмица, 
заменик Гунчев Васил, службеник во Струмица, 
член Замбаков Томе, службеник во Струмица, 
заменик Божинкочев Кирил, службеник во 

Струмица. 
271) Изборна околија гевгелиска — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Гевгелија: 
претседател Попов Мирко, претседател на Око-

лискиот суд во Гевгелија, 
заменик Ичокаев Милчо, правен референт на 

Околискиот суд во Гевгелија, 
секретар Елимов Петар, секретар на Народниот 

одбор на Околијата гевгелиска, 
заменик Зајков Лука, службеник во Гевгелија, 
член Андонов Тодор, службеник во Гевгелија, 
заменик Костакев Коста, службеник во Гевге-

лија. 

272) Изборна околија тиквешка — со седиште на 
Околиската изборна комисија во Кавадарци: 

претседател Талевски Ристо, претседател на 
Околискиот суд во Кавадарци, 

заменик Ивановски Бранко, службеник во Ка-
вадарци, 

секретар Илиев Тодор, службеник во Кава-
дарци, 

заменик Гечев Ристо, службеник во Кавадарци, 
член Грозданова Виолета, службеник во Кава-

дарци, 
заменик Консулов Миле, службеник во Кава-

дарци. 

273) Изборна околија прилепска — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Прилеп: 

претседател Пашовски Киро, претседател на 
Околискиот суд во Прилеп, 

заменик Јошевски Иван, судија на Околискиот 
суд во Прилеп, 

секретар Биновски Трајко, службеник во 
Прилеп, 

заменик Вртановски Јордан, службеник во 
Прилеп, 

член Андреевски Сотир, службеник во Прилеп, 
заменик Христовски Ванчо, службеник во Кру-

шево. 
274) Изборна околија титовелешка — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Титов Велес: 
претседател Јовев Трајко, судија на Околискиот 

суд во Титов Велес, 
заменик Димов Ратко, судија за прекршоци на 

Народниот одбор на Околијата титовелешка, 
секретар Домазетов Коле, правен референт на 

Градската општина во Титов Велес, 
заменик Нојков Борис, правен референт на фа-

бриката за Јпорцелан во Титов Велес, 
член Горгиев Петре, службеник во Титов Велес, 
заменик Анастасов Васил, службеник во Титов 

Велес. 
275) Изборна околија овчеполска — со седиште 

на Околиската изборна комисија во Штип: 
претседател Де ли динков Сотир, судија на Окру-. 

жниот суд во Штип, 
заменик Каљџиски Трајко, претседател на 

Околискиот суд во Штип, 
секретар Шубариќ Душан, службеник во Штип, 
заменик Кошевалиски Трајко, службеник во 

Штип, 
член Андонов Донче, службеник во Штип, 
заменик Петковски Петар, службеник во Штип, 

VI. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
276) Изборна околија барска и цетињска - со, 

седиште на Околиската изборна комисија на Це-
тиње: 

претседател Лековиќ Петар, претседател на 
Окружниот суд на Цетиње, 

заменик Скејовиќ Ахмет, претседател на Око-
лискиот суд во Бар, 

секретар Николиќ Светозар, службеник на Око-
лискиот суд на Цетиње, 

заменик Ѓурановиќ Стојан, службеник на Око-
лискиот суд во Бар, 

член ѓукановиќ Голуб, судија на Окружниот? 
суд на Цетиње, 

заменик Вујачиќ ѓуро, секретар на Народниот 
одбор на Околијата барска. 

277) Изборна околија бококоторска — со седи-' 
пгге на Околиската изборна комисија во Котор: 

претседател Луковиќ Душан, претседател на 
Околискиот суд во Котор, 

заменик Миџор Милан, претседател на Околи-
скиот суд во Херцегнови, 

секретар Брајковиќ Васо, арбитер на Околиска-
та арбитража во Котор, 

заменик Буќин Благоје, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата бококоторска во Котор, 

член Масловар Нико, службеник на Народниот 
одбор на Околијата бококоторска во Котор, 

заменик Мрачевиќ Никола, службеник на Ба-
њата во Игало. 

278) Изборна околија никшиќска — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Никшиќ: 

претседател Вукотиќ Љубо, претседател на Око-
лискиот суд во Никшиќ, 

заменик Бојовиќ Мило, судија на Околискиот 
суд во Никшиќ, 

секретар Филиповиќ Блажо, службеник на На-
родниот одбор на околијата во Никшиќ, 

заменик Мрвошевиќ Вељко, службеник на На-
родниот одбор на Градската општина во Никшиќ, 
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член Булајиќ Војин, службеник на Околискиот 
одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род во Никшиќ, 

заменик Њуњиќ ѓорѓије, службеник на Народ-
ниот одбор на Градската општина во Никшиќ. 

279) Изборна околија пљеваљека и дурииторста 
— со седиште на Околиската изборна комисија во 
Пљевље: 

претседател Табаш Момчило, претседател на 
Околискиот суд во 1Пљевље, 

заменик Мрдак Митар, претседател на Околи-
скиот суд во Жабљак, 

секретар Голубовиќ Милован, секретар на На-
родниот одбор на околијата во Пљевље, 

заменик Ќоровиќ Бошко, службеник на Народ-
ниот одбор на Градската општина во Пљевље, 

член Селмановиќ Џемаил, службеник на Народ-
ниот одбор на околијата во Пљевље, 

заменик Шарац Дара, учителка од Жабљак. 
230) Изборна околија бјелопољска и колашинска 

- со седиште на Околиската изборна комисија во 
Бијело Поље: 

претседател Малишиќ Анто, претседател на 
Окружниот суд во Бијело Поље, 

заменик Нокиќ Абдулах, судија на Околискиот 
суд во Бијело Поље, 

секретар Девиќ Бучете, судија на Околискиот 
суд во Бијело Поље, 

заменик Обрадовиќ Данило, директор на Заво-
дот за социјално осигурување во Бијело Поље, 

член Ашанин Миљан, секретар на Народниот 
одбор на Околијата во Бијело Поље, 

заменик Ракочевиќ Стануша, службеник на На-
родниот одбор на околијата во Бијело !Поље. 

281) Изборна околија иванградена - со седиште 
на Околиската изборна комисија во Иванград: 

претседател Барјактаровиќ Војин, претседател 
на Околискиот суд во Иванград, 

заменик Јовиќевиќ Нико, судија на Околискиот 
суд во Иванград, 

секретар Дураковиќ Хајро, судија на Околи-
скиот суд во Иванград, 

заменик ѓокиќ Данојле службеник на Околи-
скиот суд во Иванград, 

член Вељиќ Радован, службеник на Народниот 
одбор на околијата во Иванград, 

заменик Лекиќ Милун, службеник на Околи-
скиот завод за социјално осигурување во Иванград. 

282) Изборна околија титоградска и град Тито-
град — со седиште на Околиската изборна комисија 
во Титоград: 

претседател Вукотиќ Милован, претседател на 
Окружниот суд во Титоград, 

заменик Балиќ Дејан, судија на Окружниот суд 
во Титоград, 

секретар Беговиќ Мишо, секретар на Народниот 
одбор на град Титоград, 

заменик Ранчевиќ Ксенија, службеник на Око-
лискиот суд во Титоград, 

член Пешаљ Драго, арбитер на Државната ар-
битража на Народна Република Црна Гора, 

заменик Вукадиновиќ Пајо, службеник на На-
родниот одбор на град Титоград. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 2 
15 септември 1953 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

306. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за попггешгко^ 

телеграфско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ЦИРКУЛАЦИЈА НОВИ ПО-
ШТЕНСКИ КОВЕРТИ СО ХАРТИЈА ЗА ПИШУ-

ВАЊЕ 
На 20 септември 1953 година ќе се пуштат во 

циркулација нови поштенски коверти со отпечатена 
марка од 15 динари и со хартија за пишување. 

Ковертите изработени од бела хартија, со по-
става и со хартија за пишување ќе се продаваат по 
20 динари за едно парче. 

Ковертите изработени од жолтикава хартија, 
без постава, со хартија за пишување ќе се прода-
ваат по 18 динари за едно парче. 

Бр. 8532 
5 септември 1953 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција 
на поштите, 

Никола Милановиќ с. р. 

УКАЗИ 
Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, 

а по предлог од Државниот секретар за надворешни 
работи, донесувам 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШЕН АБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА. 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
СОЈУЗОТ ПА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ 

РЕПУБЛИКИ 
I 

Карло Мразовиве се отповикува од должноста 
вонреден пратеник и ополномошен амбасадор на 
Федеративна Народна Република Југославија во 
Сојузот на Советските Социјалистички Републики. 

II 
Државниот секретар за надворешни раСоти ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Бр. 25 

25 август 1953 година 
Белград 

Претседател на Република.а, 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, 
а по предлог од Државниот секретар за надворешни 
работи, донесувам 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
БУРМА 

I 
Добривое ђидиќ с^ отповикува од должноста 

вонреден к ополномоштен амбасадор на .ФЦРЈ во 
Бурма. 
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II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш, 

Бр. 23 
25 август 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, 
а по предлог од Државниот секретар за надворешни 
работи, донесувам 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА 
СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ 

I 
Добривое Видиќ, досегашен вонреден и ополмо-

шен амбасадор во Бурма, се назначува за вонреден 
и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Сојузот на Советските 
Социјалистички Републики. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш 
Бр. 24 

25 август 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републико Србије" 

во бројот 25 од 8 август 1953 година објавува: 
Решение за измени и дополненија на Решени-

ето за оснивање испитни комисии за мајсторски 
испити при народните одбори на околиите односно 
градовите и градските општини на територијата на 
НР Србија вон подрачјето на Автономната Покра-
јина Војводина и Автономната Косовско-метохиска 
област. 

Во бројот 26 од 15 август 1953 година објавува: 
Уредба за надлежноста за донесување решенија 

за службеничките односи на службениците во про-
светните, воспитните и културните установи; 

Уредба за Управата за инвестициона изградба 
на НР Србија; 

Решение за времениот тарифски систем и вре-
мените тарифски ставови за електрична енергија; 

Решение за спојување Институтот за медицин-
ска хидрологија и климатологија со Институтот за 
медицинска хидро легија и климатологија на Меди-
цинскиот факултет во Белград; 

Решение за оснивање оддели на Советот за пре-
кршоци за подрачјето на Автономната Покраина 
Војводина и подрачјето на Автономна Косовско-
метохиска Област. 

Во бројот 27 од 22 август 1953 година објавува: 
Правилник за школувањето на учениците во 

угостителската струка и за оснивање Централен 
фонд за стручно обучување на учениците во уго-
стителската струка; 

Упатство за начинот на полагање испит за 
звањата полуквалификуван, квалификуван и ви-
сококвалификуван работник во угостителската 
струка. 

Во бројот 28 од 29 август 1953 година објавува: 
Решение за дополнение на Решението за тра-

ењето на туристичката сезона и за определување 
места на територијата на НР Србија во кои уго-
стителски претпријатија и дуќани ќе се користат 
угостителските услуги со определен попуст за вре-
ме на користењето на годишниот одмор („Службени 
гласник НР Србије", бр. 10/53); 

Решение за ловостојот на заштитената дивина, 
за заштита на ретките и проредени видови зашти-
тена дивина за ловот на незаштитената дивина и 
за фаќањето на жива заштитена дивина; 

Исправка на Правилникот за школувањето на 
учениците во угостителската струка и за оснивање 
Централен фонд за стручно ооучавање на учени-
ците во угостителската струка; 

Во бројот 29 од 5 септември 1953 година обја-
вува: 

Правилник за полагање стручни испити за 
квалификувани и висококвалификувани работници; 

Решение за назначување директор на Управата 
за инвестициона изградба на НР Србија; 

Во бројот 30 од 9 септември 1953 година обја-
вува: 

Одлука за свикување седница на Народното 
собрание на Народна Република Србија; 

Уредба за измени и дополненија на стопите 
на акумулацијата и фондовите утврдени со Зако-
нот за општествениот план на Народна Република 
Србија за 1953 година; 

Уредба за измени и дополненија на стопите на 
акумулацијата и фондовите утврдени со Законот 
за општествениот план на Народна Република 
Србија за 1953 годино 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Репу-

блико Хрватско во бројот 34 од 6 ав1уст 1953 година 
немаат службен дел. 

Во бројот 35 од 13 август 1953 година обја-
вуваат: 

Уредба за јавниот друмски сообраќај; 
Уредба за преводење паричната помош што ја 

примаат жртвите на фашистичкиот терор; 
Решение за намалување цените на електрич-

ната енергија на подрачјето на НР Хрватска; 
Упатство за примена на Уредбата за преведе-

на паричната помош што ја примаат жртвите на 
фашистичкиот терор; 

Наредба за забрана на сообраќајот на спрежни-
те возила и за определување пристапните патишта 
и премини на автопатот Загреб-Белград. 

Во бројот 36 од 20 август 1953 година обја-
вуваат: 

Упатство за вршење задолжителна туберкули-
низација на говедата. 

Во бројот 37 од 27 август и 38 од 3 септември 
1953 година немаат службен дел. 

Во бројот 39 од 10 септември 1953 година обја-
вуваат: 

Уредба за нормализација на фондовите на 
трговијата на трговските претпријатија и за нив-
на употреба за основната инвестициона изградба; 

Уредба за продажба дрва во шума на пењушки 
од шумите на општонародниот имот преку јавно 
наддавање; 

Одлука за измени на стопата на акумулацијата 
и општествените фондови; 

Одлука за посебниот додаток на работниците 
запослени на хидролошки работи за работата под 
условите опасни за здравјето и животот; 
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Решение за поништување на Одлуката за про-
дажба на станбени згради од општонародниот имот 
на подрачјето на град Загреб; 

Правилник за спроведување на Уредбата за 
продажба на дрво во шумите на пењушки преку 
јавно наддавање; 

Решение за дадокдада на патните трошоци на 
припадниците ;на народната милиција за време до-
дека се наоѓаат во потера, кога вршат спроведу-
вање и кога патуваат како придружници на во-
зови, бродови и автобуси. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Ура дни лист Народно Реду б лике Сл овени ј е" во 
бројот 26 од 8 август 1953 година објавува: 

Решение за измени во тарифата за продажба на 
електрична енергија. 

Во бројот 27 од 13 август 1953 година објавува: 
Одлука за измена на Правилникот за извршу-

вање на Законот за станбените и работните про-
стории; 

Одлука за пренесување правата и должностите 
на оснивачи на претпријатија под управа на репу-
бличките органи на околиските (градските) народни 
одбори; 

Наредба за измена ра Решението за определу-
вање оснивачи на стручни школи. 

Во броевите 28 од 22 август? и 29 од 5 септември 
1953 година содржи само одлуки на народните од-
бори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народно Републико Боено и 
Херцеговине" во бројот 15 од 4 август 1953 година 
објавува: 

Одлука за времено определување работите што 
спаѓаат во делокругот на одборите и комисиите И 
за организација на администрацијата на Извршниот 
совет на НР БиХ. 

Во бројот 16 од 17 август 1953 година објавува: 
Програма за испитите за квалификувани и висо-

коквалификувани работници што се здобиле со 
стручна спрема со практична работа во занимањата 
на рударската струка; 

Програма за испитите за квалификувани и висо-
коквалификувани работници што се здобиле со 
стручна спрема со практична (работа во запирањата 
на металската струка. 

Програма за испитите за квалификувани и ви-
сококвалификувани работници што се здобиле со 
стручна спрема со практична работа во занимавањата 
на топилничарската струка; 

Програма за испитите за квалификувани и ви-
сококвалификув.ани работници што се здобиле со 
стручна спрема со практична работа во Јз аким ањ ата 
на електротехничката струка и техничката струка 
на елвктроврски; 

Програма за испитите за квалификувани и ви-
сококвалификувани работници што се здобиле со 
стручна спрема со практична работа во занимањата 
на угостителската струка; 

Решение за именување претседател и членови на 
Комисијата за селско-стопанскиот земјишен фонд 
за НРБиХ. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Ма-

кедонија" во бројот 24 од 30 јули 1953 година обја-
вува: 

Правилник за пологање испити за занаетчиски 
помошник; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на друштвото "Просветна жена", со седиште во 
град Скопје; 

Решение за одобруваше оснивањето и работата 
на Културното Просветно друштво „Современа же-
на" за И реон со седиште во Скопје; 

Во бројот 25 од 6 август 1953 година објавува:, 
Напатствие за големината, разрезувањето и на-

платата на придонесот на занаетчиските комори. 
Во бројот 26 од 31 август 1953 година објавува: 
Одлука за овластување народните одбори да мо-

жат да вршат вирманирање на распоредените оста-
нати инвестиции по Општествениот план за 1953 
година; 

Правилник за дополнение на Правилникот с 
организацијата и работата на ветеринарните ста-
ници; 

Решение за дополнение на Решението за опре-
делување туристички места во кои ќе се дава по-
пуст на лицата на годишен одмор; 

Решение за измена на Решението за определу-
вање сразмерот на бројот на учениците во стопан-
ството спрема бројот на квалификуваните работни-
ци на подрачјето на НР Македонија. 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Друштвото ега инженерите даг техничарите на ру-
дарската и металуршката струка на НР Македо-
нија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Сојузот на пчеларскитв друштва. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 14 од 31 јули 1953 година објавува: 

Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за организацијата и работата на школите за 
општо образование на работниците; 

Правилник за организацијата и работата на 
школите за ученици во стопанството; 

Правилник за завршниот испит во школите за 
ученици во стопанството; 

Во бројот 16 од 25 август 1953 година објавува: 
Решение за намалување стопите на акумулаци-

јата и фондовите во гранката 111 — производство и 
расподелба на електричната енергија; 

Решение за намалување досегашната цена на 
електричната енергија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Сојузот на ггчеларите на НРЦГ. 
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