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115 
Р Е Ш Е Н И Ј А 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА УНИШТЕНИТЕ МАТИЧНИ 
^ КНИГИ НА РОДЕНИТЕ ОД 1900 ГОДИНА ДО' 

9 МАЈ 1946 ГОДИНА 
V 
Согласно точ. 7 од Напатствието за реконструкција 

(обнова) на уништените матични книги на родените 
("Службен весник на НРМ" бр. 23 6д 19 август 1948 
година) се објавува? следните решенија, донесени! од 
страна на! народните одбори, за обновување" на униште-
ните матични книги на родените: 

БЕРОВСКА ОКОЛИЈА 

1. — Градскиот народен одбор на гр. Берово донел 
решение бр. 850/50 од 18-1У-1950 година да се обно-
ват матичните (книги на родените водени за подрачјето 
на гр. Берово од "органите на православната вероиспо-
вест за времето од 1-1-1900 до 1-1-^912 година и од ор-
ганите на мухамеданската'вероисповест за времето од 
1-1-1900 д а 9-У-1946 година. 

21 — Месниот народен одбор на Пехчево Беровска 
околија, донел решение бр. 865/50 од' 18-ТУ-1950 годи-
на да се обноват'матичните книги на водените водени 

, за подрачјето на Пехчево и селата Чифлик и Негреево 
од органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 1-1-1912 година и од органите на; муха-
меданската вероисповест за времево од 1-1-1900 до 
9Лт-1946 година. 

3. — Месниот народен одбор на с. Будинарци. Бе-
ровска околија, донел решение бр. 280/50 од 18-ТУ-1950 
година да се обноват матичните ^нигч на'родените во-
дени за подрачјето на. селото Будинарци за времето од 
1-Т-1900 до 1 -1-1912 годиш, како и од 1-1-1937 до 
8ЛМ941 годин^. 

4. — Месниот народен одбор на с. Владимирово. 
Беровска околија, донел решение бр. 548/50 од 18-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подржи јето на селото Владимирово за времето 
9Д 1-1-1900 до 1-1-1912 година. . 

5. — Месниот народен одбор на с. Двориште. Бе^ 
ровска околија, донел решение бр. 411/50 од 18-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на'селото Двориште за времето од 
1-1-1900 до 31-ХИ-1920 година, како и од 1-1-1941 до 
9-У-1946 година. 

6. — Месниот народен одбор на с. Митрашинци, 
Беровска 'околија, донел решение бр. 291/50 од 
18-1У-1950 година да се обноват матичните книги на' 
родените водени за подрачјето на селото Митрашинци 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1912 година, како и од 
Н У - 1 9 3 6 до 1-У-1941 година. 

7. — Месниот народен одбор на с. Ратево, Беров-
ска око,лија, донел решение бр. 205/50 од 18-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето ш селото Ратево ЈЖ органите на 
православната 'вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
1-1-1912 година и од органите на музамеда,меката веро-
исповест з^ времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

8. — Месниот'народен одбор вд с. Црник, Беров-
ска околија, донел решение бр. 304/50 од 18-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селото Црник од /гаѓаните на 
православната вероисповест , за времето од 1-1-1900 до 
25-Х1М933 година, како и од 26-ХИ-1940 но 18-ХИ-
1941 година и од органите на мухамеданската вероиспо-
вест за времето од 1 - М 9 0 0 до 9-У-1946 година. 

9. — Месниот народен одбор на с. Робово, Беров-
ска околија, донел решение бр. 384/50 од 19-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на рбдените во-
дени за подрачјето на селата Робово, Мачево и УмлаВД 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-191 \ година, 

10. — Месниот народен одбор на с. Русиншо, Бе-
ровска околија, донел решение бр. 482/50 од 19-ГУ-1950 
година' да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селото Русиново зѕа времето 6д 
1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

И . — Месниот.народен одбор на с. Смојмирово, 
Беровска околија донел решение бр. 365/50 до 19-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селото Смојмирово за 
времето од'1-1-1900 до 31-ХЦ-1912 година. . ( 

БИТОЛСКА ОКОЛИЈА 

1. — Месниот народен одбор на с. Кажани. Битол-
ска околија, донел решение бр. 193/50 од 29-111-1950 
година да се обноват матичните книги на родените за 
подрачјето ,на селото Лера за времето од 1-1-1915 до 
31-ХН-1918 година од органите на православната 
вероисповест. 

2. — ,Месниот народен одбор на 'с . Српци,. Вито тр-
ска околија, донел решение бр. 193/50 од 29-111-1950 
година! да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селото Српци за времето од 
1-1-1915 до 31-ХН-1918 година. 

3. — Месниот народен одбор на с.-Кременица, Би-
толска околија, донел решение бр. 269/50 од 31-111-1950 
година да се обновѕат матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селото Кременица за времето 
од 1-1-1900 до 13-1-1926 година и од 19-111-1942 до 
9-У-1946 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Цапари, Битол-
ска околија, дон^л решение бр. 357/50 од 31-Ш-1950 
година, да се обноват матичните книги на; родените во-
дени за подрачјето на селото Ротино за времето од 
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1-1-1916" до 31-ХН-1919 година, р за подрачјето на.1 се-
лото Ршмна зд времето од 1-1-1915 до 31-ХИ-1918 
година. 

5. — Месниот народен одбор на "с. Бач, Битолска 
- околија, донел решение бр. 1/50 од 1-1У-1950 година 

Ѕа се обноват матичните книги на родените водени за 
подрачјето на салата Бач и Гермијан од органите на 
православнат,а вероисповест за времето од 1-1-1900 дор 

31-ХИ-1920 годиш и од органите на мухамеданската 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 13-1-1926 го-
диш, к,ако 1^-111-1942 до 9-У-1946 година. 

6. — Месниот народен одбор на с. Велушина, Би-
толска околија донел решение бр. 36/50 од 4-1У-1950 
година да се обноват матичните книги нр родените во-
дени за подрачјето на колото Острец од органите на 
мухамеданската вероисповест за времето 'од 1-У-1941 
до 9-У-1946 година." 

7. — Месниот народен одбор на с. Кукуречани, 
Битолска околија, донел решение бр. 89/50 од 4-1У-
1950 година да ќе обноват матичните книги на родените 
водени зџ подрачјето н,а 'селата: 1) Кукуречани од 
1-1-1919 до 31-ХИ-1920 година; 2) Крчелино и Раштани 
од 1-1-1900 до 31 - ХТ1-1903 година и 3) Драгарино 
од 1-1-1919 до 31-ХП-1920 година од'органите на пра-
вославната вероисповест. 

8. — Месниот народен одбор на с. Маково, Би- 4 
толчеа околија, донел решение бр. 28/50 од 5-1У-1950 
годиш да се обноват матичните книги на родените во-
дени за "подрачјето на, селото Брник за времето од 
1-Т-1901 до 15-УН-1904 година И ОД 1-1-1909 д о " 
8-У-1910 година и од 1-Т-1915 до 1-^1918 година, а за 
подрачјето 'на селото Ивени од 1-1-1945 до 9-У-1946 
година. 

9. — Месниот народен одбор на с. Црнобуки. Би-
толска околија, донел решение бр..28/50 од 5-ТУ-1950 
гориш, да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селото Претепани за. времето од 
1-1-1919 до 31-ХП-1920 година. 

0 

Ј 10. — Месниот народен одбор на с. Дедебалци, 
Битолска околија, донел решение бр. 25/50 од 6-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените' 
водени аа подрачјето на гетата: 1) Дедебалци и Дал-
беговци за времето од 1-1-1920 до 10-Х1-1921 година.: 
2) Горно и Долно Агларци ол'1-Т-1916 до 31-Х1Т-1916 
година и 3) Црничани од 1 -М920 до 31-ХН-1920 
година. 

11. — Месниот 'народен одбор на с / Граешница. 
Битолска околија, донел решение бр. 233/50 од 
19 година да 'се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селото Кишава од орга-
ните на мухамеданокапа вероисповест за времето од 
1-У-1941 до 5-У-1946 година. 

12. — Месниот народен одбор на с. Б Р О Д . Битолска 
околија, донел решение бр. 53/50 од 7-1У-1950 го-
дина да се обноват матичните книги на родените водени 
за подрачјето на селата: Брод, Добровени, Полог, Ско-
чивир и Сливица за времето од 1-1-1915 до 31-ХН-1915 
година, како и од 1-1-1900 до 31-ХИ-1920 годинја. 

13. — Месниот народен одбор на с. Старавина, 
Битолска околија, донел решение бр. 194/50 од 7-1У-
1950 година да се обноват матичните книги низ-, родените 
водени за подрачјето на селата Будимирци и Градешни-
ца за времето од 1-ХН-1900 до 31-ХН-1918 година. 

14. - Месниот народен одбор на с. Суводол, Би-
толска околија, донел решение бр. 217/50 од 7-1У-1950 
година да се обноват' матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селат,а: 1) Суводол, Орехово 
и Грумази од органите на православната вероисповест 
з,а времето од 1-1-1918 до 31-ХИ-1918 година; 2) Ма-
гленци од 1-1-1920 до31-ХИ-1946 годиш од органите 
на мухамеданската вероисповест и 3) Долно Орехово 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1946 година. 

15. — Месниот народен одбор на с. Добрушево, 
Битолска околија, донел решение бр. 175/50 од 8-1У-
1950 година! !ла се о,бнова? матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: "П Допушено и 
Ношпае времето од 1-Т-1913 до 31-ХТТ-1913 година, 
како и од 1-ТХ-1915 до 1-У-1918 година: 2) ГОРН?! И 

Долна" Чарлша од 1-1-1913 до 31-ХЦ-1913 година и 
3) Мусинци од 1-1-1900 до 9-У-1946. годино 1 

х 16. — Месниот 'народен одбор на ^ Ив^њевпи, 
Битолска околија. донел решение би. 187/50 од 
1950 година да "се обноват матичните книги кг л родениве 
водени подрачјето на селата: 1) Трновци од орга-
ните на православната вероисповест чл времето од 
1-Т-1900 до М-1926" година: од 1-Т-1935 по 31-ХП-
1938 година, како и од 1-1-1942 до 9-У-1946 ГОДИНА 

и 2) Дрвеник од органите на м у х а м е д а н к а вероиспо-
в е д т времето о л ^-Т-1900 д 0 1-1-1926 година и од 
1-1-1935 до 9-У-1946 година. 

17. — МРСНИОТ народен одбор на с. Логоварди, 
Битолска ^околија, донел решение бр. 29/50 од 8-ТУ-' 
1950 година да се обноват матичните книги на редените 
водени за подрачјето на селото Трн за времето од 
1-1-1900 до 1-Т-1903 година. 

18. — ^Месниот народен одбор на с. Булакомо. 
Битолска околија, донел решение бр. 148/50 од 

9-ТУ-
1950 година да, се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Будаково, Трап и 
Алинци од ОПГРНИТР 119 ггглРво^ттр^Цчта вероисповест зз 
времето од 1-Т-1920 по ТО-ХТ-1921 година: 2) Путур^т 
од 1-1-1920 до 31-ХЈТ-1920 година': 3) Радобор од 
1-1-1919 до 31-ХП-1921 година и 4) Будаково од орг-а-
ните на мухамеданската вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

19. — Месниот народен одбор на с. БИСТРИНА . Би-
толска околина, донел решение бр. 26/50 од 9-ТУ-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: Претор. Кравари, Зло-
куќани и Олевени од органите на-православната веро-
исповест 30 времето од 1-1-1941 до 9-У-1946 родина, 
а за селото Претор од 1-1-1945 до 9-У-1946 година и 
од органите на мухамеданската вероисповест за времето 
од 1-У-1941 до 9-У-1946 година. 

20. — Месниот народен одбор на с. Могила, Би-
толска, околија, донел решение бр. 235/50 од 10-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
за подрачјето на селото Могила з̂ а времето од 1-1-1900 
до 31-ХИ-1903 годишна. 

21. — Месниот народен' одбор на с. Породин, Би-
толска околија, донел'решение бр. 250/50 од 10-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Канина од 
органите 'на православната вероисповест/ за времето 
од 1-1-1941 до 9-У-1946 година и 2) Лажец, од 20-ХТ1-
1910 до 10-1-1912 година и од 29- ХН-1940 до 9-У-
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1946 година, водени од органите на мухамеданка^ 
вероисповест. 

22. - т Месниот народен одбор на с. Тепавци, Би-
толска ,околија, донел решение бр. 275/50 од 19-1У-
1950 годинја да се обноват матичните Ј^ИГИ на родените 
водени за подрачјето на селото Гнеотино за времето 
од 1-1-1915 до 31-ХП-1915 година. 

БРОДСКА ОКОЛИЈА 
1. — Месниот народен одбор ма с. Слатина, Брод-

ска околија, донел решение бр. 21/50 од 4-ГУ-1950 
годиш да се обнов;ат матичните книги на родените 
водени подрачјето н^ грлата: 1) -Слатина за времето" 
од 1Л-1Р00 д1о 31-ХТЈ-1918 година^ од 1 - Т И 9 2 2 до 
31 - ХТТ-1925 година' од 1Л-1026 по 31-ХП-1031 години 
и отт 1-1-1934 до 31-ХТТ-1934 година и 9) Г о р н о и 
Д о л н о К л у н ч е од 1 -1-1900 до 31-ХТТ-1918 г о д и н а : о д . 
1-Т-1922 до 31-ХТТ-1925 година: од 1-1-1927 до 31-ХП-" 
1929 и од 1-1-1931 до 31-ХЦ-1934 година. 

2. — Месниот наводен одбоп с. Русјаци. Брод-
ска окодија. донел решение бр. 121/50 од б-ТУ-1950 
година' да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата Русјаци и Ораовец за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1912 година. 

3. —. Месниот народен одбор "на с. Манастирец. 
Кпотгт^а околиќ донел решение бл. 24/50 от 6-ТУ-
1950 година да се обноват матичните книги под по устите 
водени ча/ подрачјето ^а селата: 1) Горни и Долни 
Ман^^тмпет^ и /Григор Пол ^за времето-о^ 1 -Т-1 ^00 до 
31-ХТМ943 година' 2^ Томино Село и Тополница од 
1 л . 10ОО тто 31-ХТТ-191Ѕ година' од 1-Т-1097 до 31-ХП-
1927 година' од 1-Г11031 до 31-ХТТ-10^1 година и ол 
1-1-1933 до 31-Х1Т-1934 година и 3)- Инче од 1-1-1900 
до 31-ХИ-1934 година. 

^ 

4. — Месниот народен одбор на с. Ижиште. Брод-
ска околија, лоне д решение бр. 256/50 од^П-ТУ-1950 
година да се обноват матичните книги ^а потените во-
дени за подрачјето на селата: Ижиитта. Д В О Р Н И , ПД1А-

сниттд и П р е г л о в о отт опгрнитр т^ цпаво^длрч^та в е р о -
исповест з^ времето од 1^-1900 до 31-ХТМ912 година 
и од органите на мгоамеланкката вероисповест за вре-
мето од 1-1- 1936 до 9-У-1946 година. 

5. — Месниот народен одбор на с Самоков, Б Р О Д -

СКА околија, доне д решение бр. 227/50 од 7-ТУ-1950 
година да се обноват матичните книги на родените 
водени подрачјето на ордата: 1) Сушица з^ времето 
од 1-Т-1900 до 31-ХТТ 1918 година; од 1922 до 1926 
година; од 1-1-1927 до 1931 година и од 1-1-1933 до 
31-ХП-1944 година; 2) Бенче, Звечан, Самоков и Рамна 
за времето од 1-1-190Л до 1-1-1919 година и 3) Врест-
Зркле, Ковче и Лупишта од 1-1-1900 до 1918 година. 

6. — Месниот народен одбор на с. Модриште, 
Бродска околија, донел решение бр. 487/50 од 7-1У-
1950 г о д а т да- се обноват матичните^ книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1. Модриште, Калуѓерец, 
и Могилец за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1934 годи-
на; 2). Локвица и Вир од 1-1-1900 до 1-1-1920 година 
и од 22-1-1944 до 9-У-1946 година, и 3 / Трешњево 
и Белица за времето' од 1-1-1900 до 1-1-1920 година 
и од 22-11-1944 до 9-У-1946 година. 

7. —Месниот народен одбор ца с. Здуње, Брод-
скаоколија, донел решение бр. 6/50 од 7-1У-19Ј0 го-
дина да се обноват магичните книги на родените воде-
ни за подрачјето на селата Здунл и Близанско за вре-

мето од 1-1-1900 до 1-1-1929 година и од 1-1-1942 до 
6-У-1946 родина 

8. — Месниот народен одбор на с. Брод, Бродска 
околија, донел решение бр. 58/50 од 8-1У-1950 годиш 
да се обноват матичните КЈНИГИ на родените водени за 
подрачјето на, селата: 1) Латово, Суводол и Требино 
30 времето од"1900 до 1912 година" и 2) Девич, Дре-
ново и Сланско од 1-1-1900 до 31-ХИ-1913 годиш. 

9. — Месниот народен одбор на с. Брезница. Брод-
ска околија, донел решение бр. 205/50 од 8-ТУ-1950 
година да се обноват матичните книги т родените 
водени за подрачјето на селата 'Брезница и Тажево 
зд времето од 1-1-1900 до 1-1-1929 година. 

10. — Месниот народен одбор на с. Дебреште, 
Бродска околија, донел решение бр. 29/50 од 9-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во 
Дени за подрачјето т селата: 1) Саждево и Јакреново 
за времето од 1-1-1900 до 6-1У.-1946 година, и 2) Коала 
од 1-Т-1900 до 9.-У-1924 година и од 1-1-1934 до 
9-У-1946 година. 

11. — Месниот народен одбор на с. Растеж Епол-
ета околија, донед решение бо. 244/50 од 10-^-1950" 
година да се обноват матичните книги на- родените во-
дени за подрачјето на селата: Растеш Битаиа.'ћоттцр. 
Заград и Требовље за времето од 1-Т-1900 до 1-Т-1929 
година: од 1-Т-1941 по 1-Т-1942 година1 и од 1-Т-1944 лп 
Р-V. 1946 ГОДИНА И 2^ ГОРНО и ТТотто Битушје за̂  вре-
мето од 1-1-1900 до 1-Т-1919 голана. 

ДЕЛЧЕВСКА ОКОЛИЈА 

1 — Тоа деспот прооден оттбпр ттд гл. ТТрлчево до-
^ТТ РЕШЕНИЕ БЛ 4 8 9 / 5 0 ОТТ 3 1 - Т Т Т - 1 0 К 0 ГОЛИТЕ по с е 

пбтЈОт^т матични^ к!цт?ги на- р о д е в т е родеви за по-
ГМЧ1РТО па го. ЈТелттево и селата Полето и ШапТе од 
играните на православнава'вероисповест з,а времето од 
1 -ТИ 900 до Ј5-У-1919 година и од 2-УТТТ-1940 ло 
27-У-1941 година, како и од органите на мухдме лан-
ската вероисповест од 1-Т-1900 до 9-У-1946 ,година/ 

2. — Месниот народен одбор на с Каменита. П^тт. 
чеж^ка околија, доцнел решение бр. 131/50 од 10-ТТТ-1950 
година да се обноват матичните1 книги на родените во-
дени за' подрачјето на селата: 1) Каменита за вр-емето 
од 1-1-1900 до 1-ТУ-1946 година и 2) ДУЛИЦА О Д , 

1 -Т-1900 до 21-11-^916 година и од 20ДМ923 до 
4-УШ-1932 година. 

3. — Месниот народен одбор нл с. Звегор, Делчев-
ска околија, донел решенине бр. 227/50 од 30-ТТТ-1950 
година да се обноват ма/тичните книги на родените во-
дени за подрачјето на "селото Звегор од органите н̂ а 
православната вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 5-У-1919 година и од 28-^11-1940 ,до 2 7 Л М 9 4 1 
10дина, а од органите на мухамеданка^ вероисповест 
за. времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Габрово, Дел-
чевска околија, донел решение бр. 230/50 од 30-111-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селото Габрово од органите на 
православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
5-У-1919 година и од.28-УШ-1940 до 9 Л М 9 4 6 година, 
а од органите на̂  мухамеданка^ вероисповест за вре-
мето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

71 

5. — Месниот народен одбор на с. Бигла, Делчев-
ска околија, донел решение бр. 154/50 од 30-111-1950 
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година да се обноват матичните шити на родените'во-
дени за подрачјето на селата: 1) Бигла.з^а времето од 
1-1-1900 до 9-У-1946 година и 2) Илиево, Тодоровци и 
Турија! од 1-1-1900 до 14-Х1-1941 'година. 

— Месниот народен одбор на с. Ст. Истевник, 
Делчевска околија, донел решение бр. 152/50 од 31-П1-
1950 година да ое обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата Стар и Нов Истев-
ник од органите на православната вероисповест за вре-
мето од 1-1-1900 до 25-11-1916 година и од 28-ХН-1940 
до 9-У-1946 година, а од органите на мухамеданската 
вероисповест1 за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 годи-
на подрачјето на с. НОЕ ^Истевник. 

7. — Месниот (народен одбор на с. Киселица; Дел-
чевска околија, донел решение бр. 169/50 од 31-111-1950 
година да се обноват матичните книги набодените во-
дени за подрачјето на 'селата Киселица, Солник и Вете- -
реи за, времето од 1-1-1900 до ЗО-ХН-1915 година и од 
6-1-1929 до 9-У-1946 година. 

8. — Месниот народен одбор на с. Драмче, Дел-
чевск,а околија, донел' решение бр. 155/50 од 31-Ш-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните ,водени^за подрачјето ша,е. Драмче за времето од 
1-1-1900 до 10-Ш-1916 година и од 8-1-1933 до 1-1-
1935 год,иш. 

9. Месниот народен одбор на с. Панчарево, 
Делчевска околија, донел решение бр. 156/50 од61-Ш-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селото Панчарево з,а времето 
0-д 1-1-1900 до! 25-11-1916 година и од 28-ХП-1940 
до 9-У-1946 година, 

10. — Месниот народен одбор на с. Тработивиште, 
Делчевска околија, донел решение бр.. 123/50 од 1-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните, водени за подрачјето на селото Тработивиште 
од органите 'на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 15-11-1946 година и од 28-ХП-1940 до 
9-У-1946 година а од органите на му хаме данската ве-
роисповест за времето од 1-1-1900 до 9-ЛМ946 година. 

11. — Месниот 'народен одбор на с. Вирче, Дел-
чевска околија, донел решение бр. 143/50 од 2-1У-1950, 
бодина да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селото Вирче за времето од 
1-1-1900 до 25-11-1916 година и од 28-ХП-1940 до 
4-1У-1946 година. Ѕ 

12. —' Месниот народен одбор на с. Саса, Дел-
чевска околија, донел решение бр. 153/50 од 3-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селото Саса за времето 
од 1-1-1900 до 1-1-1916 година. 

13. — Месниот народен одбор на с. Косевица, 
Делчевска околија, лоне,ц решение бр. 8 /50 од 8-1У-
1950 година да се обноват матичните книги за роде-
ните водени з,а подрачјето на селата! Косевица и Ма-
штица за времето од 1-1-1900 до 20-111-1916 година. 

14. — Месниот народен одбор на с. Град, Дел-
чевска околија, донел решение бр. 241/50 од 8-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените воде-
за подрачјето на селата Град и Стамер од органите на 
православната вероисповест за (времето! од̂  1-1-1900' 
до 5-У-1919,година и од 28-УШ-1940 до 9ЛЛ1946 
година, а од органите на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

15. — Месниов народен одбор на с. Разловци, 
Делчевска околија^ донел решение бр. 196/50 од,8-1У-
1950 година/ да се обноват матичните книги на роде-
ните водени зр подрачјето на селото Разловци за 'вре-
мето од 1-1-1900 до 1-1-1936 година и од 8-1У-1944 
до 9ЛГ-1946 година. , 

16. - Месниот народен одбор на с. Лукавица, 
Делчевска околија^ донел решение бр. 127/50 од 10-
1У-1950 година да се обноват матичните книги од ро-
дените водени за подрачјето на селава Лукавица, Ко-
стин Дол и Вратиславци за; времето од 1-1-1900 до 24-
ХН-1916 година. 

ДЕБАРСКА ОКОЛИЈА 

1. — Градскиот 'народен. одбо-р. на гр. Дебар, 
донел решение бр. 1615/50 од 9-У1-1950 година да 
се обноват матичните книги на родените водени за под-
рачје-то 1на гр. Дебар и селата Рајчица и Елевци од 
органите на православната и м у х а м е д а н с к и вероис-
повест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

2. — Месниот народен одбор на с. Баланци, Де-
барска околија., донел решение бр. 604/50 од 9 -УМ950 
година да се обноват ма,тичните книги на родените во-
дени за подрачјето ш селата Баланци, Горенци, Паре-
ши, Броштица, Голем и Мал Папрадник и Житинени од 
органите нја православ,ната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 9-У-1946 година и од органите на муха-
меданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-Х1М92^ год ина л 

3. — Месниот народен одбор на с. Б,аниште, Де-
барска околија, донел решение бр. 320/50 од 9-У1-1950 ' 
година да се обноват матичните книги на родените 
водени за по-драч јето на селата Баниште, Аме и Кривци1 

-од,органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1946 година и од органите на му- -
х,г.меданск^та,вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-ХИ-1920 година. ^ ' 

4. — М е с н а т народен одбор на с. Селокуќи, 'Де-
барска околија, донел решение бр. 417/50 од 9-У1-1950 -
година да се обноват матичните. книги на родените во-
дени подрачјето на селата Селокуќи и Спас од ор-
ганите на мухамеда'нската вероисповест за времето од 
4-1-1900 до 31-ХН-1920 година. 

5 . ,— Месниот народен одбор на с. Требиште, Де-
. барск,а околија, донел решение бр. 415 /50 од 9-У1-1950 

година да се обноват .матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селото "Требиште од органите 
на православната вероисповест за( времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 година и од органите на муха ме данската 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1920 
година, к!ако и од 31-ХИ-1941 до 9-У-1946 година. 

6. —- Месниот народен одбор на с. Модрич, Де-
барсца околија, донел решение бр. 455/50 сл 9-У1-1950 
година, да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата Модрич, и Дренак з^ 
времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1920 година. 

7. — Месниот народен одбор на с. Присојница, 
Дебарска околија, донел решение бр. 439/50 од 9-У1-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за 'подрачјето на селата Присојница, Скудриње, 
Јанче и Аџиевци за времето од 1-1-1900^ до 31-ХЈ1-1920 
годиш и од 1-1-1942 до 9-У-1946 година. 

8. — Месниот народен одбор на с: Коџаџик, Де-
барска, околија, донел решение бр. 348/50 од 9-У1-1950 
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година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето ца селата: 1) Врештане, Провале-
ник и Осолница од органите на православната веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 ,година 
и од органите на мука,меданската вероисповест за вре-
мето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1920 година и 2) Коџаџик, 
Кочишта и Нов,ак од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1921 година 
водени од органите на мухамеданската вероисповест. 

9. — Месниот народен одбор на с. Долно Косо-
врасти, Дебарска околија, донел решение бр. 390/50 
од д-У1-1950 година да се обноват магичните книги 
за родените водени за подрачјето на 'селатја: 1) Горно 
Косоврасти од органите на православната вероисповест 
зр времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година и од орга-
ните на мухамеданоката, вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХН-1920 година и 2) Негорче и Осој 
од органите н,а мухамеданка,^ вероисповест од 16-Ш-
1941 до 9-У-1946 година. 

10. -— Месниот народен одбор на? с. Коњаре, Де-
,барска околија, донел решение бр. 423/50 од 9-У1-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени з,а подрачјето На селото Коњаре и Бомово 
з̂ а времето од 14-1920 до 31-ХН-1920 година. 

11. — Месниот народен одбор на с. Жировница, 
Дебарска околија, донел решение бр. 446/50 од 9-У1-
1950 годин,а да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата Жировница, Боле-
тин т Видуша за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1920 
година, 

12. — Месниот народен одбор на с. Галичник, Де-
барска околија, донел решение бр. 537/50 од 9-У1-1950 
година да (!е обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата Галичник и Сушица за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1905 година. 

13. —,Месниот Народен1 одбор на с. В рб јане, Де-
барска околија, донел решение бр. 245/50 од 9-УМ950 
година да се обноват матичните книги н,а родените во-
дени за подрачјето на селото ВрбХане од органите на 
правосдаШјата вероисповед за, "времејтц од ,1-1-1900 
до 31-ХИ-1920 година и од органите на мухамеданоката 
вероисповест за времето од 1-Х1-1944 до 9-У-1946 
година. 

14. — Месниот народен, одбор н,а с. Џепишта, 
Дебарска околија, донел решение бр. 346/50 од 9-У1-
1950 година) да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето 'на селото Џепиште и Оти-
шани од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1920 година и од орга-
ните на мухамеданската вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 5-Х-1920 година. 

15. .— Месниот народен одбор на с. Ростуша, Де-
барска, околија, донел решение бр. 431/50 од 10-У1-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени' за подрачјето на селата Ростуша, Веле-
брдо и; Битуше од органите на православната вероиспог 
вест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година и од, 
органите на мухамеданската вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 31гХЦ-1921 година, за с. Ростуш,а како 
и за, подрачјето на с. Велебрдо и Битуше за времето од 
1-1-1900 до 31-ХН-1912 година' и од 1-1-1941 до9-У-
1946 година. 

16. — Месниот народен одбор (на с. Лазарополе, 
Деб,арска околија, донел решение бр. 798/50 од 10-У1-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за, подрач јето ' т селата: 1) Лазарополе за вре- -
мето од 1-1-1900 до 21-1-1919 година; 2) Тресонче од 

.1-1-1900 до 9-11-1913 година; 3) Росоки од 1-1-1900 
до 10-11-1914 година; 4) Селце од 1-1-1900 до 16-11-
1912 годиш и 5) Гари од 1-1-1900 до 31-ХН-1910 
година" и од'1-1-1913 до 31-ХЦ-1921 годи,на. 

17. — Месниот народен одбор на с. Евла-, Дебар-
ска околија, донел решение бр. 162/50 од 11-УМ950 
година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата Евл,а, Елевци и Долгаш 
од органите на му хаме данската вероисповест за вре-
мето од 1-1-1900 до З-Ш-1921 година. 

ДЕМИРХИСАРСКА ОКОЛИЈА 
1. — Месниот народен одбор на с. Доленци,, Де-

мирхисарск,а околија, донел решение бр. 317/50 од 
3-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селото Брезово од 
органите на правосл,авната вероисповест за времето од 
5-У-1941 до 14-1У-1942 година. 

2. — Месниот народен одбор на с. Ропајца, Де-
мирхиса,рска околија, донел решен,ие бр. 317/50 од 
3-1У-1950 година др. се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селото За,шле од 
органите на правосла,вната вероисповест за времето од 
5-У-1941 до 14-1У-1942 година 

3. — Месниот народен одбор на с. Загориче, Де-
м, ирхисарска околија, донел решение бр. 226/50 од 
4-1У-1950 година да се обнов,ат матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селото Обедник од 
органите" на мухамеданка^ вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1946 година.' 

4. — Месниот народен одбор на с. Мургадиево, 
Демирхис,арска околија, донел решение бр.% 49/50 од 
8-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата Мургашево 
и Суводол од органите на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година, 

ГЕВГЕЛИСКА ОКОЛИЈА 
1. — Гра/докиот 'народен одбор на гр. Гевгелија 

донел решение бр. 1734/50 од 31-Ш-1950 година да 
се обноват матичните книги на родените водени зџ 
подрачјето на градот Гевгелија и с. Мрзенци за вре-
мето од 1-1-1900 до 6-1У-1941 година. 

2. — Месниот набоден одбор на, с. Башибоз, Гев-
гелиск,а околија, донел решение бр. 21/50 од 1-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на, родените во-
дени за подрачјето на селата Башибоз, Бајрамбоз, Ор-
ганџали. Кочули, Булунтоли и Курдамзали за времето 
од 1-1-1900 до 9ЛМ946 година. 

3. Месниот народен одбор на. с. Богоројца, Гев-
гелиска околија, донел решение бр. 245/50 до 31-Ш-
1950 година да се обнов,ат матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селото БоГоројца за вре-
мето од 1-1-1900 До 1-1-1913 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Богданци, Гев-
гелиска околија, дон^л решение бр'. 401/50 од 3-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата Богданци и Ѓавато 
за времето од 1-1-1900 до 4-11-1912 година. 

5. — Месниот народен, одбор на с. Горничег, Гев-
гелиска околија, донел решение бр. 159/50 од 31-Ш-
1950 година да се 'обноват матичните книги нја родени-
те водени за подрачјето на селата: 1) Горничет и 
Коњско за времето од 1-1-1900 до 25-1-1913 година 
и од 14-У1-1935 до 9-У-1946 година; 2) Моин од 1-1-
1900 до 6-1У-1941 година и 3), Хума од1-1-1900 до 
9-У-1-946 година.4 
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. 6. — Месниот народен одбор на с. Серменин, Гев-
гелиска околија, донел решение бр. 195/50 од 31-Ш-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селото Сфмениет за вре-
мето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

7. — Месниот народен одбор на -с. Казандол, Гев-
гелиска околија, донел решение бр. 8 /50 од 1-ГУ-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селото Казандол за времето од 
1-1Л900 до 31-ХИ-1928 годиш и од 19-11-1941 до 9-У-
1946 година. 

8. — Месниот народен одбор ца с. Марвинци, 
Гевгелиска околија, донел решение бр. 225/50 од 1-1У-
1950 година да се обноват матичните книгад на роде-
ните^ водени за подрачјето на селата: 1) Марвинци, 
Брајковци.и Балинци за времето од 1-1-1900 до 31-Х11-
1912 година и 2) Грчиште од 1-1-1900 до 1930 година. 

9. — Месниот народен одбор на с. Негорци, Гев-
гелиска околија донел решение бр. 504/50 од 1-1У-
1950 година да^се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Нег.орци и Прдејци 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1923 година; 2јСмоквица, 
за времето од Л-1-1900 до 31-ХИ-1912 година ,и од 
1-1-1942,до 6-У-1946 година и 6) Кованци од 1-1-1900 
до 3-Х1-1913 година. 

10. — Месниот народен одбор на с. Нови Дојран, 
Гевгелиска околија, донел решение бр. 314/50 од 1-1\-

Л 950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Нови и Стари Д о ј -
ран, Сретеново, Николиќ ,и Црничево з,а. времето од 
А-1-1900 до 31-111-1935 година; 2) Гапчели и Чаушли 
за времето од 1-1-19ии до У-У-1946 година и 5) Фурка 
од 1-1-1900 до 31-ПМУ35 и од 1-1-1944 до 0-У-1У45 
година. 

11. Месниот народен одбор на с. Стојаково, Гев-
гелиска околија, донел решение бр. 418/о0 од 1-1У-
1950 година-да се обноват матичните книги на, роде-
ните водени за подрачјето на селата Стојаково и Се-
лемлија за времето од 1-1-1900 до 10-1У-1913 година. 

12.— Месниот народен одбор на с. Чалакли, Гев-
гелиска околија, донел решение бр. 190/50 од 1-1-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени з,а подрачјето на селото Сабри од органите на 
православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
12-1-1913 година и од 6-Х1-1У41 до У-У-1946 година 
и од. органите на мухамедански^ вероисповест за се-
лата: Прстен за времето од 1-МУоО до 31-Х11-1928 
година и од 1У-11-1941 до 9-У-1946 година; и 3) Се-
вендекли, Дурутли и Џумрбаз за времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 година. 

с 
13. — Месниот народен одбор^на с. Пирава, Гев-

. гедискр околна, донел решение ор. 267/50 од 1-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селото Пирава за времето од 
1-1-1900 до 14-1-1912 година. 

14. — Месниот народен одбор на с. Удово, Гев-
гелиска околија, донел решение бр. 305/50 од 2-1У-
1950 година да се обноват магичните книги на родените 
воденица, подрачјето на селата Удово, ,Б,аракли, Баша-
ли, Аразли и Гулеви од органите на православната ве-
роисповест зр. времето" од 1-1-1900 до 31-Х11-1929 го-
дина и од 23-111-1941 да 9-У-1946 година, а од органите 
на мухамедадоската вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 31-ХН-1929 година и од 23-111-1941 до 9-У-1946 

годиш. Исто така да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на с. Градец од 1-М9ии 
до ^0-1-1^13 година. 

1о. — Месниот народен одбор на с. Јосифово, Гевге-
лиска околија! донел решение бр. 2 8 / / 0 0 од 4-1У-1У50 
година д̂ а се обноват магичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата Јосифово, АЈради, Вејсе-
ли и Терзели од органите на православната вероиспо-
вест за времето од 1-1-1900 до З-УИ-1921 година и од 
органите на мухамеданскатр вероисповест за времето 
од 1-1-1900 До 31-Х11-1929 година и од 23-111-1941 до 
9-У-1946 година, како и матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селото Плавуш од органите 
на ^мухамеданската вероисповест за/ времето од) 1-1-
1900 до 31-ХЦ-1929 година и од 23-Ш-1941 до 9-У-

Д946 година. 

16. - Месниот народен одбор на с. Миравци, Гевге-
лиска околија; донел решение бр. 378/50 од 4-1V 1950 
година да се обноват матичните книги н а б о д е н и т е 
водени за подрачјето на селат,а: 1) Миравци, за времето 
од 1-1-1900 до 2-У-1913 година; од 1-1-1935 до 8-1У-
1941 година и од 1-Х1-1944 до 9 ^ - 1 9 4 6 година; 2) 
Давидово за времето од 1-1-1900 до 27-1У-1913 годи- % 

на; од 1 - 1 - Ш 5 до 8-1У-1941 година и од 1-1-1946 до ' 
9-У-1946 година; 3) Милетково з^ времето од1-1-19ои 
до 8-У-1941 година и од 24-УП-1У44 до 9-У-1946 
годиш, и 4) Габрово и Петрово за времето од 1-1-1900 
до 17-11-1913 година, од 1-Х-1934 до 17-У1-1941 годи-
на и од 29-Х-1944 до 9-У-1946 година. 

17. — Месниот народен одбор на с. Валандово, 
Гевгелиска околија, донел решение ^р. 787/50 о д , 
У-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата Валандово и 
Раброво од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 2-1-1913 година, ,а од орга-
нитех ш ЈУЃухамеданската вероисповест за времето од 
I-1-19^0 до 9-У-1У46 година, за с. Раброво како и џ 
селата Дедели и Честово год 1 - М 9 0 0 до 9-У-1940 
година. - - ј 

ЃОРЧЕПЕТРОВСКА ОКОЛИЈА 

1. Месниот народен одбор на с. Горче Петров, 
Г Петровска околија, донел решение бр, 089/оо од 
II-1V - 1У01/ година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: 1 'орче Пет-
ров, олокукани, Вл^е и пово Село ^од 'органите на пра-
вославната вероисповест за времето од 1-1-1УО0 до 1-1-
1У14 година, а, од органите на мухамеданската вероис-
повест за времето од 1-1-1УШЈ до 24-Х11-1У2У година 
и ОД 2/-111-1У41 до 1 5 - М У45 година. 

2. — Месниот народен одбор на с. ,Буковик, Г , 
Петровск^ околија, донел решение бр. 153/00 од 3-1У-

година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Буковик, Семе-
ј н и т е , чаЈлртш и Арнакија за времето од 1-1-1УОо 
до 2-И-1У1У година и од 20-Ц1-1У41 до 9-У-1У^6 го-
дина и I ) Ласкарци, Наочари и Раович за времето од 
1-1-1УО0 до У-У-1У4^ година. 

3. —^ Месниот народен, одбор нр. с. Блаце, П. Пет-
ровска околија, донел решение бр. 149/50 од 4-1У-
1У0(Ј година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на1 селото Блрде, за времето од 
1-1-1900 до 25-ХЦ-1934 година и од 27-Ш-1941 до 
15-Х-1945 година. 
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4. — Месниот народен одбор на с. Волчи Дол, 
Г . Петровска околија,, донел решение бр. 364/50 од 
4-ГУ-1950 година да 'се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: Волчи Дол, 
Никишта, Орман, Кучково и Грачани од органите \џ 
православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
1-1-1914 година и од органите 1Џ мухамеданската веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1927 година 
и од 27-111-1941 до 15-1-1945 година. 

5. — Месниот народен одбор на с. Глумово, Г\ 
Петровска околија, донел решение бр. 242/50 од 4-ГУ-
195и година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата Глумово, Шишево, и 
Матка за времето од 1-1-1900 до 1-\/1-1914 година, од 
1-111-1916 до 1-Х-1918 годин,а и од 1-1-1927 до 1-У-
1936 година, од органите на православната вероиспо-
вест, )а од органи! е на мухамеданската вероисповест за 
времето од 1-1-1У00 до У-У-1946 година, како и матич-
ното подрачје за селата Крушопек и Грчец од 1-1-1900 
до 9-У-1946 година. 

' 6. — Месниот народен од^ор на с. Рашче, Г Пет-
ровска околија, донел решение бр. 285/50 од 5-1У-1950 
година да се обноват магичните книги на родените во 
дени за подрачјето нја селата: 1) Рашче за^времето од 
1-1-1900 до 1-У-1935 година и од 5-111-1941 до 9-У-
1946 година и 2) Копа-ница од 1-1-1900 до 2-11-1919 
година; од 28-Х1-1928 до 15-1У-1935 година и од28-1Џ-
1941 до 9-У-1946 година. 

7. — Месниот народен одбор на с. Оризари, П. 
Петровска околија, донел решение бр. 187/50 од 7-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните за подрачјето на селата Оризари, Горно и Долно 
Свилари, Кондово и С,арај од органите на православната! 
вероисповест за времето од 1-1-1900 да 1-1-1914 година 
и од органите на мухамеданската вероисповест за вре-
мето од 1-1-1900 до 1-1-1927 година .и од 27-111-1941 
до 15-1-1945 година. 

, 8. — Месниот народен одбор на с. Танушевци, П. 
Петровска околија, донел решение бр. 12б/и0 од 8-1У-
1950 година даГсе обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селото Т,а,нушевци за времето 
ОД 1 - 1 - 1 У У 0 до 1 - 1 - 1 9 2 / годин,а И ОД 0 0 - 1 1 1 - 1 ^ 4 1 до У - У -
1У46 година. ; .) 

9. — Месниот народен одбор на с. Бој ани, Г\ 
Петровска околија, донел решение бр. 176/50 од 8-1 
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
вадени за подрачјето на селото БОЈ ани за, времето од 
1-1-1900 до 2-11-1У1У година и од 26-111-1941 до 9-У-
1946 година. м - 1 

10. — Месниот народен одбор на с. Радуша, П. 
Петровска околија, донел решение вр. 247/50 од 10-1У-
1950 година дај се обноват матичните киш и на родените 
водени за подрачјето на селата; 1) Радуша и Дворце 
од органите ца православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1У46 година, а од органите на му-
хамеданската вероисповест за селата: 1) Радуша од 
1-1-1900 до 4-1-1921 година и од сНкХИ-1940 до 9-У-
1946 година и 2) 'вДворце од 1-1-1900 до 15-111-1928 
година и од 30-ХП-1940 до 9-У-1946 годиш. 

11. — Месниот народен одбор на. с. Б,ардовци, П. 
Петровска околија, донел решение бр. 203/50 од 17-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени з̂ а подрачјето на селата: Бардовци и Везбегово 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1914 година од органите 

; на православната вероисповест; матичните к^иги 
родените водени од органите на мухамеданската; веро1 

исповед з,а времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година, 
како и за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година од 
органите на другите вероисповести. 
I . 

ГОСТИВАРСКА ОКОЛИЈА 

1. — Градскиот народен одбор на гр. Гостивар, 
донел решение бр. 1651/50 од 1-ГУ-1950 година да се 

Ј обноват матичните книги на родените водени за подрач-
I Је го наЈ гр. Гостивар од органите на православната веро-
ј исповест за' времето од 1-1-1900 до 25-1-1913 год. и од 
; органите н,а мухамеданската вероисповест за времето 
ј од 1-1-1900 до 1-1-1921 година. 

2. — Месниов: народен одбор на с. Чајле, Гости-
ј варска околија, донел решение бр. 11/50 од 1-1У-1950 
ј година^ да се обноват матичните книги н,а, родените во-
.деда за подрачјето на селата Чајле, Балин Дол и Мало 

Турчане од органите на православната вероисповест 
за-фремето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година и од орга-
ните ^а мухамеданоката вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 1-1-1921 година. 

3. — Месниот народен одбор на с. Вруток, Гости-
в,арска околија, донел решение бр. 250/50 од 6-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на "селата: 1) Вруток и Мердита 
од органите н^ православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 1-1-1914 година и од органите на муха-
меданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до1-1-
1921 година и. од 1-1-1940 до^ 9-У-1946 годи-
на и 2) Печково и Равен од органите на пра-
вославната вероисповест за времето од 1-1-1900 
до' 31-1-1929 годин,а -и од 1-1-1943 до 9-У-1946 
година, а од органите на мухамедански вероис-
повест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година ш од 
1-1-1940 до 9-У-1946 година., 

4. — Месниот народен одбор на с. Србиново, Гости-
варска околиј,а., донел решение бр. 193/50 од 8-1У-1950 
година др се обноват матичните книги на родените во-
дени на подрачјето на селата: 1) Србиново од органите 
на мухамеданската вероисповест з,а времето од 1-1-1900 
до 1-1- 1920 година и 2) Стојајати и Трново од орга-
ните на мухамеданскрта вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 1-1-1921 година и од 1-1-1941 ДФ 9-У-1946 
година. ' ј , ^ ^ к Ј 

5. — Месниот народен одбор НсГ с. Чегр,ане, Гости-
варска околија ,донел решение бр. 306/50 од 8-ГУ-1950 
година да се обноват магичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селото Тумчевиште од органите 
на православната, вероисповест за времето од. 1-1-1900 
до 9-У-1946 година, за подр,ачјето на селата Форино и 
Чегране од органите на мухам е данската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година. 

6. — Месниот народен одбор нр с. Симница, Гости-
варска околија, донел решение бр. 259/50 одЗ-ГУ-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Симница и Митрај 
Крсти од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 1-1-1913^ година и од органите 
н,а мухамеданоката вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 1-1-1920 година и од 1-1-1942 до 9-У-1946 годин,а; 
2)- Сретково и Герово од 1-1-1900 до 1-1-1914 годиш 
и од 18-У-1934 до 9-У-1946 година водени од органи-
те на православната вероисповест; 3) Горна и Долна 
Г,аковивд од 1-1-1900 до 13-111-1912 година вадени од. 
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органите на православната вероисповест и од 1-1-1900 
. до 1-1-1921 година и од 1-1-1940 до 9-У-1946 година 

водени од органите на мухамеданец га вероисповест. 

7. — Месниот народен одбор на с. Градец, Гости-
варска околија, донел решение бр. 216/50 од 9-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на) родените 
водени за подрачјето на селата: Градец. Горјане и Пи-
рок за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година) од ор-
ганите на мухаодеданска,та вероисповест. 

8. - Месниот народен одбор н,а с. Корита, Гости-
варска околија) донел решение бр. 176/50 од 9-1У-1950 
година да се обноват матичните кн,иги на родените во-
дени за подрачјето на селото Корито од органите 'на 
муха(меданската вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 1-1-1924 година и од 1-1-1946 до 9-У-1946'година, 

9. — Месниот народен одбор на с. Дебреше, Гос-
тиварска околија, донел решение бр. 355/50 од 9-1У-
1950 година да се обноват матичните книга-на 'роде-
ните водени за̂  подрачјето на селата: Дебреше, Зубов-
це, Врјановце и Ново Село од органите на православ-
ната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1914 
година и од органите на му-хамеданскага вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 годинја. 

10. — Месниот народен одбор на с. Добри ^Дол, 
Гостиварска околија, донел! решени,е бр. 270/50 од 
10-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени з̂ а подрачјето на селата: 1) Добри 
Дол и Топлица од органите на мухамеданската 'веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година, 
2) Пожарани од 1-1-1900 до 31-ХИ-1912 година од ор-
га-ните на. православната вероисповест и за времето од 
1-1-1900 до 31-ХН-1920 година'од органите н,а муха-
мед^нската вероисповест. 

11. — Месниот народен одбор на с. Стенче, Гости-
варска оболија), донел решение бр. 149/50 од 10-Ш-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата Стенче и Волковија од 
органите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 1-1-1913 година. 

12. — Месниот народен одбор на с. Долна Баница, 
Гостиварска околија, донел решение бр. 404/50 од 10-
1У- 1950 година да се обноват матичните книги на( ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1) Долна Б,а-
ница 9Д органите ма православнат,а вероисповест за 

. времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1917 годинр; 2) Горна Бан 
ница од 1-1-1900 до 31.ХН-1915 година и 3) Сушица 
од 1-1-1900 до ЗГ-ХИ-1914 годин,а и од органите на 
мухамеданска,та вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 31-ХИ-1920 година и од 1-1-1942 до 9-У-1946 год. 

13. — Месниот народен одбор на с. ^Никифорово, 
Гостиварска околија, донел решение бр. 258/50 од10-
1У-1950 година д,а се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: Никифорово, 
Маврово и Леуново за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 
година. 

14. — Месниот народен одбор на с. Неготино, 
Гостиварск,а околија, донел решение бр. .291/50 од 
10-ГУ-1950 година ,ј,а се обноват матичните книги н)а 
родените водени од органите на мухамедански веро-
исповест за подрачјето на селата: 1) Неготино и Сено-
кос за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година; 2) Гур-
ѓевишта и Ломница за вре,мето од 1-1-1900 до 31-ХН-
1921 година и 3) Калишта за времето од 1-1-1900 до 
31-ХН-1920 година. 

15. — Месниот народен одбор на с. Беловиште, 
Гостиварска околија донел решение бр. 223/50 од И -
ГУ1950 година' Да се обноват матичните книги на 
родените водени за' подрачјето на селата Куново и 
Лакавица од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 1907 година и од 1-1-1935 
до-9-У-1946' година и од органите-на мухамеданската 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1920 година, 
а за подрачјето на селото Белиште од органите на 
православната дзероисповјест за времето' од 1-1-1900 
до 1-1-1914 година и од ,органите на мухамеданската 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 год. 

16. — Месниот народен одбор на с. Рибница, Го-
стиварска околија, донел решение бр, 209/50 од 11-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Рибница, Грекај, 
Нивиште и Пануше од органите н̂а православната ве-
роисповест за. времето од 1-1-1900 до 31-Х1М916 
година и од органите на мухамедамеката -вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1921 година,. -

17. — Месниот народен одббр на с. Тргаше, Гос-
тиварска околија,, до,нел решение бр. 204/50 од 11-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата Трница, Кичиница, 
Волковија, Рубен, Беличиште и Селце од органите на 
православната вероиспове,ст за времето од 1-1-1900 до 
31-ХЦ-1912 година и од органите на мухамедански 
вероисповест за времето од. 1-1-1900 до 9-У-1946 год. 

18. — Месниот народен одбор на с. Кракорница, 
Гостиварска околија, донел решение бр. 221/50 од 
11-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: Кракорница, 
бродец, Ничпур и Богдево од органите на православ-
ната вероисповест а времето од 1-1-1900 до 25-У-1912 
година и од органите на мухамеданскагга вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

19. — Месниот народен одбор на с. Нистрово, 
Гостиварска околија, донел решение бр. 177/50 од 

( 11-1У-1950 година, да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на села,та: Нистрово, 
Жужње и Бибај од ,органите на православната! веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 1916 година и од 
органите на мухамеданската вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 1921 година. 

20. — Месниот народен одбор на с. Падалиште, 
Гостиварска околија, донел решение бр. ј267/50 од 
12-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на "селото Железна Река 
од органите на пра,вославната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 1-1-1914 година и од 1-У-1934 до9-У-
1946 година и од органите на мухамедаеската веро-
исповест за времето оџ 1-1-1900 до 1-1-1921 година и 
од 30-ХП-1940 до 16-У-1946 година. 

21. — Месниот народен одбор на с. Речане, Гости-
варска околија,, донел решение бр. 332/50 од 12-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата: 1) Ново Село од 
органите на^православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 ^до 1-1-1914 година и од 18-У-1934 до 
9-У-1946 година; 2) Дуф од 1-1-1900 до 4-1У-1914 
година од органите на православната вероисповест, а 
од органите на мухамеданската вероисповест од 1-1-
1900 до 1920 година, и од 1-1-1940 до 9-У-1946 година 
и 3) Речане и Орќуше од органите на мухамеданската 
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вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 годи,-
на и од 1 -УМ939 до 9-У-1946 година. 

- 22. — Месниот народен одбор на с. Здуње, Гости-
варска околија, донел решение бр. 224/50 од 12-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Здуње и Лешница 
од органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 1-1-1918 година и од 1-1-1945 до 9-У-
1946 година и од органите нд мухамеданка^ -веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година 
и 2) Горно и Долно Јеловце од органите Јна православ-
ната вероисповест од 1-Мд00 до 1-1-1914 година и од 
1-1-1940 до 9-У-1946 година, а. од органите на мухамс-
дајнската'вероисповест од 1-1-1900 до 1-1-1921 година 
и од 1-1-1940 до 9-У-1946 година . 

23. — Месниот народен одбор на с. Врапчиште 
Гостиварска околија, донел решение бр. 754/50 од 12-
1У-1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ките водени дп подрачјето на селата: Врапчиште и 
Галата од^ органите, на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 1-1-1914 година и од орга-
ните на -мухг^меданската "вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 14-1921 година и од 1-1-1943 до 9-У-1946 
година. -

КАВАДАРСКА ОКОЛИЈА ^ 

1. — Градскиот народен одбор на гр. Кавадарци, 
донел решение бр. 1209/50 од 31-Ш-1950 година, да се 
обноват матичните книги на. родените водени за под-
рачјето на гр. Кавадарци од органите на православната 
вероисповест за времето о^ 1-1-1900 до 18-11-1913 
година и од органите на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година, а за селото 
Глишиќ од органите (н(а пр^вослаћната вероисповест 
за фемето од 1-1-1900 до 1-1-1914 година, и од орга-
ните на мухамеданската вероисповест за времето' од 
1-1-1900 до 1-1-1921 година и од.2-Ш-1929 до 9-У-
1946 година. 

2. - Месниот народен одбор на с. Сирково, Кова-
ла рока околија, донел решение бр. 368/50 од 30-Ш-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Мрзен, Ораовец и 
Камен Дол од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 28-11-1914 година!; од 19-, 
УШ-1941 до 9-У-1946 година и 2) Сирково и Круше-' 
вица чад органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 22-1-1924 година и од 14-У1-
1941 до 9-У-1946 година и од органите Да/ мух(амедан-
ската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 
година и од 4-У1-1944 до 9-У-1946 година. 

3. — Медниот народен одбор на %с.1 Сопот, Кава-
дарска околија^, донел решение бр. 232/50 од 2-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Сопот и ,Мар-
ена од органите к̂а православната) вероисповест за1 вре-
мето од 1-1-1900 до 6-1-1914-година'и од органите на 
мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 1-1-1921 година и од 2-НМ929 до 1946 година и 
2) Курија од'органите на православната, вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 1-МФ13 година и од 1-ГУ-
1941 до 16-111-1945 година. - ' 

4. -Г- Месниот народен одбор на с. Ваташа, Кава-
- дурска околија, донел решение бр. 487/50 од 3-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 

водени за подрачјето на селата: 1) Ваташа од^орга-
ните на православната вероисповест за: времето од 
1-1-1900 до 19-11-1914 година и од органите на му-
хамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
1-1-1921 година и од 1 :Ш-1941 до 9-У-1946 година и 
2) Бунарче за времето од 1-1-1900 до 6-Н-1913 година 
и од 6-У1-1932 до 9 - У И 9 3 5 година. 

5. — Месниот народен одбо^ на с. Росоман, Ка-
на да река околија^ донел решение бр. 208/50 4од 4-ГУ-
1950 година, да се обноват матичните книги на1 'роде-
ните водени од органите на православната вероисповест 
за подрачјето на селата; 1) Росоман од 1-1-1900 до 
17-Х-1928 година:, т 2) Паликура од 1-1-1900 до 1-1-
1913 година и од 15-1У-194-1 до 16-111-1945 година. 

6. — Месниот народен одбор на с. Криволак, Ка-
вадарока околија, донел решение бр. 353/50 од 4-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за! подрачјето1 на селата: 1) Криволак и Џидир-
лија, од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1913 година и од орга-
ните на мухамеданската вероисповест за времето' од 
1-1-1900 до 5-1- 1921 година и од 14-Х1-1931 до 9-У-
1946 година; 2) Пепелиште од органите на православ-
ната вероисповест за времето -од 1-1-1900 до' 13-ГУ-
1931 година и од органите на мујс^медјанска,та вероис-

,повест за времето од Л-1-1900 до 5-1-1921 година и од 
14-Х1-1931 до 9-У-1946 година; 3) Брусник,,од орга-
ните на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 20-ХЦ-1933 година и од орга,ните на му-
хамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900, до 
5-1-1921 година и од 14-Х1-1931 до 9-У-1946 година и 
4) Пештерница од органите ,на православната вероиспо-
вест, за времето од 1-1-1900 до 15^111-1937 година л од 
органите на мухамеданскага вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 5-1-1921 година и од 14-ХМ931 до '9-
У-1946 година. 

7. — Месниот народен одбор на с. Неготино, Ка-
вадарска околија, донел решение бр. 653/50 од 5-ГУ-
1950 годиш да обноват матичните 'книги на родените 
водени за подрачјето1 на селото,Неготино' од органите, 
на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 31-ХИ-1912 година и од органине на мухаме да,не ката. 
вероисповест-за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1920 
година; од 1-1-1928 до 31-ХИ-19^9 година и од 1-1-
1935 до 9-У-1946 година. 

8. — Месниот народен одбор на с. Долни Дисан, 
Кавадарскз околија, донел решение бр. 270/50 од 5-
1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1) Долни! Дисан 
од органите на православната вероисповест за, времето 
од 1-1-1900 до 15-1-1913 година и од органите на му-
хамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 %о 
1-1-1921 година и од 13-1-1942 до 9-У-1946 година; 2) 
Горни Дисан од 1-1-1900 до 31-М913 година) водени 
од органите на мухамеданската вероисповест и; 3) Ве-
шје од органите да православната вероисповест за 
ш т о од 1-1-1900 до 1-1-1913 година и од органа" 
мух^меданешта вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 9-У- 1946 година. 

9. — Месниот народен одбор на с. Прждево, Ка-
на да река околија, донел решение бр. 312/50 од 5-ГУ-
1950 година дз1 се обноват матичните книги) на) родените 
водени з,а подрачјето на селата: Ј1) Прждево од ор-
ганите на православната вероисповест за/ времето од 
1-1-1900 до 1-1-1913 година и од органите на муха-
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меданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
9-У-Г946 годиш; 2) Бесвица за времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 грдана водени од органите на православната 

/ вероиспо-вест и 3) Тремник од органите на православ-
ната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 23-УШ-
1931 година и од органите на му хаме данската вероис-
повест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

10. — Месниот народен одбор на^с! Бегниште, 
вадарска соколи ја, донел решение бр. 322/50 од"6-1У-
1950 година да се обноват матичните кипти на роде-
ните водени од органите на православнава вероиспо-
вест за подрачјето на селата: 1) Бегниште за времето 
од 1-1-1900 до 4-1-1914 година; од 31-ХИ-1922 до 16-
1У-1932 година и од 21-1Х-1944 до 9-У-1946 годиш,; 

. 2) Добниште, од 1-1-1900 до 14-1-1933 година и од 
2-УН-1944 до 9-У-1946 годиш и 3) Гарниково и Дра-
гожен од 1-1-1900 до 15-1-1913 година и од 13-УИ-1944 
до 9-У-1946 година и 4) Ресава од органите т \ м,уха-

' меджската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
2-1-1913 година. 

11. — Месниот народен одбор на с. Дреново, Ка-
вадаречка оболија, донел решение бр. 273/50 од ЈЗ 
1950 година да се обноват матичните книги на̂  родените 
водени, за подрачјето на селата: 1) Дреново, Драдња и 
Грбовец од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година и од 10-ГУ-
1941 до 9-У-1946 година и од органите на мухамедан-" 
ската вероисповест за времето од 1-1-1900 до- 1-1-1921 
година и од 1-Ш-1941 до 9-У-1946 година; 2) Дебриш-
те од 1-1-1900 до 28-11-1914 и од 19-УШ-1941 до 9-У-
1946 година и 3) Галишта од 1-1-1900 до 1-1-1921 го-
дина и од' 10-Ш-1941 до 9 -УЛ946 година. 

12. - Месниот народен одбор на с. Бохила, Ка-
вадарск^ околија, дон\зл решение бр. 167/50 од 6-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето н̂ з селава: 1) Бохула и Ра-
дња од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година и од органите 
на мухамедански вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 25-111-1921 година и од 5-Х-1933 до 9 Л М 9 4 6 го-
дина и 2) Чемерско за времето од 1-1-1900 до 7-11-1944 
година. 

13. — Месниот народен одбор на с. Бојанчиште! 
Кавадарска околија, донел решение-бр. 190/50 од 6-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за"подрачјето на, селата: 1) Бојанчиште и Ку-
маничево за времето од 1-1-1900 до 3-11-1913 година 
и од 1-1-1945 до 9-У-1946 година и 2) Конопиште за^ 
времето од 1-1-1900 до 6-Ј1-1913 година; ол 1-1-1932 
до 14-Ш-1935 година и од 1-Т-1945 до 9-У-1946 год, 

14. — Месниот народен одбору на с. Бистренци, 
Кавадарска околија, донел решение бр. 244/50 од 6-ГУ-
1950 година да се обнов,ат матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето НР селата: 1) Бистренци од 
органите на (православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 29-Х-1934 година и од органите на му-
ха!меданск!а;та вероисповеста времето од 1-1-Т900 до 
9-У-1946 година; 2) Војшанци од органите на правос-
лавната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-
1931 година и од органите на мухамеданската вероис-
по,вест за времето од 1-1-1900 до 5-1-1921 година и од 
14-Х1-1931 до 9-У-1946 година; 3) Калањево, Липа 
од органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 1-1-1913 година и 4) Корешница', Ибер-
ли, Челевец и Кашарка за'времето од 1-1-1900 до 9-У-
1946 година од органите-на православната вероисповест. 

15. — Месниот Народен одбор на с. Возарци, 
К^вадарска околија, донел решение бр. 217/50 од 6-
1У-1950 година д^ се обноват матичните книги на роде-
ните водени' за подрачјето на селата : 1) Возарци и 
Шивец за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година и од 
19-ГУ-1941 до 9-У-1946 година и 2) Брушани за вре-
мето од 1-1-1900 до 2-И-1913 година. . 

16. — Месниот народен одбор на с. Демир Капија, 
Кавадарска околија, донел решение бр. 384/50 од 
6-1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени.за подрачјето на. селата Демир Капија, 
Драчевица, Дрен, Копришница; Клисура и Чифлик за 
времето од 1-1,-1900 до 9-1Х-1913 година водени од ор-
ганите на православната вероисповест. 

ч 
17. — Месниот народен одбор на с. Криело, Кава-

дарска околија донел решение бр. 218/50 од 6.ПМ950 
година дај се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Криево, Долна и Гор-
на Бошава од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900% година до 5-11-1913 година; 
2) Стрмашево од органите на православната вероиспо-
лест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1046 година и од ор-
ганите на мухамеданската вероисповест за времето' од 
1-1-1900. до 25-111-1921 година и од 5-Х-1933 до 
9-У-1946 година; 3) Строгово за врем,ето од 1-1-1900 

,до 20-1-1913 година и 4) Барово од органите на право-
славната вероисповест за времето од 1 -М900 до 
22-Х-1913 година и од органите тта мухамеданка^ ве-
роисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година и 
од 1-1-1941 до 9-У-1946 година. 

18. — Месниот народен одбор на с. Мреж,и,чко, 
Кавадарска околија, ^ донел решение бр. 189/50 од 
6-1У-1950 родина да се обноват матичните книги на1 ро-
дените водени 'за; подрачјето на селото Мрежичко за 
времево од 1-1-1900 до 20-111-1913 година и од 
1-1-1945 до 9-У-1946 година. ф 

419. — Месниот народен одбор на с. Раец, Кава-
дарска околија, донел решение бр. 237/50 од 6-1У-1950 

. година да се обноват матичните книги на родените ваде-
ни зр подрачјето на селата: 1) Раец и Кесендра од орга-
ните на православнава вероисповест за времето^ од 1-1-
1900 до'7-1-1921 година и од 10-ГУ-1941 до 9-У-1946 
година и 2) Фариш од органите на православната) ве-
роисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1914 година и 
од 10-1У-1941 до 9-У-1946 година) 

20. — Месниот народен одбор на с. Шешково, Ка-
вадарсма околија, донел решение бр. 165/50 од 
1-1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селатја Шешково, До-
бротино и Праведник за времето од 1-1-1900 до 1-1-1913 
година и од 1.1Л941 до 9-У-1946 година. 

21. — . Месниот народен одбор на с. Магастирци, 
Каведарска околија донел решеше бр. 242/50 од 
7-1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1) Манастирон 
и Трстеник за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година 
и 2) Рибарци од 1-1-1900 до 1-1-1913 година и од 
1-11-1941 до 9-У-1946 година. с 

22. — Месниот народен одбор на с. Роджден, Кава-
л с к а околија, донел решение бр. 148/50 до 7-1У-1950 
година да се обноват матичните кн,иги на родените во-
дени од органите на православната вероисповест за по-
драчјето ш селата Рожден м Климово за времето од 
1-1-1900 до 1-УШ-1935 година и од ЗО-У-1941 до 
9-У-1946 година. 
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КИЧЕВСКА ОКОЛИЈА 
1. — Градскиот народен одбор на гр. Кичево, до-

нел решение бр. 2519/50 од 3-У1-1950 година да се 
обноват матичните книги на родените водени за подра-
чјето на гр. Кичево од органите на мухаме данската ве-
роисповест за времето од 1-1-1900 година, до 31-ХН-1920 
година. 

2. — Месниот народен о д б о р а с. Колари, Кичевска 
околија, донел решение бр. 1/50 од 5-1-1950 година да 
се обноват матичните' книги -на родените водени од ор-
ганите на православната вероисповест-за подрачјето на 
селата: 1) Колари и ТајмАпта од 1-1-1900 до 9-У-1946 
година и 2). Мидња-ци од 1-1-1900 до 1-1-1918 година. 

3. — Месниот народен одбор на с. Стрелци, Кичев-
ска' околија, донел решение бр. 2/50 од 6-У1-1950 го-
дина да се обноват магачните к т т (на родените водени 
за подрачјето на селото Шутово од органите на) муха-
меданската вероисповест за времето од 1-1-1900, до 
1-ХИ-1919 година и од 20-Х-1944 до 9-У-1946 година. 

% 
4. — Месниот'народен одбор на с. Челопеци, Ки-

чевска околија, д биел решение бр. 530/50 од 6-У1-1950 
година да се обноват матичните книги на родените (воде-
ни за подрачјето н(а селата 1) Бигор, Доленци и Орланци 
од органите на православната вероисповест зѓа времето од 
1-1-1918 до 31-ХИ-1918 годиш и 2) Челопеци, Лиси-
чани и Миокази од органите на мухам^дадеската веро-
исповест за времето од 1-1-Ј900 до 31-ХИ-1912 годиш 
и од 9-1У-1936 до 9-У-194)5 година. 

5. — Месниот народен одбор на с. Осломеј, Ки-
чевска околија, донел решение бр. 103/50 од 6-У1-1950 
година да се обноват матичните книги ца родените во-
дени за подрачјето на селото Црвивци од органите на 
мухамедански вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година. 4 

6. — Маснио-т народен , одбор т с. Св. Рача, Ки-
чевска околија, донел решение бр. 416/50 од 6-У1-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селото Речани од органите 'на 
православната вероисповест за времето од 1 -М918 до 
31-ХН-1918 година. 

7. — Месниот народен'одбор на с. Зајас, Кичевска, 
околија, донел решение бр. 234/50 од 6-У1-1950 годи. 
на да се обноват матичните книги на родените водени 
за подрачјето на селата, Зајас, Бугојчани и Горно и 
Долно Стрегомиште од органите на мухамеданската 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 
годиш. к 

с 
8. — Месниот народен одбор на с. Брждани, Ки-

' чевска околија,, донел решение бр. 28/50 од 7-У1-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата Брждани, Свињиште, Ко-
зица и Белица од органите на православната вероиспо-
вест за'времето од 1-1-1900 до 29-11-1919 година и од 
1-1-1925 до 12-ХН-1926 година. 

9. — Месниот народен одбор на с. Извор, Кичев-
ска околија донел решение бр. 2/50 од 9-У1-1950 го-
дина да се обноват матичните книги на родените водени 
од органите на православната вероисповест за! подра-
чјето на селата: Л) Извор, Кленоец ,Попоец, Малковец 
и Душегубица за времето-од 12-ХМ918 до 1-1-1922 
година и од Ђ0-Х-1943 до 9 Л М 9 4 6 година; 2) Ехло-
вец за времето од 1-1-1900 до 12-11-1913 година и 
3) Иванчишта од 1-УШ-1900 до 20-11-1913 година 

' 10. — Месниот народен одбор на с. Длапкин Дол, 
Кичевска околија, донел решение ^ р . 15/50 од 9-У1-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени од органите на мухамеданската вероиспо-
вест за подрачјето на селата: 1) Длапкин;'Дол, Тра-
пин, Дол, Грешница, Бачишта, Лежница и Речани за 
времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година и 2) Камбери 
од 1-1-1900 до 1-УП-1929 г.одина. 

11. — Месниот народен одбор на с. Мало Црско, 
Кичевска околија, донел решение бр. 59/50 од 13-У1-
1950, година да се обноват матичните книги на роде-, 
(ните водени за подрачјето на- селата: Мало Црско, Про-
страње, Големо Црско и Цер од органите на право-
славната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 28-
Х-1919 година. 1 

12. .— Месниот народен одбор нЈл с. Другогп. 
Кичевска околија, донел решение бр. 100/50 од 19-У1 
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селото Другово за времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

КОЧАНСКА ОКОЛИЈА 

1. — Градскиот народен одбор на гр. Кочани4 

донел решение бр. 14/50 од 10-1У-1950 година да се 
обноват матичните книги на роден,ите водени за под-
ра.чјето на гр. Кочани од органите на православната 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-1-1914 
година и од органите на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 9 Л М 9 4 6 година и 2) с. 

,Бали водени од органите на! православната вероиспо-
вест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1918 годиш. 

2. — Месниот народен одбор на с. Костин Дол, 
Кочанска околија, донел решение -бр. 274/50 од 6-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги ма роде-
ните водени за, подрачјето на селата; Костин Дол', 
Главовица, Небојани, Ново Село и Редени за времето 
од 1-1-1900 до 14-1Х-1918 година. 

3. — Месниот народен одбор на с; Видовиште, 
Кочанска околија, донел решение бр. 24/50 од 7-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните воден,и за подрачјето на селата: 1) Видовиште, 
Мородвис и Теранци од органите на православната ве-
роисповест за времето од 1-1-1900 до 10-1-1914 година 
и 2) Впловиш;^ и Мородвис за времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 година водени од органите на мухамеда^-
ската вероисповест. 

4. —Месниот народен одбор на с. Градец, Кочан-
ска околија, донел решение бр. 18/50 од 7-ГУ-1950 
година дај се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селото Градец од органите на / 
мухамеданската ^вероисповест у времето од 1-1-1900 
до 9-У-.1946 година. 

5. — Месниот народен одб^р на с. Долно Гратче. 
Кочанска околија, донел решение бр. 5 /50 од 7-1У--
1950 година да се обноват матичните книги на поди-
ните воденица подрачјето на селата: 1) Горно и Долно 
Гра,тче, Јастребник и Припур за времето од 1-1-1900 
до 31-ХИ-1918 година и 2) Лешки од 1-1-1900 до,31-
ХН-19 Ј7 година. 

6. — Месниот народен одбор на с. Нивички, 
Кочанска околија, донел решение' бр. 203/50 од 8-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата Нивичани, Пан-
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тел еј и Пашаџиково за времето од 1-1-1900 до 31-
ХН-1918 годиш. ' 

7. - Меаниот народен одбор на с. Облешево, 
Кочанска околија, донел решение бр. 320/50 од 8-ГУ-
1950 година да! се обноват матичните книги на роде-
ните водени 5а подрачјето на селата: 1) Облешево, 
Чифлик и Вање за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-
1918 година и 2) Спанчево за времето од 1-1-1900 до 
31-Х1М918 година и о-д 14-1935 до 31-Х11-1939 год. 

8. — Месниот народен одбор на, с. Долно Ори 
зари, Кочанска околија, Донел решени,е бр\ ' 440/50^ 
од 8-Р/-1950 година да сѕ обноват матичните книги 
на родените водени за подрачјето на селата: 1) Долно 
и Горно Оризари од органите на православната веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1919 година 
и 2) Истибања од органите на православната'вероис-
повест за времето од 1-1-1918 до 9 Л М 0 4 6 година и 
од органите на мухамеданската. вероисповест' за вре-
мето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

9. — Меснирт народен одбор на с. Драгобраште, 
Кочанска околија-, донел решение -бр. 25/50 од 8-1У-. 
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за.подрачјето на селата: 1) 'Драгобраште 
од органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1946 година; 2) Пеклени од орга-
ните на православната вероисповест за времето о д Ч -
1-1900 до 23-1-1919 година -и од органите н,а муха-
меданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
22-111-1926 година и од 1-1-1940 до 9-У-1946 година 
и^З) Трсино од органите на православната вероиспо-
вест за времето од 1-1-1900 до 23-1-1919 година и од 
органите на мухамеданската вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 23-111-1926 година. 

10. — Месниот народен 'одбор на с. / Пресека, 
Кочанска околија, донел решение бр, 21/50 од 9-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за 'подрачјето на селата: 1) Пресека за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1918 година; 2) Цера за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1916 година и 3) Бе-
зиково за времето од 1-1-1916 до 31-ХН-1918 година. 

11. — Месниот народен одбор на с. Блатец, ,Ко-
чанска околија, донел решение, бр. 20/50^од 9-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето 'на селата: 1) Блатец од 
органите1 на правосла,вната вероисповест за времето1 од 
1-1-1900 до 31-1-1919 година и од органите на муха-
меданскѕата вероисповест з,а времето од 14-1900 до 
23-111-1926 година и од1-1-1940 до 9-У-1946 година 
и 2) Липец,,од органите на1 православната вероиспо- 1 

вест за времето од 1-1-1900 до 31-1-1918 година и од 
органите на мухамеданската вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

12. — Месниот народен одбор на с. Градовци. 
Кочанска околија, донел решение бр. 281/50' од 10-
1У-1950 година да сФ обноват матичните книги на 
'родените водени за подрачјето на селата Градовци и 
Трибачево за времево од 1-1-1900 до 8-1-1918 година. 

13. — Месниот народен одбор на с. Зрновци, Ко-
чанска околија, донел решение бр. 35/50 од 10-1У-
1950 годиш да. се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето'на селото Зрновци од ор-
ганите на' православната вероисповест за времето од 
1-1-Г900 до 10-1-1914 година и од органите на муха-
меданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
9-У.1946 година. 

14. — Месниот народен одбор на с. Чешиново, Ко-
чанска околија, донел решение бр. 66/50' од 10-1У-
1950 година да, се обноват матичните книги на роде-
ните водени' за подрачјето на селата: Чешиново, Вр-
бица; Жиганци, Лепоперлци и Соколарци за времето 
од 1-1-1900 до 31-ХЈ1-1918 година и од 1-1-1935. до 
31-ХИ-1939 год. 

15.. — Месниот народен одбор на с. Виница, Ко-
чанска околија, донел решение бр. 541/50 од 11-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги НОЈ родени-
те водени за подрачјето на селата: 1) Виница и Лески 
од органите на; православната% вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до .31-Х1М014 година и од- 1-1-1916 до 
31-ХН-1919 година, а од органите на мухамеданската 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 
година и 2) Јакимово, Виничка Кршла и Црн Камен од 
органите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХН-1919 година и од органите на му-
хамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900' до 
31-1-1941 година. 

ф . 
16. — Месниот народен одбор на с. Долни Под-

лог, Кочанска околија, донел решение бр. 315/50 фод 
12-1У-1950 година да се обноват матичните книги на! 
родените водени за подрачјето'на селата: Горни и 
Долни Подлог, Мојанци, и Тркање за времето од 1-1-
1900 до 31-ХЦ-1918 година. 
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17. — Месниот народен одбор на с. Калиманци, 
Кочанска околија, донел решение бр. 244/50 од 13-1У-
1950 годиш да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјет,о на селата: Калиманци и 
Грљани за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

18. — Месниот народен одбор н,а с. Полаки, Ко-
чанска околија, донел решение бр.260/50 од 13-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Полаки за 
времето од 1-1-1900 д о ' 14-1Х-1918 година и 2) Вра-
нинци од 1-1-1900 до 1-1-1919. година. 

19. — Месниот народен одбор на. с. Лаки, Кочан-
ска околија,, донел решение бр. 6/50 од 19-1У-1950 
година да се обноват м,атичните книги на родените во-
дени за подрачјето ма селото Лаки за; времето од 1-1-
1900 до 31-ХН-1918 година. 

ч 
КРАТОВСКА ОКОЛИЈА 

1. — Градскиот народен одбор на гр.^ Кра,тово,' 
донел решевте бр. 654/50 од 10-ГУ-1950 година да 
се обноват матичните книги на родените водени за 
подрачјето на гр Кратово од органите на православ-
ната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-1-1919 
година и од органите на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1920 година и се-
лата: 1) ^Железница за времето од 1-1-1900 до 28-1-
1918 година водени од органите на православната ве-
роисповест; 2) Жефиловб за времето од 1-1-1900 до 
4-1-1918 година водени од органите на православната 
вероисповест и 3 / Близанци, за времето од 1-1-1900 
до 31-ХЦ-1920 година. 

2. — Месниот народен одбор на с. Добрево!, Кра-
товска околија, доеел решение бр. 40/50 од 28-Ш-
1950 година, да се обноват матичните книпг на роде-
ните водени за подрачјето на селата Добрево, Дре-
вено и Марчино за времето од 1-1-1960 до 31-ХН-
1920 година. . 
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3. — Месниот народен ѕодбор на с. Мушково, 
Кратовска околија, донел решение бр. 412/50 од 2-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Мушково, 'Ему-
ш а , Каврак, Кнежево, Кајково и Куново за времето 
од М-1900 до 30-1У-1916' година л од 1-1-1925 до 
25-Х-1931 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Сакулица, 
Кратовска околија, донел решение бр. 249/50 од 3-1V" 
1950 Година да се обноват матичните книги на роде-
ните" водени за подрачјето на села,та: Саку лица, Ва-
ков, и Татомир за) времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 
година. 

5. — Месниот народен одбор на с. Турал,ево, Кра-
товска околија,,'донел решение да се обноватжматич-
ните книги на родените водени за̂  подрачјето на села-
та: 1) Туралево, Филиповци и Живалево за времето1 

од 1-1-1900 до ЗО-ХН-1918 година и 2) Топаловиќ од 
1-1-1900 до 9 ^ - 1 9 4 6 година. 

6. — Месниот народен одбор на с. Турско Ру-
дари, Кратовска околија донел решение бр. 371/50 
од 4-1У-1950 година да се обноват матичните книги 
на родените водени, за подрачјето да селата^: Турско 
Рудари, Букет, Рајчани и Трипатанци зр времето од 
1-1-1900 до 31-Х1М919 година. 

7. - Месниот 'на,роден одбор на с. Шлегово, Кра-
товска околија, донел решение бр. 2 7 5 / 5 0 о д 5-ГУ-
Ш50 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Шлегово! и При-
ковци за времето од 1-1-1900 до 2-УН-1920 година. 

8. — Месниот народен одбор на с. Злетово, Кра-
товска околија, донел решение бр. 376/50 -од 6-ГУ-1950 
година да се обноват матичните -книги на родените 
водени од органите на православната, вероисповест за 
подрачјето на селата: 1) Злетово, Зелен Град, Јам-
ниште и Ратошца за времето од 1-1-1900 до 1-1-1919 
година и 2) Лесново и Луково за времето од 1-1-1900 
до 1-1-1920 година, 

9. — Месниот народен одбор на с. Пробиштип, 
Кратовска околија, донел решение бр. 354/50 од 8-
1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на, селата: 1) Пробиштип, 
Грезиловци, Колниште и Кундино за. времето од 1-1-
Л900 до 1-1-1920 година и 2) Неокази од 1-1-1900 до 
9^-1946'година. ' 4 ч, 

10. — Месниот изроден одбор на с. Опила, Кра-
товска фолија, донел решение бр. 255/50 од 8-ГУ-
1950 година да се обноват матичните -книги на роде-
ните водени за, подрачјето на селата: Опила и Одрено 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1913 година. 

11. — Месниот тароден одбор на с. Плешанци, 
Кратовска околија,, донел решение бр. 5/50 од 10-1У-
1950 година да се'обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата,ч 1) Плешанци, 
Долни и Горни Стубвл и Стрмаш за времето ои 1-1-
1900 до 31-ХН-1920 година и 2) Петрши^о и Дренок 
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година.. 

12. - Месниот народен одбор на с. Крилатица, 
Кратовска, околија, донел решение бр. 1/50 од 11-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на' селата: 1 крилатица 
и Талашманци за времето од1 -1-1900 до 31-ХЦ-1919 
годиш; 2) Кетеново за времето од 1-1-1900 ,до 1-1-

1918 година и од 1-1-1927 до 9-У-1946 година и 3) 
Трновац за времето од 1-1-1900 до 1-Ш-1913 година. 

13. Месниот народен одбор на с. Шопско Рудари, 
Краѓговск/а околија ',донел ,решение бр. 331/50 од 
12-1У-1950 година да се обноват матичните 
книги на родените водени за подрачјето на селата: 
Шопско Рудари и Коњух за времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година. 

' 1 4 . —I Месниот народен одбор на с. Димонов, 
Кратовска околија, донел решение бр. 218/50 од 13-
1У-1950 година да се обнова^ матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: ДимовшигКу-
клица и Пендак за времето од 1-1-1900 до 1-Ш-1913 
година! 

КРИВОПАЛАНЕЧКА ОКОЛИЈА 

1. — Градскиот народен одбор на гр. Крива Па-
ланка, донел решение бр. 33/50 од 12-ГУ-1950 година 
да се обноват матичните книги ѕ на родените водени 
за подрачјето на 1) градот Крива Паланка) од оргаг 
мите на православнава вероисповест за" времето од 
1-1-1900 до 31-ХИ-1914 година и од органите на му-
хамеданската вероисповест за, времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година и 2) селото В,аровишта од органите 
на православната вероисповест за времето од 1-1-1900' 
до 1-1-1913 година; 3) селото Дрење од 1-1-
1900 "до 31-ХН-1914 година; 4) селото Лозаново од 
1-1-1900 до 31-ХЈ1-Ј914 година, и 5) селото Кошари 
од 1-1-1900 до 31-ХН- 1914 година. ' , . 

2. —,Месниот шроден одбор на с. Петралица, Кр. 
Палапачка околија, донел решение бр. 26/50 од 12-

% 1У-1950 година ,да се обноват матичните книги на 
родените, водени за подрачјето на селата: 1) Петра-
лица и Баратлија за времето од 1-1-1900 до 20-Х-
1918 година; 2) КривиКамен за времето од 1-1-1900 до 
23-Х-1919 година; 3) МилутИнци за времето од 1-1-
1900- до 13-У1-1919 година и 4) Гиновци за времето 
од 1-1-1900 до 19-1Х-1919 година и од 1-1- 1924 до 
9-У-1946 година. 

3. — Месниот народен одбор на с. Псдча, Кр. 
Паланечка околија, донел решение бр. 33/50 од 12-1У-
1^50 година да се обноват матичните книги Н1а роде-
ните водени! за подрачјето на селото Псача за време-
то од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Рамковни, Кр. в 
Паланачк,а околија, донел решение бр, 54/50 од 12-
1У-1950 годиш да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1) Ранковци 
за, времето од 1-1-1900 до 2-У1Ц-1913 година; 2) Ра-
дибуш за; времето од 1-1-1900 до 20-Х-1919 година; 
3) Љубинци за времето од 1-1-1900 до 20-Х-1919 го-' 
дина и од 4-УИ-1923 до 9-У-1946 година и 4)' Вету-
ница за времето од 1-1-1900, до 30-Ш-1914 година, 

5. — Месниот народен одбор на с. Трново, Кр. 
Паланечка околија, донел решение бр, 58/5,0 од 12-
1^-1950 година да се обноват матичните книги да ро-
дените, водени за подрачјето на селата: 1) Трново з а ' 
времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1915 година и 2) Кисе-
лица за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1920 година. 

6. - Месниот народен одбор на е. Жидилово, Кр. 
Паланачка околија, дон^1 решение бр. 36/50 од 1-2-
1У-1950 година да! се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на̂  селата: 1) -Жидилово 
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за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1915 година и 2) 
Костур., Кркља и Узем од 1-1-1900 до! 31-ХН-1913 год. 

7. - Месниот народен одбор на с. Лукеч, Кр. Па-
ланечка околија, донел решение бр. 359/50 од 12-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на ,роде-
,ните водени за подрачјето на; селата: 1) Луке за вре-
мето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1913 година; од 1-1-1916 
до 31-ХН-1916 година и од 1-1-1925 до ;21-Х-1931 
кадана и 2) ПодржиКоњ за времето од 1-1-1900 до 31-
ХЦ-1913 година. 

8. — Месниот народен одбор на с. Огут, Кр. Па,-
ланечка околија, донел решение бр. 45/50 од 12-1У-
1950 годиш да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Огут и Мете-
жево за времето од 1-1-1900 до 22-У-1917 година и 
2) Нерав за времето од 1-1-1900 до 1-1-1923 година и 
од 2-Ш-1928 до 1-1-1935 година. 

9. — Месниот народен одбор ца с. Отошница, Кр. 
Паланечка околија, донел решение бр. 45/50 од 12-
1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: 1) Отош-
ница и Гулинци за времето од 1-Г-1900 до 22-1-1923 
година и 2) Станче и Вржогрнци за-времето од 1-1-
1900 до 1-У-1917 година. 

1 10. - Месниот народен одбор на с. Дурачка Река, 
Кр. Паланечк,а околија, донел решение бр. 33/50 од 
12-ГУ-1950 година да се обноват матичните кшИги ш 
родените водени за подрачјето на селата: Дурачка 
Рекај, Бас, Дренак и Станци за времето од 1-1-1900 до 
31-ХН-1913 година. 
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11. — Месниот народен одбор на ,с . Конопница, 

Кр. Паланечка околија, донел решение бр. 49/50 од 
12-ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: Конопница 
и Мартиница за времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1913 год. 

12. — Месниот народен одбор на с. Дубровник, 
Кр. Паланечка околија., донел решение бр. 36/50 од 
12-ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на 
роден,ите водени за, подрачјето на, селата: 1) Дубров-
т и д за времето од 1-1-1900 до 14-1914 ,година и 2) 
Голема и Мал,а Црцорија и Крстев Дол за времето од 
1-1-1900 до 3!-Х1-1916 година и од М-1925 до 25-
Х-1931 година. 

13. — Месниот народен одбор на с. Длабочица, 
Кр. Паланечка околија, донел решение бр. 48/50 од 

"12-Ј\М95() година да се обноват матичните кни,ги на 
родените водени за подрачјето на селата: 1) Дла-
бочица и Баштево за времето од 1-1-1900 до 16-И-
1919 . година и 2/Тламница, Мождивњак и Барово ѕа 
времето од 1-М900 до 1-1-1916 година.. 

14. — Месниот народен одбор н,а с. Герман, Кр. 
Па,ланечка околија, донел решение бр, 36/50"од 12-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на 'селата: Герман и ^ к л и -
ште за времето од 1-1-1900 до 1-1-1935 година.. 

15. — Месниот народен одбор на с. Градец/ Кр-
па ланечка околија, донел решение бр. 439/50 од 12-
1У-1950 година да се обноват матичните' книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1) Градец за 
времето од Д-1-1900 до ,1-1,1917 година; 2) Габар за 
времето од 1-1-1900 до 1-1-19Ј9 година и 3) Осиче 
за времето од 1-1-1900 до 26-У11-1914 година и од 
4-VI" 1926 до 6-Ш-1928 година. 

КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА. 

1. — Месниот народен одбор на с. Винце, Кума-
новска околија^ донел решение бр. 19/50 од 7-1У-
1950 година да се Обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето да селат,а: 1) Винце рд 
органите на православната! вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 1-1-1917 година и од 1-1-1930 до 1-1Х-
1935 година и 2) Д'лга од органите на мухамеданка!^ 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 
година. 

2. — Месниот народен одбор на с. Орашец, Ку-
мановска околија,, донел решение бр. 13/50 од 7-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Орашец и Скач-
ковце за времето од 1-1-1900 до 5-Х-1912 . година од 
органите на православната вероисповест. 

3. — Месниот народен одбор на с. Рошновде, 
Кумановска околија, донел решение бр. 361/50 од 
7-ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: 1) Рома-
новце од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 1-Х-1918 година ш од орга-
ните на мухамеданец^ вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 9-У-1946 година и 2) Агино Село и Брзак 
од органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 1 -М913 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Довезенци, 
Кумановска околија, дрнел решение бр. ^ 7 / 5 0 од 
1У-1950Ј година.да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1) Довезенци 
и Бељаково за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1916 

,година; 2) Јачинце за времето од 1-1-1900 до 1-УШ-
1916 година и 3) Мургаш за времето од 1-1-1900 до 
1-Н-19Л6 година водени од орга,ните на православната 
вероисповест. 

5. — Месниот народен одбор на с. Старо' Наго-
ричане, Кумановска околија, донел решение бр. 54/50 
од 8-1У-1950 година да се обноват матичните книги 
на родените водени за подрачјето на, селото Старо 
Нагоричани за времето од 1-1-1900 до 1-М922 година 
водени од органите на православната вероисповест. 

6. — Месниот народен одбор ца с. Бајло-вце, Ку-
мановска околија, донел решение бр. 384/50 од 10-
1У-1950 година да се обноват матичните книги де ро-
дените водени за подрачјето на селата: Бајловце, А-
линце, Брешко, Желувино и Цвиланци за времето од 
1-1-1900 до 1-1-1918 година. 

7. — Месн,иот народен одбор на с.^Доброшане, 
Кумановска околија, донел решение бр. 3^/50 од 10-
1У-1950 година да 'се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1) Доброшане 
за времето од 1-1-1900 до 1-Х-1921 година и од 
1941 до 9-У-1946 година; 2) Шупли Камен за времето 
од 1-1-1900 до 18-У1-1918 година; 3)" Билјановце за 
времето од'1-1-1900 до 1-1-1916 година и 4) Проевце 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1922 година водени од 
органите: на православната вероисповест. Ј 

8. —^Месниот народен одбор на с.Извор, Кума-
новска околија, донел р' шение бр. 256/50 од 10-1У-
1950 година д̂ а се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на села-та: Извор, Белановце, 
Злокуќане и Руѓинце за времето од 1-1-1900 до 9-У-
1946 година. 
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16. — Месниот народен одбор на с. Дренак, Ку-
мановска околија, донел решение бр. 13/50 од 16-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селото Дренак за вре-
мето од 1 - М 9 0 0 до 9 Л М 9 4 6 година. 

17. - Месниот народен одбор на с. Думановце, 
4г Кумановска /'околи,ја, донел: решение брц 217/50 од 

16-1У-1950 година др 'се обнова,т матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: 1) Дума-
новце од органите на православната вероисповест ш 
времето од (1-1-1900. до 1-1-1919 година и 2) Гламња 
и Гошинце од органите на м у х а м е д а н к а ^ вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

9. - Месниот народен одбор на с. Матејче, Ку-
мановск,а околија, донел -решение бр. 57 /50 од 10-ГУ-
1950 година да. се обноват матичните книги на роде-
ните водени за, подрачјето на селата: 1) Матејче и Ро-
палце од органите нр православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 1-Х-1918 година и од органите 
на мухамеданската вероисповест з^ времето од 1-Ј-
1900 до Ч-Ш-1919 година и од 1-УШ-1940 до 9-У-
1946 година и 2) Виштица од органите на м,ухамедгн-
ската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-Ш-
1919 година и од .1-УШ-1940 до 9-У-1946 година. 

10. — Месниот народен одбор на с. Слупчане, 
Кумановска околиј а-,- донел решение бр. 144/50 од 11-
1У-1950 годин,а да се обноват магичните, книги ро-
дените'водени за подрачјето на селата: 1) Слупчане 
и Оризаре од органите на. мухѕмеданската вероиспо-
вест з,а времето од 1-1-1900 до 1-1-1919 година и од 
1-1-1941 до 9-У-194С година и 2) Алешевце од орга-
ните на мухамсдане, ела вероисповед! за времето од 
1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

11:- — Месниот народен одбор на с . ' Жегља.не-, 
1 Кумановск,а околија, донел решение бр. 13/50 од 12-

1^-1950 година да се обноват матичните книги н,а роде-
ните водени за подрачјето на селата.: 1) Жегљане, 
Коинце, Степанце 1и Кокино од органите н^ православ-

ц нат,а вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1919 
ходина и 2)Карловце од органите на мухамедански а 
вероисповест за време го од 1-1-1900 до 1-1-1915 го-
дина, 

12. — Месниот народен о д б о р о т с. Обл,ав,це, Ку-
- мановска оболија, донел решение бр. 18/50 од 12-1У-

1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водови од органите на православната вероиспо-
вест за подрачјето 'на селата: 1) Облавце за времето 

- од 1-1-1900 до 9-У : 1946 година; 2) Коњарево з 1 вре-
мето од 1-1-1900 до 1-11-1919 година; -3) Мокреш з,а 
време те од 1-1-1900 до 1-11-1918 година и 4) Стрезов 
де за времето од 1-1-1900 до 1-1-1921 година. 

13. — Месниот народен одбор на с. Арбан,ашко, 
Кумановска о ^ л и ј з , донел решение бр. 9 /50 од 14-
1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за-подрачјето ,на селата: Арбанашко, 
Буковљане, Дл:,бочиц\ Рамно и Цветишница за вре-
мето од 1-1-1900 до 1-11-1913 година. 

14. — Месниот народен одбор на с. Клечовнм, 
Кумановска околија донел решение бр. 58 /50 од 15-
IV-1950 година да се обноват мјатичДите книги на ро-
дените водени за, подрачјето на селата: 1) Клечовци од 
органите на прав,ославнат,а вероисповест за времето од 
14-1900 до 1-Х1-1918 година и од органите на, муха-
меданскатз' вероисповест за времето од. 1-1-1900 д а 9-
V-1946 година; 2) Зубовци и Новосељане за времето 
ед 1-1-1-900 до 1-У-1928 година водени од органите на 
пг^всслашцта вероисповест и 3) Косматац зл времето 
од 1-1-1900 дб 14-УШ-1916 година и од органите на 
мух,амеданската вероисповест за времето од 1-1-1900' 
до 9-У-1946 година. 

15. Месниот народен одбор на с. Малотино, 
Кумано-вска околија, донел решение бр. 23 /50 од 15-
1 \ М 9 5 0 година да; се обноват матичните книги на 
родените водени од органите ца православната веро-
исповест за 'подрачјето т селата: 1) Малоти,но за 
времето (од 1-1-1900 до 1-Х-1913 година и 2) М'гленце 
за времето од 1-1-1900 до 1 5 ^ - 1 9 3 5 година. 

18. — Месниот народен одбор на с. Страцин, Ку-
мановска оболиј,а, донел решение бр. ' 13/50 од 
16-1X^-1950 година да се обноват матичните кнџги на 
р одени! водени за подрачјето на 'селото Страцин за 
времето од 4-1-1900 до 18-1-1913 година водени од ор-
ганите на православната вероисповест. 

19. — Месниот народен одбор на с. Младо Наго- -
рич?ни, Кумановска околија, донел решение бр. 402/50 
од 17-1V" 1950 година да се обнова! магичните книги 
родените водени од орг,аните на православната верои-
сповест за подрачјето на селата: 1) Младо НагорИчани 
и Војник за времеш од 1-1-1900 до У-У-1946 година -
2) Тромеге за времето од 1-1-1900 до 1-х 1922 годит^ 
и од 1-1-1928 до 9-У-1946 година. 

ч20. - - Месниот народен одбор на с. Орах, Кума-
новска околија, донел решение бр. 22 /50 од 17-1ХМ950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето њ; селата Орах и Руѓинце з̂ а време-
то од 1-1-1900"до 9-У-1946 година. 

21. — Месниот народен одбор на с. Пчиња, Кума-
новска околија, донел решение бр. 440/50 од 17-1У-1950 
година Да̂  се обноват матичните книги на, родените' во-
дени за подрачјето ма 'селата: 1) Пчиња од органите 
па п р а в о с л а в н а ^ ' в ^ с л ^ х ^ е л 1 з5 вревело од 
до 1-1-1911 година; 2) ВакЧЈ) за времето од 1-1-1900 
до 1-1-1922 година од органите на православната ве-
рои,сповест и 3) Студена Бара за времето од^1-1-1900 
до 1-1-1947 година од органите н̂ а православната веро-
сповест и од 1-1-1900 до 9-У-1946 година од органите 
на мухамед,анската вероисповест. 

22. — Мел-ирт народен одбор на с. Лин .ово, Ку- ^ 
мановска околија, донел решение бр. . 301 /50 од 
1-8-IV. 1950 година да се обноват матичните книги на 'ро-
дените водени за подр,ачјето на селата: 1) Липково, 
Стрима и Ранковце од органите на му^аадеданската ве-
роисповест за времето од 1-1-1900 до 9 ^ 7 ; 1 9 4 б година 
и 2) 0'1ЉЛ ОД оргп ( тр н а п р̂  Е 0'С Л С' ВИ Сл 'Л . , 
за времето од 1-1-1900 до 15-1Х-1918 година и од орга)-
ните на м у х а м е д а н с к и вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 9-У-1946 година. ' 

23. — Месниот народен одбор н,а с. Табановце, 
Кумановска околија, донел решение бр. 376/50 . од . 
18-ГУ-1950 година да се обноват матичните Ншги на 
родените водени за подрачјето на селат,а: 1),Табановце 
од органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 15-!\Л19Ј9 година и 2) СопоЅ- од орга-
ните н,а православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 15-ГУ-1919 година и од органите на му-
хамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година. 
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24. — Месниот народен одбор на с. Бедиње, Ку-
мановска околија донел решение бр. 350/50 од 
18-ГУ-1950 година да се"обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: 1) Бедиње од 
органите на православната вероисповест за времетб од 
1-1-1900 до 1-1-1914 година и од 1-1-1923 до 1-1-1938 
година а од органите на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година; 2) Лопате,^ 
за времето од 1-1-1900 до 1-Х-1918 година водени о д 4 

органите на православната вероисповест и од 1-1-1900 
да 9-11-1946 година водени од органите на мухамедан-
скѕта вероисповест; 3) Опаја и Режановце за времето 
од 1-1-1900 до 15-1Х-1918 година водени од органите 
на православната вероисповест од 1-1-1900 до 1-1 1919 
година и од 1-1У-1941 до 9-У- 1946 година водени од 
органите на мухамеданската. вероисповест; 4) Речица за 
времето од 1-1-1900 до 15-11-1919 година водени од ор-
ганите на пра,вославната вероисповест и 5) Долно Ко-
жаре водени од органите на православната вероисповест 
за времево од 1-М900 до 1-1-1928 година, ' 

25. — Месниот народен одбор на с. Драгоманце, 
Кумановска околија, донел решение бр. 284/50 од 
19-ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на 
рчоденјите водени за подрачјето на села.та: 1) Драго-
манце, Стрновац, Добрача и Пузалка да времето од 
1-1-1900 до 1-1-1918 година и 2) Коинце за времето од 
1-1-1900 до 1-1-1919 година. 

26. —Месниот народен одбор на с.- Никуштак, 
Кумановска околија, 1 донел решение бр. 285/50 од 
19-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени ва подрачјето на селото Никуштак од 
органите на мухамедаиската вероисповест за ,времето 
од 1-1-1900 до 1-Ш-1919 година го од 20-У1П-1940 до 
9-У-1946 година. 

27. - - Месн,иот народен одбор на с. Умин Дол, 
Кумановск,а околија, донел решение бр. 36/50 од 
19-ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на 
редените водени од органите на Православната веро-
исповест за подрачјето на селата: 1) Умин Дол и Љу-
бодраг за Бремето од 1-М900 до 1-1-1919 година и 
2) Ново Село за времето од 1-1-1900 до 1-1-1926 
година. % 4 

28. — Месниот 'народен одбор на с. Ваксинце, 
Кумановска. околија, донел решение бр. 268/50 ' од 
19-ГУ-Ј950 година д,а се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата Ваксинце, 
Лојане и Стража од органите да муха,меданската веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 9 ^ - 1 9 4 6 година. 

29. — Месниот народен одбор на с. Четирце, Ку-
мановска околија, донел решение,, бр. 268/50 од 
20-ЈУ-1950 годин,а да се обнов-ат матичните книги на! 
родените водени за; подрачјето на селата: 1) Четирце и 
Карабичане од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1918 година; 2) Сушево 
од органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 1-1-Г919 година; 3) Никуљане од орга-
ните на православната вероисповест за , времето од 
1-1-1900 до 1-1-1916 година и од 1-1-1928 до 1 -М941 
годин,а и'4) Горно Коњаре од органите на православната 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1928 година 
и од органите на мухамеданската вероисповест за вре-
мето од 1-1-1900 до 9-У-1946 родина. 

30. — Месниот народен одбор на с. Пелинце, Ку-
лиовска, Околија, донел решение брз 234/50 од 20-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родени-

те водени за подрачјето на селата Пелинци и Враго-
турце за времето од 1-1-1900 до 1-1-1915 година воде-
ни од органите на, православната вероисповест. 

31. — Месниот народен одбор на с. Челопек, Ку-
ма,новска ' околија,, донел решение бр. 246/50 од 
20-ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето цд селата: 1) Челопек 
од органите на православната вероисповест за/ времето 
од 1-1-1900 до 1-1-1915 година и 2) Алгуња од органи-
т,е - на православната, вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 1-1-1915 година и од органите нја мухаме- . 
данската вероисповест зау времето од 1-1-19ЈЗО до 
1-1-1915 година и од органите на мухамеданската ве-
роисповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

32. — Месниот народен одбор на с. Дејловце, Ку-
мановска околија, донел решение бр. 260/50 од 
21-1У-1950 година: да се обноват матичните книги на , 
родените водени за подрачјето на сел,ата Дејловци и 
Осиче за времето од 1-1-1900 до 1-1-1918 година воде--
ни од органите за православната вероисповест. 

КРУШЕВСКА ОКОЛИЈА 

1. — Месниот народен одбор на с. Годивје, Крушев-
ска околија, донел решение бр. 49/50 од 10-Г^-1950 
година да се обноват^ матичните книги н,а родените з ^ 
времето одч1-1-1900 до 31-ХП-1918 година. 

2. — Месниот народен одбор на с. Селце, Крушев-
ска околија, донел решение бр. 270/50 од. 10-1У-1950 
година дај се обноват м,атичните книги на родените за 
подрачјето на селото Белушино од органите на право' 
славната вероисповест за времето од 13-ХН-1935 до „ 
9-У-1946 година и од органите на' мухамеданската ве-
роисповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

3. — Месниот народен одбор на с. Св. Митрани, 
Крушевска околија, донел решение бр. 73/50 од 
13-1У-1950 тодина да се обноват матичните шити на 
родените водени 3(а подрачјето на селата: 1) Св. Митра-
ни за времето од 1-1-1900 до .31-ХИ-1918 година^ 
2) Врбоец за дремете од 1-1-1900 до 31-ХИ-1926 годи-
на и од 1-1-1945 година, и 3) Пресил и Милошево за 
времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Норово, Кру-
шевска околиј,а, донел решение бр. 1Б/50 од 8-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селш^: 1) Норово од органите 
на мух,амеданската! вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 година; 2) Алдинци и Житоше од органите 
на православната ^вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 31-ХИ-1927 година и од 1-1-1942 до 9-У-1946 
година^. 

ОХРИДСКА ОКОЛИЈА 
1. - Месниот народен1 одбор на с. Долно Лакоче-

реј, Охридска околија, донел решение бр. 33/50 од 
4-1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селат,а Долно и Горно 
Лакочереј и Орман за времето од 1-1-1900 до 
31-ХИ-1913 година водени од органите на православната 
вероисповест. 

2. — Месниот народен одбор на с. Мешеишта, 
Охридска околија, донел решение бр. 42/50 од 
4ЈУ-1950 година, да се обноват матичните книги на 
родените водени з̂ а подрачјето на селата Мешеишта и 
Климештани од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1913 година. 
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3. — Месниот вроден одбор на с. Велестово, 
Охридска околија, донел решение бр. 340/50 од 
4-ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на 
родениве водени за подрачјето на селата Велестово, 
Коњско и Шипокно од органите на православната ве-
роисповест за времето од 1-1-1900 до- 31-ХИ-1912 
година. 

4. - Месниот народен одбор на с. Пештани, 
Охридска околија,, донел решение бр. 36/50 од 
7-1У-1950 годинја да се обноват матичните книги ш 
родените водени за подрачјето на 'селата ,Пештани и 
Елшани за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1913 година. 

5. — Месниот народен одбор на с. Речица, Охрид-
ска околија донел решение бр. 8 /50 од 10-1У-1950 го-
дина да! се обноват матичните книги на 'родените водени 
за подрачјето на селата Речица, Свињиште и Плрќе за 
времето од 1-Г-1900 до 31-ХН-1920 година водени од 
органите на црашославнат)а вероисповест. 

6. — Месниот народен одбор на с. Годивје, Охрид-
ска^околмја, донел, решение бр. 518/50 од 10-ГУ-1950 
година ^а се обноват матичните^ книги н)а родените во-
дени з^ подрачјето' на селата Годивје, Лактиње и 
Врбјани за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1925 година 

^ и од 1-1-1942 до 9-У-194.6 година водени од органите 
на православната вероисповест. Ф 

7. Месниот народен одбор на( с. Велгошти, 
Охридска околија, донел решение, бр. 56/50 од 

- 12-1У-1950 година да се обноват матичните книги н^ 
родените водени ,од' органите т православната веро-

,исповест за подрачјето на селата Велгошти, Лескоец, 
Рамне и Скребатно за времето од 1-1-1900 до 
31-ХЦ-1913 година. 

8. — Месниот народен одбор на с. Опеница^ Охрид-
ска околија, д'онел решение бр. 20/50 од 12-1У-1950 
година јџ се обноват матичните книга на родените во-
дени од органите на православната вероисповест за 
подрачјето на селата: 1) Опеница за- времето од 
1-1-1900 до 31-ХН-1920 година; .2) За'вој за времето 
од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1913 година и 3) Куратица за 
времето од 1-1-1900 до 31-Х-1913 година. 

9. — Месниот народен одбор на с. Белчишта, 
Охридска околија, донел решение бр. 37/50 од 
13-ГУ-1950 година да се обновам матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: 1) Белчишта 
и Горно и Долно Средоречје од органите на православ-
ната и мухамеданската вероисповест зр времето од 
1-1-1900 до 9-У-1946 година и 2) Злести од органите на 
православната вероисповест зд времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година. 

10. — Месниот, народен одбор ш С: Сливово, 
Охридска околија, донел решение бр. 351/50 од 
13-^-1950 година да се обноват матичните книги нја 
родените водени од органите на православната) верои-
спов,ест за подрачјето на селата: 1) Сливово, Мраморец 
и Турие за времето од 1-1-1900 до.31-Х11-1924 година 
и од 1-1-1944 до 9-У-1946 година и? 2) Арбиново за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1921 година. 

11. — Месниот народен одбор на с. Слатински 
Чифлик, ,Охридска околија, донел решение бр. 18/50 
од 13-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на. селата: 1) Слатински 
Чифлик, Сашани и Оздолени од органите на православ-
ната вероисповест за времето од 1-1-1900 до З-ХИ-191? 
година и од органите на, мухамеданоката вероисповест за 

од органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 31-ХН-1933 година и 3) Издеглавје од 
1-1-1921 до 9-У-1946 година. . 

12. — Десниот народен одбор на с. Ново Село, 
Охридска околија, донел решение бр. 3/50 од 
13-1У-1950 година/ да се обноват'матичните книги нја 
родените за подрајчето на селата: 1) Ново Село, Песо-
чани и Црвена Вода од органите на православната верои-
сповест за времето од 1-1-1900 до. 9-У-1946 година и 
2) Ботун од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1913 година. 4 ' 

13. — Месниот народен одбор на с. Љубаништа^, 
Охридска околија, донел решение бр. 30/50 од 
13-РМ950 година јџ се обноват матичните книги на 
родените1 водени за подрачјето на селата Љубаништа 
и Трапезица од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1913 година. 

14. — Месниот народен одбо-р на с. Велмеј, 
Охридска 'околија, донел решение бр. 46/50 од 
13-ГУ-1950 година да, се обноват матичните книги на 
родените водени за п о р а ч ј е т о на селата: 1) Велмеј од 
органите на православната вероисповест Зја времето од 
1-1-1900 до 31-ХЧ-1913 година; 2) Брештани од органи-
те на. православнава вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХИ-1912 година и од органите на) муха-
ме^анската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година и 3)^Лешани и Гркополе од органите 
на ' православната и мухамедански^ вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1942 година. 

15. — Месниот народен одбор н)а с. Требеништа. 
Охридска околија, донел решение бр. 32/50 од 
13-ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето^ на с е л а т а : Т р е б е -
ништа и Волино од органите на православната'и муха-
медавската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-ХН-1913 година и 2) Горенци, Оровник и Подмоље 
од органите на, православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 31-ХН-1913 година и од органите на му-
хамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-ХН-1928 година. ' 

16. — Месниот народен одбор на с. 'Косељ, Охрид-
ска околија, донел решение бр. 2/50 од 14-1У-1950 го-
дина да се обноват мати.чните книги на родените воде-
ни за подрачјето т селата: Л) Косељ од органите на 
православната вероисповест з̂ а времето 4 ^ 1-1-1900 до 
31-ХН-1919 година; 2) Вапила и Расино од органите 
на православната вероисповест зр времето од 1-1-1900 
до 31-ХИ-1919 година и од органите на мухамеданскагга 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 годи-
на и 3) Ливоишта и Сирула од органите на православ-
ната вероисповест за, времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1919 
година и.од 1-1-1941 до 9-У :1946 година и од органите 
на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 година. 

ПРИЛЕПСКА ОКОЛИЈА 

1. — Месниот нјароден одбор на, с. Дуње, Прилеп-
ска околија, донел решение бр. 193/50 од 8-1У-1950 
година да се обноват матичните ,книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Дуња и Вепрчани за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1921 година и 2) Кален, 
Ка,кре \и Пештани за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1911 
годиш. . 
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2, — Месниот на,роден' одбор н;а с. Мало Коњаре, 
Прилепска околија, донел решение бр. 253/50 од 
8-1У-1950 година да се, обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата М(ало Коњаре, 
Големо Коњаре и Кадино Село за времето од 1-1-1900 
до 31-ХЈМ92Ѓ година. 

џ 3. — Месниот народен одбор на с. Ропотово,, При-
,лепска околЈИј̂ а, донел решение бр. 257/50 од 8-ГУ-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Ропотово за времето 
од 1-1-1900 до 31-ХИ-1923 година; 2) Пешталево од 
органите на мухамеданската вероисповест за времето 
,од 1-1-1900 до 9-У-1946 година; 3)Сарандиново од ор-
ганите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1.900 до 31-ХН-1918 година и 4) Лажани од.орга-
нит,е на православната вероисповест за времето ,од 
1-1-1900 до 31-ХЦ-1927 година и од органите н,а; мука" 
меданската вероиспов,ест за времето од 1-1-1900 до 
.31-ХЦ-1928 година и од 1-1-1941 до 9-У-1946 год,ина. 

4. - Месниот народен одбор на с. Подмол, При-
лепска околија, донел решение бр. 177/50 од 9-ГУ-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата Подмол, Ванче, Лопатица 
и Марул за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1918 година. 

- 5. — Месниот 'народен одбор на с. Белополе, При-
лепска ,околија, донел решение бр. 313/50 од 

година дд се обноват матичните книги на 
родените,, водени од органите на православната верои-
сповест за подрачјето.на селата: 1) Белополе, Вранче 
и Средорек за, времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1918 го-
дина и 2) Заполжани, Новоселани и Кутлешово з̂ а вре-
мето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1918 година. 

6. — Месниот н,ароден одбор на с. Бешиште, При-
лепска околија, донел решение бр. 64/50 од 11-ГУ-1950 
година'да се обноват матичните книги на родените во- ѕ 

дени за подрачјето на селата: 1) Бешиште и Манастир ! 
задремете од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1919 година и 2) Пол-
чиште за времето од 1 -М900 да 31-ХИ-1913 година. 

7. — Месниот 'народен одбор на с. Војѓане, При-
лепска околија, донел решение бр. 34/50 од 10-ГУ-1950 
година! да, се обноват матичните книги на родените во-

д е н и за ^подрачјето на белата Бо јане , Бучин и Бела 
Црква зр ,в-ремето од 14-1900 до 17-ХН-1923 година. 

8. — Месниот народен одбор на с. Врбјани, При-
лепска околија, донел решение бр. 168/50 од 
10-ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените воде,ни од органите на православната верои-
сповест за подрачјето на селата: 1) Врбј,ани и Мирче 
Ацев за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1921 година, и 
2) Славеј за времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1920 година;. 

/ 
9. -— Месн,иот народен одбор на с. Плетвар, При-

лепска околија, донел решение бр. 133/50 од 
10-ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: 1) Плетвар, 
Крстец, -Ореовец и Леништа за времето од 1-1-1900 до 

'31-ХН-1918 годинја и 2) Беловодица за времето Од 
1-1-1900 до 31-ХП-1911 година. 

10. — Месниот народен одбор на с. Канатларци, 
Прилепска околија, донел решение бр. 133/50 од 
10-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени џ подрачјето на селата: 1) Канатларци 
и Желевци за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година; 
2) Ерековци од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900' до 31-ХИ-1920 година и од 

1-1-1930 до 31-ХН-1942 година и од органите на мух^-
меданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година и 3) Клепач за времето од 1-1-1900 
до 31-ХН-1920 година и од 1-1-1930 до 31-Х11-1944 
година. 1 ^ 

11. — Месниот 'народен одбор на с. Костинци, 
Прилепск,а околија, донел решение бр. 49/50 од И -
1У-1950 година.да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за1 подрачјето на селата: Костинци, Се-
кирци и Слепче за времето од 1-1-1900 до З-ХИ-1918 
година.' 

12. — Месниот народен одбор ца с. Десово, При-
лепска околија, донел решение бр. 269/50 од 12-1У-
Г950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата 1) Десово од ор-
ганите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХН-1926 година и од органите на Муха-
мед нискат,а вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-
ХП-1928 година и од 1-1-1921 до 9 - У - Ш 6 година и 
2) Браилово за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1918 
година. 

13. — Месниот народен одбор на с. Дупјачани, 
Прилепска околија^ донел решение бр. 47/50 од 12-
1У-1950 годин,а да се обноват матичн-ите книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: Дупјачани, 
Горно Село, Дреновци, Забрчани, Небрегово и Прос,ат 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1918 година.. 

14. — Месниот народен одборн,а с. Кривогаштани, 
Приле,,пска околија, донел решение бр. 268/50 од 12-
1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: Кривогаштани 
и Крушеани за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1918 
година. 

15. — Месниот народен одбор на с. Крушевица 
Прилепска околија, донел решение бр. 175/50 од Г2-
ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените ^водени за подрачјето^на селата: Крушевица од 
1-1-1900 до 31-ХЦ-1911 година и за селото Чаниште 
з,а, времето од 1-1-1900 до 31-Х1М911 година и од 1-1-
1918 до 31-ХН-1918 година. 

16. — Месниот н,ароден одбор на с. Мажучишга, 
Прилепска околија, донел решение бр. 228/50 од 12-
1У-1950 година да се обноват магичните книги нја ро-
дените водени подрачјето на селата: Мажучиште, 
Долнение, Сенокос и Мало Мраморан,и за времето од 
1-1-1900 до 31-ХН-1918 година. ' ' 

џ 
17. — Месниот народен одбор на с. Никодин, При-

лепска околија, донел решение бр. 175/50 од 12-ГУ-
1950 година да се "обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Никодин и Ракле 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1918 година. 

18. — Месниот народен одбор на с. Обршани, 
Прилепска околија, донел решение бр. 21/50 од 12-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени зр подрачјето'на селата: 1) Обршани и 
Пашино Рувци за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1923 
година и 2) Баротино за времето од 1-1-1900 до 31-
ХП-1927 година. 

19. — Месниот набоден одбор на с. Старо Лагово, 
Прилепска околија, донел решение бр. 189/50 од 12-
1У-1950 година јџ се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: Старо Лагово, 
Волково, Мало Рувци, Прилепец, Чумово и Штавиц-а 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1918 годиш; 
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20. — Месниот нјароден одбор на с. Тополчани, 
Прилепска околија., донел решеше бр. 127/50 од 12-
1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените' водени за подрачјето на селата: Тополчани, 
Весенчани^ Загорани, Тројкрсти и Чепигово за времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

21. —' Месниот народен одбор.на с. Царевиќ, При-
лепска околија , донел решение бр. 125/50 од 12-ГУ-
1950 година да с,е обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Царевиќ, 
Дрен и Смолани з,а времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1918 ^ 
година и 2) Гуѓаково за времето од 1-1-1900 до 31-
ХИ-1921 година.. -

22. — Месниот народен одбор на с. ,Тројаци!, При-
лепска околија, донел решение бр. 43/50 од 12-ГУ-
1950 година да се о б но ват ̂ мр ти ч ни те книги на. роде-
ните ,водени за подрачјето на селата: 1) ,Тројаци за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1911 година;'2) Топлица 
за времето од^ 1-1-1900 до 31X11-1918 годин^ и 3) ,Го-
лем и Мал Радобил, за! времето од 1-1-1900 дој 31-ХН-
1920 година и од 1-1-1942 до 31-ХН-1944 година. 

23. — Месниот народен одбор н,а с. Витолиште, 
Прилепска околија, донел решение бр. 180/50 од 13-
1У-1950 година да.се обноват матичните книги на ро-
дените водени за.подрачјето на селата: 1) Витолиште 
за времето од 1-1-1900 дс?31-ХИ-1912 година; 2) Врп-
ско за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1912 -година и 
од 1-1-191^ до 31-ХН-1919 година и 3) Живово за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1912 ,година и х од М -
1916 до 31-ХЦ-1916 годиш. 

24. — Месниот народен одбор на с. Беровци, 
Прилепска околија, донел -решение бр. 147/50 од 13-
1У-1950 година да се обноват матичните книги) на ро-
дените водени од органите нја православната вероиспо-
вест за( подрачјето на селата: 1) Беровци и Галичани 
од органите на православната вероисповест за вр,емето 

М)д 1-1-1900 до 31-ХН-1921 година и 2) Алинци и Ново 
Лагово за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1918 година. 

25. - Месниот народен одбор на с. Гостиражни, 
Прилепска околија, донел решение бр. 63/50 од 13-1У-
1950 годинја да се обноват матичните книги т роде-
ните водени за подрачјето на селата': 1) Гостиражни 
и Стровија од органите на православната вероиспо-
вест з̂ а вре,мето од 1-1-1900 до 31-ХП-1918 година, и 
2) Црнилиште од органите. на православната вероис-
повест за времето од Ј-1-1900 до 31-ХН-1918 година 
и од органите на мух,амеданската вероисповест за вре-
мето од 1-1-1900 до 28-ХИ-1928 година и од 25-ХН-
1940 до 9-У-1946 година. 

26. — Месниот народен одбор на с. Долговен 
прилепска околија, донел решение бр. 63/50 од 13-1У-
1950 годинава се обноват матичните книги ш ро-
дените водени за подрачјето ца селагг^Долговец, Зрзе 
и Маргари за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1918 год. 

27 . '— Месниот народен одбор на с. Рилево, При 
лелека околија, ДОНЈЛ решение бр. 165/50 од 13-ГУ 
1950 година да се обноват матичните книги на роде 
ните водени зр подрачјето на, селата Рилево и Сливј' 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1918 годиш. 

РАДОВИШКА' ОКОЛИЈА 
1. — Градскиот народен одбор на: гр. Радовиш, 

донел решение бр, 42/50 од 31-Ш-1950 година да се 
обноват матичните книги на родените водени за/ под 

рачјето нр градот Радовиш и с. Раклиш за; времето од 
1-1-1900 до 1-1-1914 година и од 1-1-1928 до 9-У-
1946 година.' 

V. 
2. — Месниот народен одбор на с. Калаузлија, 

Радовишка околија, донел решение бр. 132/50 од 1-
1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: Калаузлија, 
Алилаба), Државди, Карала^ а, Каралаџ,ар, Штурово и 
Чешме Мале за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 год. 

3. — Месниот народен одбор да с. Калуѓерица, 
Радовишка околија, донел решение бр. 41/50 од 2-П/-
1950 година д̂ а се обноват матичните книги на роде-
ните водени Ѕа подрачјето на селата.: Калуѓерица, Ра-
дичево, Дукатино и Палавница з^ времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 ,година, . ' " 

4. — Месниот народен одбор на с. Козбунар, Ра-
довишка околија, до нед решение бр. 42/50 од 2-1У-
1950 година д̂ а се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селава:^Казбунар и Шип-
ковица за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

5'. — Месниот народен одбор на! с/ Злеово, Радо-
вишка" околија, донел' решение бр. 458/50 од 2-ГУ-
1950 година да се обнов,ат матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Злеово и Кушку-
лија за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 годиш.1 

6. - Месниот Нјароден одбор на с. Ораовица, Ра-
довишка околија, донел решение бр. 223/50 од 3-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата Ораовица, Ду-
рутли, Коселија', Сариѓол и Худоверли за времето од 
1-1-19,004 до 9-У-1946 година. 

7. — Месниот народен одбор на с. Воиславци, 
Радовишка околија, донел решение бр. 151/50 од 4-
IV? 1950 година да се обноват.матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: Воиславци и 
Сурдулмца Зја времето од 1-1-1900 до 1-1-1915 година 
и од 1-1-1942 до 9-У-1946 година. 

8. — Месниот народен одбор нг с. Ињево, Ра-
довишка околија, донел решение бр. 27/5Р од 5-1У-
1950 година да се обноват матичните книги т 'роде-
ните водени за подрачјето ма селата: 1) Ињево за 
времето од 1-1-1900 до 19-Х1Г-1914 година и 2) Дам-
јан, Погулево и Горни и Долни Враштиц за времето 
од 1.-1-1900 до 9-У-1946 година. 

9. — Месниот народен одбор на с̂  Подареш, Ра-
довишка околија, донел решен,ие бр. 22/50 од 7-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на! роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Подареш за 
времето од 1-1-1900 до 31-1-1935 година и од 1-1-1942 
до 1946 година и 2) Покрајчево и Јаргулица зр вре-
мето од 1-1-1900 до 9-У-1946 годиш. - -

10. — Месниот народен одбор на ,с. Канче, Радо-
вишка околија, донел решение бр. 115/.50 од 9-1У-
1950 година, јџ се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата:' Канче и Лубни-
ца за времето од 1-1-1900. до 31-ХН-1919 година и 
од 1-1-1940 до 9-У-1946 година. 
, ' И . — Месниот народен одбор нр с. Дедино, Ра-
довишка околија,, донел решение бр. 159/50 од 10-1У-
1950 година да се обноват матичните книги ш роде-
ни ге водени 3)а подрачјето на селата: Дедино, Горно' и 
ДолШо Липовник, Габревци, Н,егреновци, и Ракитец 
за времето од 1-1-1900 да 9-У-1946 година; 
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12. — Месниот таро ден одбор на с. Загорци, Ра-
довишка околија, донел решение бр. 159/50 од 10-ГУ-
ј 950 година да се обноват матичните кн,иги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Загорци, Гавран, 
,Полни Радеш ^ С к о р у ш а з,а времето од 1-1-1900 до 9-
У-1946 година. 

13. - - Месниот народен, одбор Ш1 с. Смиланци, 
Радовишка околија, донел решение бр. 31/51) од 10-
1У-1950 година, да' се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Смиланци и 
Ново Село за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1914 годи-
на и од 1-1-1930 до 31-ХН-1941 година и 2) Шаинташ 
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 годиш. 

14. — Месниот народен одбор на с. Тополница, 
Радовишка околија, донел решение бр. 26/50 од 1-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на! селата: Тополница, Али-
кач, Бучин;, Коџалија, Трнјалија и Супурге за времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

РЕСЕНСКА ОКОЛИЈА ^ 

1. - - Градскиот народен одбор на гр. Ресен, до-
нел решение бр. 49/50 ед 27-111-1950 година да се 
обноват матичните книги н̂ а родените водени за под-
рачјето на гр. Ресен, за времето од 1-1-1900 до 31-Х11-
1б18 година водени од органите на православната и 
мухамеданската вероисповест. 

2. — Месниот народен одбор на с. Јанковец, Ре-
сенска околија, донел решение бр. 298/50 од 20-Ш-
1950 година да се обноват матичните книги 'н,а роде-
ните водени за подрачјето на селата: Јанковец, Болно, 
Избишта, Кривени, Лева Река и Петрино з,а времето 
од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1918 година!. 

3. — Месниот народен одбор на с. Сопотско, Ре-
сенска, околија, донел решеше бр. 193/50 од 20-Ш-
1950 година да се обноват матичните книги ца роде-
ните водени за подрачјето на селата4: Сопотско и-Зла-
тари за, времето од 1-1-1900 до 4-У-1919 година и од 
1-1-1900 до 9-У-1946 година од органите на право-
славната вероисповест. ^ 

^ 

4. — Месниот народен одбор на с. Стење, Ресен-
ска околи ја донел решение бр. 255/50 од 20-Ш-1950 
година, да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето од селата: Стење, Коњско иЈ1е-
скоеи за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1918 година. 

5. - Месниот народен одбор на с. Подмоча,ни, 
Ресенска околија, донел решение бр. 263/50 од 20-

- Ш-1950 година да, се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1) Подмоч,ани 
од органите на православната вероисповест за 'времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1946 годин,а; 2) Грнчари од орга-
ните на православната' вероисповест за времето од 1-
1-1900 до '9-У-1946 година и 3) Асамати, Рајца, Кур-
б и ш и Претор од орга,ните ца православната вероиспо-
вест за времето од 1-1-1919 до 31-ХЧ-1921 година и 
од 1-1-1946 до 9-У-1946 г о д и н а ^ од органите на му-
хамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
-9-У-1946 година. -

6. — Месниот народен одбор на с. Царев Двор, 
Ресенска околија, донел решение бр. 242/50 од 21-Ш-
1950 година да. се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Царев Двор, 
Дрмени, Горно и Долж/ Перово од органите на пра-

4Ѓ 
вославшта вероиспов)ест за времето од 1-1-11900 до 
31-ХН-1918 годиш и од органите на мухамеданск,ата 
вероисповест за; времето од 1-1-1900 до 9-У-1^46 год. 

7. — Месниот народен одбор на с. Крани, Ресен-
ска., околија, донел решение бр. 292/50 од Ј23-Ш-1950 
година д,а се обноват матичните книги на родените во-
де-ни за подрачјето на,,селата: Крани, Арвати, Сливни-
ца и Штрбово од органите на православната вероис-
повест з а времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1918 година 

. и од органите на̂  мухамеданската вероисповест з,а. вре-
мето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

- 8. - Месниот народен одбор на е. Покрвеник, 
Ресенска околија, донел решение бр. 312/50 од 28-П1-
1950 година ДЈа се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Покрвеник, Вол-
кодери, Отешево, ПрељуСуе и Шурленци ш времето 
о д 1 4 - 1 9 0 0 д о А И - Х Д - 1 9 1 8 г о д и н а и о д 1 - 1 - 1 9 4 1 д о 
9-У-1946 година од органите на правосл,авната веро-
исповест. ! I I 4 Ј̂ ј 

9. — Месниот народен одбор на с. Горно Дупени, 
Ресенска околија, донел решение бр. 251/50 од 30-Ш-
1950 година да се обноват матичните книги Нја роде-
ните водени за подрачјето на селата: Горно ,Дупени, 
Евла и Лавци од органите н,а православната вероис-
повест за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1918 годи-
на и од органите на мухамеда,нската вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година 

10. — Месениот народен одбор на с. Горна Бела 
Црква, Ресенска околија, донел решение бр. 211/50 ^ 
од 31-Ш-1950 годиш да се обноват матичните книги 
на родените водени за подрачјето на селата: 1) Горна 
и Долна Бела, Црква од органите на православнава и 
м у х а м е д а н с к и вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 година и 2) Езерени од органите, на пра-
вославната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-ХЦ-1918 година и од органите на мух,амедаиската 
вероисповест за времето%од 1-1-1900 до 9-У-1946 год. 

Г — Месниот' народен одбор на с. Љубојно, 
Ресенска околија, донел решение бр, 54 /51 од 26-Н-
1951 година да се обноват матичните книгиѓ на роде-
ните водени 3)а подрачјето на селата: 1) Љубојно од 
органите Н4 православната веро-исповест за времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1946 година 2) Наколец и Долно 
Дупени од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-Ј-1900 до 1-1-1931 година и од органите 
на, мухжмеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 година и о) Брајчино од органите на пра-
вославната вероисповест за времето од 1-1-1935 до 
31-ХЦ-1943 година. 

СКОПСКА ОКОЛИЈА % 

1. — Месниот народен одбор нр с. Држилово, 
Скопска околија, донел решение бр. 426/50 од 1-ГУ-
1950 година да се̂  обноват матичните книги на роде-
ните водени од органите на м у х а м е д а н к а ^ вероиспо-
вест за подрачјето н-а селата: 1) Држилово за, времето 
од 1-1-1900 до 16-У1-1919 година и од 27-1Х-1941 до 
31-ХП-1944 година и 2) бловб од органите на муха-
меданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 3-
ХИ-1926 година' и од- 1-1-1942 до 31-ХИ-1944 година. 

2. — Месниот народен одбор на с. Горно Коли-
чане, Скопска околија, донел "решение бр. 254/50 од 
3-1У-1950 година јца се обноват матичните книги на 
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родените'водени за подрачјето н^ селата: Горно и 
Долна Количане, Дра,чевиф, Кал де ред, Пагаруша /и 
Црвена Вода за времето од 1-1-1900 до .31-ХЦ-1924 

- година и од 1-1У-1941 до 9-У-1946 година. 
0 

3. — Месниот народен одбор на с. Цветово, Скоп-
ска околија^ донел -решение бр. 309/50 од 4-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето н,а селата: 1) -Цветово и Умово од 
органите на мухамеданската вероисповест за времето 
од 1 - Н 9 0 0 до 31-ХП-1918 година и од 3-1У-1941 до 

- , 31-ХИ-1943 година; 2) Малчиште од органите нр муха-
ме данската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-ХЦ-1918 година и од 6-У-1941 до 31-ХН-1943 го-
дина и 3) Црни' Врв од органите на мухамедански1^ 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 18-Х^1928 го-
дина и од 6-У-1941 до 31-ХЦ-1943 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Петровец, 
Скопска околија, довел решение бр. 456/50 од 4-1У-
1950 година, да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Петровец, Ќој-
лија, Огњанци и Ржаничани од орг,аните на православ-
ната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-
1930. година и од органите на мухамедански вероис-
повест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

б. - ^ М е с н и о т народен одбор на с. Бунарџик, 
Скопска околија, донел решение бр. 168/50 од 4-1У-
1950 година: да се обноват матичните книги на; родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Бунарџик, Ајва-
товци, Белимбегово и Марино за времето од 1-1-1900 
до 31-Х11-19Д9 година, и 2) Миладиновци од органите 
наЈ православната вероисповест за времето од1-1-1900 
до 4-1У-1923 година и од органите на мухамед;анската 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 год. 

6. —' Месниот најроден одбор ,јна с. Синѓелич, 
Скопска окапи ја, донел решение бр. 347/50 од 5-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: ,Синѓелич, Инџиково^ 
Стајковци и Страчинци од органите на. православната 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1921 
година и од органите на мухамеданск,ата вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1925 година и од 1-
1У-1941 до 9-У-194р година. ^ 

7. — Месниот народен одбор на ,с. Црешево, 
Скопска околија, донел решение бр.-236/50 од 6-1У-
1950 годин,а да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селава: 1) Црешево за 
времето од 1-1-1900 до 31-Х1М913 година и од 1-1-
1915 до 31-ХП-1917 година, и 2) Булачане за вре-
мето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1925 година. 

8. — Месниот народен одбор'нја с. Кадино, Скоп-
ска-околија донел решение бр. 321/50 од 6-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето^на селата: 1) Кадино и Мраљино 
од органите на( православнава вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 31-ХИ-1930 година; 2) Идризово од ор-
ганите на православната вероисповест за времето' од 
1-1-1900 до 31-ХП-1930 година, а од органите на му-
ха,ме данската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година и 3) Јурздолери од органите на пра-
вославната вероисповест зц времето од 1-1-1900 до 
31-ХП-1920 година и од органите на останатите веро-
исповести за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 
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9. — Месниот народен одбор на с. Горно Нерези, 
Скопска Околија, донел решение бр. 40/50 од 6-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Горно и Долно 
Нерези! од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 31-XII-1931 година и ОД орга-
ните на мухамедаиската вероисповест за времето од 
М-1900.до 9-У-1946 година. 

10. — Месниот народен одбор н^ с. Гумалево, 
Скопска околија, донел решение бр. 328/50 од 6-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на̂  роде^ 
ките водени за подрачјето на селата Гумалево, Добри-
н о / Д е јковце и Тисовица ( за времето од 1-1-1900 до 
27-И-Г927 година и од 11-111-1941 до, 9-У-1946 год. 

11. - - Месниот народен одбор на с. Бразда, Скоп-
ска околиј,а, донел решение бр. 213/50 од 6-1У-1Ј950 
година да се обнова/т матичните книги нр родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Бразда, Глуво и Ори-
заре за времето од 1-1-1900 до 3-1-1919 година; 2) 
Мирковци за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1918 го-
дина и 3) Бањане, Чучер и Горњане за времето од 
1-1-1900 до 3-1-1919 година. 

12. :— Месниот народен одбор на с. Јаболци,^ 
Скопска околија, донел решение бр. 62/50 од 7-1У-
1950 година д̂ а се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Јаболци од 
органите на православнат,а вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХИ-1913 година и од органите на МУ-
хамед а меката вероисповест -з,а времето од 1-1-1900 до 
26 У11М928 година, и од 1-1-1941 до 9-У-1946 година; 
2) Нова Брезница од органите . на православната. ве-^ 
роисповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1913 го-
дина; 3) Осичани за времето од 1-1-1900 до 31-ХЈ1-
1913 годиш! и 4) Патешка Река од орга,ните на, муха-
меддаската вероисповест за ,,времето од 1-1-1900 до 
20-1У-1921 годиш, и од 26-1Х-1941 до 31-ХП-1944 
година. Ј 

-с 
13. — Месниот народен одбор на с. Тара Зелени-

ково,^ Скопска, околија, донел решение бр. 514/50 од 
7-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: 1) Ново Село 
и Нокошево од органите на пр,авославната вероиспове-
ст за времето од 1-1-1900 до 31-1У-1906 година и од 
27-У-1945 до 9-У-1946 година 2) Таор од органите 
на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 година; 3) Страхојадица и Смесница од 
органите н^ мухамеданкатја вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 27-11-1927 година и од 12-Ш-1941 д о ^ 
9-У-1946 година; 4) Зелениково и Орешани од орга -^ 
ните на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 27-1-Ј905 годиваи од 7-Ш-1933 до 8-1Х-
1935 година и од органите на мухамеданската веро-
исповест задремете од 1-1-1900 до 9-У-1946 година; 
5) Градовци од органите на православната вероиспо-
вест' за времето' од 1-1-1900 до%27-1-1905 и од 7-1У-
1933 до 8-1Х-1935 година и 6) Вражале од органите на 
мухамедацската: вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
2 М М 927 година и од 12-111-1941 до 9-У-1946 година/. 

14. — Месшот народен одбор на с. Брест, Скоп-
ска околија, донел решение бр. 283/50 од 7-1У-1950 
година да се обноват магичните книги на родените 
водени за подрачјето ,на селото Брест за времето од 
1-1-1900 до 11-1-1927 година и од 5-1-1941 до 9-У-
194^6 година. 

. л" 
\ 
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15. - Месниот народен одбор на с. Мршевци, 
Скопска околија, доодел решение бр. 100/50 од 8-ГУ-
1950 година да се обновјат матичните книги на роде-
ните водени 331 подрачјето на селата: 1) ЈЧршевци од 
органите ^а православната вероисповест зр времето од 
1-1-1900 до ЗО-ЈШ-1921 година; 2) Текија од органите 
на мухамед^нската вероисповест за времето од 1-1-
1900 ДО' 9-УЛВ46 година; 3) Бучинци за времето од 

- 1-1-1900. до 31-ХН-1915 година; 4) Грушцнци за вре-
мето од 1-1-1900 до 31-ХН-1925 година; 5) Деладровци 
од органите на' православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 да 31-.ХЈ1-1913 година и 6) Вујковци од 
органите На православнава вероисповест за) време)то 
од 1-1-1900 до 9 Л М 9 4 6 година.' 

16. — Месниот народен одбор нр с. Долно Солње, 
Скопска околија, донел решение бр. 332/50 од 9-1У-
1950 година да-се обноват матичните книги на роде-
ните 'родени за подрачјето на селата Долно и Горно 
Солње, Говрлево, Барово, Света. Петка и Чифлик од 
органите на православната вероисповест за времето ,од 

^ 1-1-1900 до 31-ХИ-1914. година и од органите на му-
хамедански^ вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година. 

17. - Месниот народен одбор на с. Ракотинци, 
Скопска околија, донел решение бр. 265/50 од 10-1У-
1950 година да се обноват матичните книги ца роде-
ните водени заѕ-'подрачјето на селата: 1) Ракотинци и 

ѕ Сопиште за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1913 година; 
2) Сушица Маркова за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-
1913 година и 3,) Добри Дол за времето од. 1-1-1900 
до 31-ХП-1914 година и од 1-1-1916 до 26-УШ-1920 
година!. 

бановска С у ш т ш а и. Дивље од органите на православ-
ната вероисповест за, времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1921 
година. ' 4 

21. — Месниот народен одбор на с. Студеничани, 
Скопска околија, донел решение бр. 578/50 од 11-1У-
1950 годиш да се обноват магичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Студеничани, Вр-
текица, Мора,не- и Рамни Габер од органите на право-
славната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 30-
ХН-1904 година и од 1 - М 9 3 3 до.8-1Х-1935 година и 
од органите на мухамеданската вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1946 година; 2) Палиград од орга-
ните на мухамеданската вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 27-Н-1927 година и од 12-Ш-1941 до 
9-У-1946 година. 

2 2 . \ - Месниот народен одбор на с. Драчево, 
Скопска околија, донел решение бр. 56/50 од 13-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата Драчево, Батинци, 
Долно Лисиче и Усје од органите на православната 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1905 годи-
на и од 1-1-1933 до' 1-1-1935 година, а од органите на 
мухамеданасата вероисповест за времето од 1-11-1900 до 
9-У-1946 година. 

23. — Месниот народен одбор на с. Љубанци, 
Скопска околија, донел решение бр. 255/50 од 15-1\Л 
1950 година! да се обноват матичните к,ниги-на ,родените 
водени за̂  подрачјето на селата: 1) Љубанци и Бродец 
од органите на православната вероисповест за време-
то од 1-1- 1900 до 31-ХН-1917 година; 2) Љуботен од 
органите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХП-1918 година и од органите на му-
хамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-ХН-1926 година „ и од 1-И-1942 до 9-У-1946 
година; 3) Раштак од органите на православната веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1942 година 
и од орган,ите на мухамеданската вероисповест за вре-
мето од 1-1-1900 до 31-ХН-1926 година и од 1 - И 9 4 2 
до 9-У-1946 година и 4) Радишани од органите на пра-
вославната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 

^1-ХП-1925 година и од органите на мухамеданската 
вероисповест за времево од 1-1-1900 до 9-У-1946 го-
дина. 

18. — Месниот народен одбор на. с. Катланово, 
Скопска околија, донел решение бр. 384/50 од 10-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Катланово од 
органите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХЦ-1915 година и од "органите на пу-
каме данската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 годиш; -2) Бл(атце, Кожње.м Бадар од орга-
ните тла православната' вероисповест зз времето од) 
I-1-1900 до 31-ХН-1910 година и од органите на муха-
м е д а н е ц ^ вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-
У-1946 бодина; 3 ) / Катлановска Брезица, Летевци и 
Градманци од органите уѕџ православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900''до 31-ХЦ-1912 година и 4) 
Крушје од органите на мухамеданка^ вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946'година, 

19. — Месниот народен одбор на с. Арачиново, 
Скопска околија,'денел решение бр. 236/50 од 10-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: Арачиново, Британци, 
Мојанци и Орланци од органите на православната) веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 31-Х1М919 година 
и од органите на мухамедански вероисповест за вре-
мето од 1-1-1900 до 31-ХН-1930 година и од 1 -М936 
до 9-У-1946 година. 

20. - Месниот народен одбор на с. Средно Ко-
њаре, Скопска околија, донел решение бр. 434/50 од 
II-ГУ-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: 1) Средив, 
Долно и Горно Коњаре од органите на православнава 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1921 
година и од органите на мухамеданка^ ' вероисповест -
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година и 2) Ка-

24. — Месниот народен одбор на, с.. Кучевиште, 
Скопска околија, донел решение 0р. 439/50^од 19-1У-

' 1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата: 1) Кучевиште за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1911 година и -2) Побу-
жје за времето од 1-1-1900, до 31-ХН-1929 родина, 

% СТРУШКА ОКОЛИЈА 
1. — Градскиот народен одбор на гр. Струга, до-

нел решение бр. 1747/50 од 15-1У-1950 година да се 
обноват матичните книги на родените водени за подра-
чјето' на: 1) гр. Струга од органите на православната 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1913 
година и. од органите на мухамеданската, вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1920 година и 2) Ми-
слешево од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1913 година. 

2. — Месниот народен одбор на с. Радолишта, 
Струшка околија донел решение бр. 259/50 од 1-1-1950 
годиш да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: Радолишта, Заграчани и 

-Шум за времето од до 2-1-1921 година. 
3. — Месниот народен одбор на "с. Присовјани, 

Струшка околија, донел решение бр. 259/50 од 
1-1-1950 година да се обноват матичните книги на ро-

\ 
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дените водени од органите на православната вероиспо-
вест за подрачјето на селата: 1) Присовјани и Збажди 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1913 година и 2) 
Глабочица од 1-1-1900 до 22-УШ-1922 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Нерези, Стру-
шка околија, донел решение ј5р. 230/50 од 31-Ш1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Нерези, Безово и Пи-
скупштина за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ- 1919 го-
дина и 2) Луково од органите на православната веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 13-ХП-1913 година 
и од 15-Ш-1940 до 13-ХН-1945 година и од органите на 
мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година. 

5. — Месниот народен одбор на с. Мислодежда, 
Струичка околија, донел решение бр. 400/50 година да 
се обноват матичните книги на родените водени за по-
драчјето на селата: 1) Мислодежда, Поум и Богорци 
од органите на му хаме данската вероиспове,ст за времен . 
то од 1-1-1900 до 31-ХП-1920 година; од 1-1-1920 до 
31-ХП-1928 година и од 1-1-1941 до 9-У-1946 година 
и 2) Брчево од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 22-У1П-1922 година. 

6. - Месниот народен одбор на с^Вишњи, Сг1ру-
ш/.а околија, донел решение бр'. 276/50 од 5-1\Л1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Вишњи за времето од ' 
1-1-1900' до 31-Х-1913 година и 2) Горна Белица од 
1-1-1900 до 31-ХИ-1922 година. 

7. — Месниот народен одбор на с. Локов, Стру-
шка оболија, донел решение бр. 299/5(7 од 6-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: Локов, Буринец, Ржа-
ново И" Селце од органите на православната вероиспо^ 
вест за времето од 1-1-1900 до 31-XII1913 година и од 
20-У-1943 -до 9-У-1946 година. , 

8. - Месниот народен одбор на-с. Лабуништа), Стру 
шка околија донел решение бр. 571/50 од 7-1У-1950 
година да ре обноват матичните книги на родените БО-
,Г ечи за подрачјето на селата: 1)̂  Лабуништа од орга-
ните на православната вероисповест за времето од 1-1 
1900 до 20-Ш-1919 година и 2) Подгорци од органи-
те на православната вероисповест за времето од 1-1 
1900.до 23-1-1923 година и од органите на мухамедан-
ската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1922 
година. . 

9. — Месниот народен одбор на с. Бороец, Стру-
шка околија, донел решение бр. 302/50 од 8-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Бороец од органите 
на православната вероисповест'за времето од 1-1 1900 
до З-Ш-1901 година и од 17-УШ-1915 до 10-УИМ918 
и 2) Јабланица џ Лакавица од органите на православ-
ната и мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-
1900 д о 31-ХН-1918 година. 

10. — Месниот народен одбор на с. Делогожди, 
Струшка околија, донел решение бр. 288/50 од 10-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето н^ селата: 1) Делогожди, Ко-
рошишта и Џепин од.органите на мухамеданската ве-
роисповест за времето ^од 1-1-1900 до 31-ХП-4931 го-
дина и од 1-1-1941 до '9-У-1946 година и 2) Горно и ( 

Долно Татеши од органите на мухамеданската веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1924„година 
и од 1-1-1941 до 9-У-1946 година, 

И . — Месниот народен одбор на с. Велешта, ф 
Струшка околија донел решение бр. 295/50 од 10-1У 
1950 година да се обноват матичните книги на родените . 
водени за подрачјето на селата: 1) Велешта од орга-
ните на мухамеданската вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХП-1920 година и од 19-11-1945 до 9-У 
1946 година и 2) Добовјани и Ташмаруништа од ор-
ганите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 25-УШ-1913 година и од органите на му-
хамедан:ката вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-УН-1920 година и од 19-11-1945 до 9-У-1946 год. 

14. — Месниот народен одбор на с. Драслај-ца, 
Струшка околија-, донел решение бр. 169/50 од 15-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Драслајца и Мо-
роиште од органите на православната верон повест за 
времето од 1-1-1900 до 9-1-1912 годин,а и од 21-ХН-
1943 до^31-ХП-1945 година, а од органите на мухаме-
данската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-XII 
1931 година и од 1-1-1941 до 9.-У-1946 година и 2) 
Биџево, Ливада и Ново Село од органите на право-
славната вероисповест за времето' од 1-1-1900 до 
31-ХН-1913 година и од 15-Ш-Ѓ940 до 31-ХИ-1945 
година и од о р л и т е на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1931 година. 

л 
15. — Месниот народен одбор на с. Враништа, 

Струшка околија!, донел решение бр. 291/50 од 15-1У-
1950 година да се обноват матичните 'Книги на роде-
ните водени" за подрачјето на селата' 1) Враништа од 
органите на православната вероисповест за времето' од 
1-1-1900 до 9-У-1946 година; 2) Ложани од органите 
на православната вероисповест за времето од 1:1-1900 
до 31-ХП-1913 година и од органите на му хаме данската 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1924 
година и од, 1-1-1941 до 9-У-1946 година и 3) 'Долна 
Белица од органите на православната вероисповест за, 
времето од ^1-1900 до 13-УШ-1913 година и од 15-Џ-
1937 до 9-У-1946 година, а од органите на мухамедан-
ската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 
година. 

СТРУМИЧКА ОКОЛИЈА 

1. — Месниот народен одбор на с. Дабиле, Сгру 
мичка околија, донел решение бр. ,220/50 од 22-Н1-

12. — Месниот народон одбор на с. Калишта, 
Струшка околија, донел решение бр4. 450/50 од 12-1У-
1950 година да се обноват4 матичните' книги на роде-
ните водени за подрачјето^ на селата: 1)'Калишта,, и 
Радожда' од органите на православната, вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 1^-1Х-1913 година и од органите 
на му хаме да н о с а т вероисповест за време,то од 1-1-1900 
до 2-Н-1920 година и 2) Франгово и Мали Влај од ор-
ганите на православната вероисповест за времет,о од 
1-1-1900 до 31-ХН-1912 година и од органите на му-
хадоеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-ХН-1920 година'. 

13. — Месниот народен одбор на с. Вевчани, Стру-
шка, околија, донел решение бр. 526/50 од 14ЛУ-1950 
година да се обноват матичните. книги на родените 
водени за подрачјето на селата': 1) Вевчани од органи-
те на православната вероисповест за времето од' 1-1-
1900 до 31-ХП-1912 година и 2) Октиси од органите 
на православната! вероисповест за времето о ѓ 1-1-19,00 
до 11-1П-1913 година и од 1 - М 9 4 4 до 31-ХИ-1944 
година, а од оргздите на мухавдедаиската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 14-1-1921 годнф. ' 
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1950 година да се - обноват матичните книги та роде-
ните водени за подрачјето на селата Дабиле и Рабово 
за време од 1-1-1900 до 31-ХП-1914 годиш. 

2. — Месниот ^народен одбор на с, Грпчево, Стру-
мичка околија, донел решение бр. 143/50 од 25-Ш-
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата: 1) Попчево и Ра-
барци од органите на православната вероисповест за 
времето ед 1-1-1900 до 31-Х1М914 година; 2) Рич и 
белотино од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 4-11-1^15 година и 3) Че-
пели за времето од 1-1-1900 до 21-1-1921 годиш и 
од 23-1-1941 до 9-У-1946'година. 

3. —,Месниот народе-н одбор на с. Ново Село,' 
Струмичка околија, донел решение бр. 366/50 од 
31-111-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: 1) Ново 
Село и Зубово од органите на православната верои-
сповест за времето од 1-1-1900 до 2-1-1915 година и 
од 1-УН-1941 до ЗО-УИ-1941 година и 2) Сушица од 
органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 22-1-1920 година и од органите на му-
хамеданаката вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
1-1-1921 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Иловица, Стру-
мичка, околија, донел решение бр. 229/50 од 31-Ш-
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата Иловица и Штука 
од органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 1-1-1920 година и од органите на му-
хамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
25-1У-1921 година -и од 10-Ш-1941 до 9-У-1946 год. 

5. — Месниот народен одбор на с. Смодаре, Стру-^ 
минка, околија донел решение бр. 101/50 од 1-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Смоларе за времето 
од 1-1-1900 до 11-1-1915 год. 2) Коњаре од органите на 
православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
23-1-1920 година и од органите на мухамеданската веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 6-1Х-1921 годиш и 
3) Дражево од органите на православната вероиспове-
ст за времето 1-1-190,0 до 11-1-1915 година и од орга-
дате на мухамеда,ноката вероисповест за времето од 
1-1-1900 до16-Ш-1922 година. 

6. — Месниот народен одбор нђ с. Доброшинци, 
Струмичка околија, донел решение бр. 216/50' до 3-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Доброшинци и Ни-
вичане од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1930 година и од органи 
те на мухамеданската вероисповест за времето од\1-1-
1900 до 9-У-1946 година; 2) Нова Маала од органите, 
да православната вероисповест за времето од 1-1-1^00 
1-1-1942 година и од органите на мухамеданската веро-
исповест за времето 6д^1-М900 до. 9-У-1946 година и 
3) Висока Маала од органите на мухамеданската, верои-
сповест за времето-од 1-1-' 1900 до 9-У-1946 годиш. 

7. — Месниот народен одбор ода с. Вељуса, Струми 
ика околија, донел решение бр. 191/50 од 3-1У-1950-
година да се обноват матичните книги на родените во-

,дени за подрачјето на селата: 1) Вељуса за времето1 од 
1-1-1900 до 31-ХИ- 1914 година од органите на право-
славната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-
1946 година од органите на мухамеданската вероиспо-
вест, како и за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година 
од органите на протестанската вероисповест и 2) Вар-
варица и Трибините за Џрбкв од 1-1-1900 до 31-ХИ-1814 

година од органите на православната вероисповест и за 
времето од 1-1-1900 до у-У-1946 година од органите на 
мухамеданската вероисповест. 

к 
8. — Месниот народен одбор на с. Василево, Стру-

мичка околија, донел решение бр. 216/50 од 3-1У-Д950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Василево) и Добрејци 
од органите на православната, вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 31-Х1М914 година и од 1-1-1919 
до 31-ХН-1940 година и од органите на Му-
хамед аноката вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година; 2) 'Владевци од органите на право-
славната вероисповест заГвремето од 1-1-1900 до 31-ХИ^ 
1914 година и од органите на мухамедакската вероиспо-
вест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година и 3) 
Сушево од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1932 година и од 6-1У-
1941 до 9-У-1946 година, а од органите на мухамедан-
ската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 
година. . 

9. — Месниот народен одбор на с, Босилово, Стру-
мичка околија, донел решение бр. 229/50 од 4-ЈУ-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето' на, селата: 1) Босилово од органите 
на православната вероисповест за времето од 1-1-1900" 
до 31-ХП-1915 година и 2) Еднокуќево од органите на 
православ,ната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-ХИ-1917 година и од 31-ХП-1932 до 31-ХП-1936 го 
дина и од органите на мухамеданската 'вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година, 

10. — Масниот народен одбор на с. Бајково, Стру-
мичка околија, донел решение бр. 257/50 од 4-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени ,за подрачјето на селата Бајково, Бадилен и Ново 
Коњарево за времето од 1-1У-1941 до 9-У-1946 година. 

11. - ' М е с н и о т народен одбор на с. Турново, Стру- -
мичка околија, донел решение бр. 257/50 од 4-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата Турново, Радово и Секир-
ник од органите.на православната вероисповест за вре-
мето од 1-1-Г900 до 31-XII-4920 година и од органите 
на мухамеданската. вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 19-У1-1921 година и од 1-ИМ941 до 9-У-1946 год. 

12. — Месниот народен одбор на с. Стиник, Стру-
мичка околија, донел решение бр. 120/50 од 4-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата Стиник и Барбарево за 
времето од 1-1-1900 до 31-Х1М920 година. 

13. — Месниот народен одбор на с. Муртино, Стру-
мичка околија), донел решение бр. 201/50 од 7-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
деница подрачјето на селата Муртино ^Сачево' од ор-
ганите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 9-У-1946 година и од органите на проте-
станската вероисповест за времето од 1-1-1900'до 9-У-
1946 година. 

14.^— Месниот народен одбор на с. Мокриево, 
Струмичка околија, донел решение бр. 145/50 од 8-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата Мокриево, Мокрине и 
Борисово од органите на православната вероисповест за 
времето'од 1-1-1900 до 1-1-1920 година и од органите 
на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 18-Ш-1921 година. 

15. — Месниот народен одбор на с. Просениково, 
Струмичка околија, донел решение бр. 217/50 од,! 1-1V 
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1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те Бодени за подрачјето на селата Просениково и Пи-
перово од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 10-Ц-1918 година и, од 1-1-1942 
до 9-У-1946 година и од органите на мухамеданската 
вероисповест за времето од 1-1-1900'до 9-У-1946 год. 

16. — Месниот народен одбор на с. Петралинци, 
Струмичка околија, донел решение бр. 184/50 од 13-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето ,на селата: 1) Петралинци, Гечер-
ли, Дрвош, Сарај, Старо Балдовци и Хамзали од орга-
ните на православната вероисповест за времето од 1-1-
1900 до 31-ХИ-1914 година и од органите на мухаме-
данасата вероисповест за времето од 1-1-1900 до- 9-У-
1946 година, и 2) Чалакли од органите на православ-
ната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1942 
година и од органите на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

17. — Месниот народен одбор на с. Моноспитово, 
Струмичка околија, донел ,решение бр. 234/50 од 16-1У 
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Моноспитово и Во-
л ј е в о за време од 1-1-1900.до 31-ХП-1920 година од 
органите на православната вероисповест и за времето 
од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1920 година и од М - 1941 до 
9-У-1946 година од органите на протестаноката вероис-
повест и 2) Бањско од органите на; православната ве-
роисповест за времето од 1-1-1900 до 31-Х1М921 го-
дина и од органите на мухамедашжата вероисповест з а -
времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1922 година^ 

18. - Месниов народен одбор на с. Ангелци, Стру-
мичка околија, донел решение бр. 214/50 од 3-У-Л950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Ангелци, Градошорци 
и Седларци од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900" до 10-1-1945 год. и од органите 
на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 година и 2) Едрениково од органите на 
православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
до 31 -XII -1914 година и од органите на мухамеданската 

-героисповест за времето од 1-1-1900 до^,9-У-1946 год. 

19. —^Месниот народен одбор на с. Колешино, 
Струмичка околија, донел решение бр. 34 /50 од 2-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на.родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Колешино и Габрово 
од органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1926 година, од органите на про-
теста-нската вероисповест од 1-1-1900 до 9-У-1946 го-
дина и од органите на мухамеданската вероисповест од 
1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

20. — Месниот народен одбор на с. Костурно, 
Струмичка околија, донел решение бр. 193/50 од 29-Ш 
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на салата: Кос^урно,. Злешево 
Орманли, Мемешли и Дорлабос од органите на правог 
славната вероисповест од ^-1-1900 до 31-ХП-1915 го-
дина и од органите на мухамеданската вероисповест за 
времето од 1-1-1900' до 9-У-1946 година. 

'21. — Месниот народен одбор на с. Куклиш, Стру-
мичка околија, донел решение бр. 213/50 од 3-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: Куклиш, Свидовица и 
Триводи од органите на православната вероисповест 
водени за времето од Д-1-1900 до 31-XII, 1914 година и 
од органите на мухамеданската вероисповест за време-
то од 1-1-1900 до 31-ХН-1922 година и од 10-1-1941 
до 9-1-1946 година. 

СВ, НИКОЛСКА ОКОЛИЈА 

1. — Градскиот народен одбор на гр. Св. Николе 
држел решение бр. 68/50 од 4-1У-1950 година да се 
обноват матичните книги на родените водени за подра-
чјето на гр. Св. Николеви селата Кнежје и Нова Мез-
дра од органите на православната вероисповест за, вре-
мето од 21-ХП-1916 година до 25-ХИ-1946, година. 

2. — Месниот народен одбор на с. Градиште, Св. 
ѓТиколска околија, донел решение бр. 13/50 од 26-Ш-
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата, Градиште, Пезово. 
Кутлибег, Кишане, Кучкарево и Габреш од органите на 
православната вероисповест за времето' од 1-1-1900 ДО' 
1-1-19НЈ година и од 1-1-1943 до 1-1-1945 год,ина., 

3. — Месниот народен одбор на с. Мечкуевци, Св. 
Николска околија, донел'решение бр. 317/50 од 10-1У-
1950 година да се обноват матичните (Книги,-на) родени-
те водени за подрачјето на селата Мечкуевци, Арба-
санци, БурилоЕцц, Ранчинци, Паметни и Станулевци од 
органите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХН-1916 година, о 

4. — Месниот народен одбор на с. Ерџелија, Св. 
Николска околија, донел решение бр. 84/50 од 10-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ни! е водени за подрачјето на селата Ерџелија, Кадри-
факово и Мустафино од органите на православната и 
мухамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 9-У-1946 година. 

5. — Месниот народен одбор на с. Немањица Св. 
Николска околија, донел решение бр. 374/50 од 11-1У-
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата Немањица Горно 
Барбарево, Долно Барбарево, Мокреш и Орел од орга-
ните на православната вероисповест за времето од 1-1-
1900 до 31-ХП-1918 годиш, 

6-. — Месниот народен одбор на с. Горобинце, Св. 
Николска околија, донел решение бр. 19/50 од 12-1У-
1950 година да се обноват матичните ,книги на родени-
те водени за подрачјето на селата Горобинце, Гузум^л-
ци, Преод, Сопот, Трстеник и Џидимирци од органите 
на православната вероисповест за времето од 1,-1-1900 
до 14-1-1916 година и од органите на му хаме данската 
героисповест за времето одЛ-1-1900 до 9-У-1946 год. 

7. — Месниот народен одбор на с. Долно Ѓуѓанце 
Св. Николска околија, донел решение бр. 61/51 од 
25-УН-1951 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето, на селата: 1) Долно и 
Горно Гуѓанци и Строј маици од органите на право-
славната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХН 
1915 година; 2) Павлешенци и Стењевци од органите 
па православната вероисповест за времето од 1 -1-1900 -
до 31-ХИ-1919 година и 3) Кокошиње од органите на 
православната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-XI1-1914 година. 

8. — Месниот народен, одбор на с. ПузДерлци, Св. 
Николска околија, донел решение бр. 211/51 од 25-Н1-
1951 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Пуздерлци, Ку-
ково, Пестршино, Валалници, Страисовци и Трооло' од 
органите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до М-1916 година. 

9. — Месниот народен одбор на с. Џумајлија, Св. 
Ни. олока околија, донел решение бр. 13/51 од 26-И1-
1951 година да, се обноват матичните книги') на родените 
водени за подрачјето на селата: Џумајлија, Аџитово, 
Милино и Сарамзали за времето од 1-1-1900 до 1-1-1917 
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година од органи!е на православната вероисповест и 
матичните книги на родените водени за подрачјето ћ . 
горните села за времето од 1-1-19иО до 9-\Л-1^4о го-
дина од органите на мухамеданската вероисповест. 

10. — Месниот народен одбор на с. Малино, Св. 
Николска околија, донело решение бр. 15/51 од 2о-ш-
1951 година да се обноват матичните; книги на родени-
те водени за подрачјето на селата. Малино, Алдинци, 
Живино, Комитско и Крушица од органите на право-
славната вероисповест за времето од 1-1-1900 до ЗП-ХА1-
1918 година и од 1-1-1930 до 31-ХП-1935 година. 

11. — Месниот народен4 одбор на с. Дорфулија, 
св. Николска околија, донело решение бр. 272/51 од 
26-П1-1951 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата: Дорфулија, 
Бекирлиј,а, Кишин, Каратманово и Коселери од органи-
те на м у х а м е д а н е ц ^ вероисповест за времево од 1-1" 
190(Ј до 9-У-1946 година. 

12. — Месниот народен одбор на село Амзабегово, 
Св. Николика околија, донел решение бр. 2 / 2 / 5 1 од 
Ш-1951 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: Амзабегово, Аџи-
бегово, горно Црнилиште, Долно Црнилиште, богосло-
вец, Дилисинци и Пештерово од органите на православ-
ната вероисповест за времето од 1-1-1900 до ^-1\/-1917 
година и 2. — Аџибегово н 1 орно Црнилиште од ор-
ганите на мухамеданската вероисповест за времето од 
х-^-1^00 до 9-У-1945 година. 

ШТИПСКА ОКОЛИЈА 

1. — Месниот народен одбор на с. Аргулица, 
Штипска околија донел решение ор. 288/5о од 20-
Ш-1У50 година^д^а се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1Ј Аргулица, 
Црвулево и Горни и Долни Козјак од органите на 
православната вероисповест з а д р е м е т е од 1-1-1900 до 
о 1-Х11-192^ година и од органите на мухамеданската 
веросиповест за времето од 1-1-19ШЈ до Ј1-ХИ-1928 
година и од 1-1У -1941 до 9-У-1946 година; 2) Руљ,ак 
од органите на мухамеданската вероисповест з а вре-
мето ОД 1-1-1900 до 01-А11-1928 година и од ! 1-1V" 
1941 до 9-У-1946 година; 6) Карбинци од органите 

-на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 31-Х11-1921 година и 4) Кучичино, Припечани и 
Бурличиво од органите на пр,авославната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1914 година и од орга-
ните на мухамедански^ вероисповест од 1-1-1900 до 
9-У-1946 година. 

2. — Месниот народен одбор нр с. Долни Балван, 
Штипска околија, донел решение бр. 278/50 од 20-
1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1) Долни и 
Горни Балван, Чардаклија, Батане и Горно и Долно 
Трогерци од органите на православн,ата вероисповест 
за времето од -1-1-1900 до 31-Х11-1915 година. 

3. — Месниот народен одбор на с, Долјани, Штип-
ска околија, донел решение бр. 93 /50 од 20-1У-1950 
година да се обноват матичните книги нр родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) ДолЈани, л анов дол, 
Ј^уоотен и Чифлик за времето од 1-1-1900 до 31-Х11-
1915 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Драгоево, 
Штипска околија, донел решение бр. 332/50 од 20-
IV" 1950 година да се обноват матичните книги на ро-

,дените водени за подрачјето на селата: 1) Драгоево, 

Селце, Софилари, Хаџи Реџепли, Пенуш Сеидели, Дре-
шко, Едекларци, Јамуларци и Топлик од органите на 
прјавосладната ; вероисповест за врем,ето од 14-1900 
до 31-Х11-1915 година и од органите на мухамеданскага 
вероисповест за времето од^ 1-1-1900 до 31-ХЦ-1918 
година и од 1-1У-1941 до 9-У-1946 година. 

5. — Месниот народен одбор на с. Крупиште, 
Штипска околија, донел решение бр. 250/5Џ сЈЦ 20-
1У-1Уои година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1) Крупиште 
од органите на пр,авославната вероисповест за времето 
од 1-1-19О0 до 31-А11-1915 година.; 2) Уљјарци и Ново 
Селани од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 31-Х11-1918 годин,а; од 1-1-1955 
до 51-Х11-1939 година и од 1-1-1937 година до 9-У-
1946 година; 5) Пишица од органите на православната 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 1-1-1916 год. 

6. — Месниот народен одбор нр с. Кучица, Штип-
ска околија, донел решение бр. 223/50 од 20-1У-1950 

. година да се обноват матичните книги на родените во-
денќ за подрачјето на селат,а: Кучица, Вртешка, Ебеп-
лија, Мичак, МурталиЈа и ПрнариЈа од органите на пра-
вославната вероисповест з а времето од 1-1-1900 до 
31-Х11-1922 година од 1-1-1931 до 31-Х11-1932 година 
и од органите на мухамеданската вероисповест за вре-
мето од 1-1-1900 до 19-Х1-1935 година и од 24-11-1941 
до 9-У-1946 годиш. 

7- —^ Месниот народен одбор на с. Лесковица, 
Штипска околија, донел решение бр. 253/50 од 20-1У-
19511 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Лесковица 
и Пиперово од орг,аните на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до31-ХИ-1918 година; од 1-1-
192о до 31-Х11-1923 година и од 1-1-1933 до 31-ХИ-
1954 година 2) Брест и Ново Село од органите н^ пра-
вославната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 51-
Х1а-1915 година и ЗЈ Суво 1 рло од органите на право-
славната вероисповест за времето од 1-1- 1900 до 31-
ХГ-1939 година и од органите на мухаме^,анскаа веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

8 . . — Месниот народен одбор на с. Лакави-
ца, Ш т и п а м околија, донел решение бр. 1б-±/ои од 20-
1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1; ,Лакавица, 
Шопур, 1 оро нино, 1 анотарци и Балталија од органиве 
н,а православната вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 01-Х11-1915 година; од 1-1-1920 до 31-Х11-1923 го-
дина и од 1-1-1935 до 31-Х11-1934 година; 2) Степанци 
од органите на православната вероисповест за. времето 
од 1-1-1УО0 до 51-Х11-1913 година, од 1-1-1920. до 
Л-ХЦ1923 година и од 1-1-1933 до 01-А11-1934 година 
и од органите на м у х а м е д а н с к и вероисповест за вре-
мето од 1-1-1900 до 9-У-1946 г о д и н а 3 ) Пухче за, 
времето од 1-1-190О до 31-Х11-1915 година; од 1-1-1У^О 
до 31-ХИ-1923 година и од 1-1-1933 до 31-ХН-1934 
и од органите нр мухамеданка та вероисповест за врет 

мето од 1-1-1900 до 31-Х11-191^ година т! од 1-1У-
1941 до 9-У-1946 година. , 

9. — Месниот народен одбор на с. Лезово, Штип-
ска^ околија, донел решение бр. 197/50 од .20-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените 
водени з,а подрачјето на селата: 1) Лезово, 1уиновци 
и Гајранци од органите ода православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1916 година и 2) Бучиште 
за времето од 1-1-1900 до 1-1-1919 година. ^ 
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10. - Месниот народен' одбор на с. Радања,, 
Штипска околија, донел решение бр. 263/50 од 20-
1У-1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени зр. подрачјето на 'селата: 1) Радоња од 
органите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХН-1922 година од 1-1-1932. до 31-ХЦ- -
1932 година, а од органите на мухамеданската вероис-
повест за времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1928 година 
и од 1-1-1941 до 9 - У Л 9 4 6 година; 2) Таринци и Кара-
орман од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1922 година 'и од 1-1-
1931 до 31-ХН-1932 година 3) Голем и Мдл Габер, 
Курвулија и Аџалија од органите на мухаме данската 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1928 
година и од 1-1У-1940 до 9-У-1946 година;.4) Јунуз-
лија, Калаузлија и Кецекчени ѕод органите на мухаме-
дански^. вероисповест за времето од" 1-1-1900 до 19-
Х1-1935 година и од 24-11-1941 до 9-У-1946 година 
и 5) Кучилат од органите на мухамеданската веро-
исповест заГ времето од 1 - М 9 0 0 до 31-ХИ-1928 го-
динја. и од 1-1У-1940 до 9-У-1946 годиш 

11. — Месниот народен одбор на с. Црвена Ѕвез-
да, Штипска околија, донел ^ решение .бр. 281/50 од 
20-1У-1950 година- да се обноват матичните книги на 
родените водени, за подрачјето начелата : 1) Врсаково 
и Сарчиево од органите на православната вероиспове-
ст за времето од 1-1-1900 до " 51-ХА1-1У10 ' годи,на;^) 
Судик од "органите Нја православната вероисповест з а 
времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1932 година; 3) 1^риви 
Дол за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година; 4) 
"Тестамелци од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-Х11-1946 година и од 
органите на м у х а м е д а н с к и вероисповест за времето 
од 1-1-1900 де 9-У-1946 година; 5) Сушево од орга-
ните на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХП-1918 година' и од до 01-
ХН-1931 година и 6) Доброшане од органите на пра-
вославната вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-111-1941 ,година и од органите на мухамеданската 
вероисповест.за. времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 год. 

12. — Месниот народен одбор на. с. Шашаварлија, 
Штипска ОКОЛИЈА донел решение бр. 257/50 од 20-
IУ -1УОО година да се обноват матичните книги на? ро-
дените водени за подрачјето на селата: .1) Шашавар-
лија од органите на православната вероисповедх за вре-
мето од 1-1-1УО0 ДО д1-Хи-1У22 ГОДИНИ Од 1 - М У ^ 1 
до година а од органите на мухамеданка " 
та вероисповест за времето од 1-1-1УОО до 1У-Л1-1УЌ1 
годинја. и од 24-11-1^1 до 9-У-1У46 година; 2) Кала-
петровци, Никоман, Кошево и Почивало од органа 
на православната вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 01-Х11-1У22 година и од 1-1-1^01 до ^1-Х11-1932 
година, а од органите на мухамеданската вероисповест 
за селотр Почивало за времето од 1 - М 9 0 0 до 19-Х1-

година и од 24-11-1^41 до' 9- V" 1946 година. 

ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА 

1. - Месниот 'народен,одбор на с. Брвеница, Те- ' 
товска околија, донел решение бр. 197/50 од 3-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето да селата: Брвеница, Долно Сед-
ларце и Фалиша од органите на- православната веро-
исповест 3^ времето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1919 го-
дина и од органите ма м у х а м е д а н с к и вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1920 година. 

2. — Месниот народен одбор на с. Селце, Тетов-
ска околија, донел решение бр. 181/50 од 4-ГУ-1950 

година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Селце од органите 
Нја православната вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 31-Х11-1919 година и од органите на мухамеданската 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1920 
годиш и од 1-1-1941 до 31-ХИ-1941 година и 2) Вејце 
од органите на мухрмеданската вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 31-ХИ-1920 година. 

3. — Месниот народен одбор на с. Лешок, ТеЈтов, 
ска околија, донел решение бр. 4сШ/би од 
годиш да се обноват матичните (книги на родените 
водени зр подрачјето на селата: 1) Лешок, Варвара и 
Брезно од органите на православната вероисповест за 
времето од 1-МУ00 до 31-ХЧ-1У13 година и 2) Непро-
штено и Слатино од органите на православната веро-
исповест за времето од 1-1-1900 до 31-Х11-1913 година 
а од органите на мухамеданската вероисповест за , вре-
мето од 1-1-1900 до 31-ХЦ-1920 година и од 1-1-1941 
до /Ј- V -1946 година. 

4. — Месниот народен одбор на с. Гајре, Тетов-
ска околија, донел решение бр. 158/50 од 6-1У-1950 
година да се ооноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето нр селата Гајре за времето од Г-1-
1У01Ј до 31-ХИ-1У20 година. 

5. — Месниот, народен одбор ш с. Вешала, Те- -
товска околија, донел решение бр. 195/50 од 6-1У-
1У50 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата Вешала и Бозовце 
од органите на мухамеданскагга вероисповест за вре-
мето од 1-1-190О до 31-Х11-1920 година. 

6. — Месниот народен одбор на с.Челопек, Те-
товска околија, донел решение бр. 453/50 од /-1У-
1УОЏ година да се обноват матичните книги т Јаде-
ните водени з^ подрачјето на селото Челопек од орга-
ните на православната вероисповест за времето од 
х-1-1900 до 31-ХЦ-1912 година и од 1-У111-1942 до 
з 1-ХЦ-1942 година, а од органите на муха,медаиската 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-Х1М920 
година и од 1-1-1942 до 9-У-1946 година. 

7. — Месниот народен одбор Ш с. Боговиње, Те-
товска бколиЈа, донел решение бр. 355/50 од 7-1У-
1чЈОО година да, се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: Боговиње и Раковец 
од органите на му хаме данската вероисповест зр, време-
то од 1-1-1УШЈ ДО У-У-1У46 година. ' 

8. — Месниот народен одбор на с. Седларево, Те-
товска околија, донел решение бр. 157/50 од 7-1У-
1У01Ј година да се обноват матичните книги на роде-
ни! е воде-ни за подрачјето, на селата: 1) Седларево и 
луковица од органите на православна^ вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-Х11-191У година и од 
1-1-1У42 до 01-Х11-1942 година, а од органите на мух^а-
меда,нската вероисповест за времето од 1-1-1900 д о 
У-У-1У40 година и 2) Гургурница за времето од 1-Ѓ-
1У00 до 9-У-1У46 'година. 

9. — Месниот народен одбор т с. Урвич, ТетшГ 
ска околија, донел решеше бр. 355/50 од 7-1У-1950 
година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1)Урвич од органите, 
на м,у хаме дане ката вероисповест за времето од 1-1-
1У00 до 31-Х11-1920 година и од 1-1-1941 до 9-У-1946 
година; 2 ) Ново Село од органите на мухамедански 
вероисповест за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1931 
година и од 1-1-1941 до 9-У-1946 година!; 3) ,Селце П 
К^ч од органите на мухамеданската вероисповест за 
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ваке од органите на православната вероисповест 
за времето 1-1-ШО до 34-Х'Н-.1919 година и од орга-
ните на мухамеданската вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХН-1921 година и од 1-1-1941 до 
9-У-1946 година. ' 

16. Месниот народен одбор на с. Доброште, Те-
товска околија донел решение бр, 296/50 од 
10-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени' за подрачјето на селата: 1) Добро-
ште, и Првце од органите на православна,та вероиспо-
вест за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1914 година и 
одЛ-1-1935 до 31-ХП-1942 година и од органите на му-
хамеданската вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-ХП-1920 година и од 1-11-1940 до 9-У-1946 ,година 
и 2) Нераште од органите, на мухамеданската вероис-
повест за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1920 година и 
од 1-1-1941 до" 9-У-1946 година.' 

17. — Месниот народен одбор на с. Јанчиште, Те-
товска околија, донел решение бр. ,239/50 од 10-1У 
1950 година Да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Јанчиште, Подбреге 
и Јегуновце од органите на православната вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1913 година и од ор-
ганите на мухамеданската вероисповест за времето од-
1-1-1900 до 31-ХИ-1920 година и од 1-1-1941 до 
9 У 1946 година; 2) Копанце од Органите на право-
славната вероисповест за времето од I I 1900 до 
31 XII 1914 година и од 1 Г 1943 до 31 .ХЦ-1945 го-
дина и од органите на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1 и 900 до 31 XII 1920 год. и од 1 II1941 
до 9 V 1946 година и 3) Раотница за времето од 1 I 1900 
до 31 XII1912 година и од '1 I 1944 до 31 XII 1944 год. 

времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година и 4) Јаловја-
не за времето од 1-1-1900 до 31-ХИ-1920 година) и од 
1-1-1941 до 9-У-1946 година. 

10. — Месниот народен одбор на с. Радиовце 
Тетовска околија, донел решение бр. 225/50 од 7-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на, роде-
ните водени за̂  подрачјето на селата: 1) Радиовци и 
Жеровјане од органите на православната вероисповед 
за времето од 1-1-1900 до31-ХП-1913 година над орга-
ните на мухамеданската вероисповест за времето од 1-1 
-1900 до 9-У-1946 година и, 2) Теново од орга-
ните на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХП-1913 година и од органите на 
мухамеданка!^ вероисповест за времето од 1-1-1900 
до 31-ХИ-1921 година и од 1-1-1941 до 9-У-1946 год. 

11. — Месниот народен одбор на с. Милетино, 
Тетовска околија, донел решение бр. 325/50 од 7-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги н,а роде%-ч 

ките водени за подрачјето на селата: 1) Милетино од 
органите на православната вероисповест за времето од 
1-1-1900 до 31-ХЦ-1912 година и од 1-УШ-1942 до 
31-ХН-1942 година^ а од органите" на му хаме данската 
вероисповест з,а времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1920 
година и од 1-1-1942 до 9-У-1946 година и 2) Блаце 
од органите на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 31-ХП-1913 година и од 1-УШ-1942 
до 31-Х11-1942 година, 

1^. -г- Месниот народен одбор на с. Камењане 
Тетовска околија, донел решение бр. 439/50 од 8-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подра(чј)ето на селата 1) К,амењани и 
Синичане од органите на мухамеданската вероисповест 
з,а времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година и 2) Горно 
С т а р ц и од органите нас мухамеданската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1920 година. 

13. —Месниот народен одбор на с. Желино, Те-
товска околиј,а, донел решение бр. 264/50 од 9-ГУ-
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Желино и 
Стримница з,а времето од 1-1-1900 до 1-1-1941 година 
и од 1-1-1941 до,9-У-1946 година; 2) Добарце за вре-
мето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година; 3) Горна и 
Долна Лешница од органите на православната вероис-
повест за времето од 1-1-1900 до 31-ХН-1919 година; и 
од органите на мухамедански вероисповест за време-
то од 1-1-1900 до 31-ХИ-1920 година и од 1-1-1940 до 
9-У-1946 година и 4) Сараќино и Палатица од орга1 

ните на православната вероисповест за времето од 1-1-
1900 до 31-ХП-1919 година и, од 'органите на мухаме-
данската вероиспо,вест за времето од 1-1-1900 до 9-У-
1946 година. 

-14. — Месниот народен одбор на с. Групчин,^Те-
товска околија, донел решение бр. 191/50 од 9-1У-1950 
година^ да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Чифлик и ,Ларце, од 
органите на^ мухамеданската вероисповест за времето 
од 1-1-1900 до 9-У-1946 година и 2) Групчин, Мерово, 
Копачин Дол, Ларце, Ново Село, Рогле Чифлик, Церово 
и Добрце од органите на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1-1-1900 до 9-У-1946 година. 

15. — Месниот народен одбор на с. 'Голема Речи-
ца, Тетовска околија, донел решение бр. 32 /50 од 
9-1У-1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на, селата: 1) Голема и 
Мала Речица и Горно Палчиште од органите на муха-
медан.ката вероисповест за времето од 1-1-1900 до 
31-ХН-1924 година, и 2) Долно Палчиште и Но-

18. — Месниот народен, одбор на. с. Шипковица 
Тетовска околија, донел решение ^бр. 166/50 од 
10 1у 1950 година да сеј обноват матичните мниги на 
родените водени за подрачјето на селата'Шипковица и 
Бродец за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1920 година. 

19. — Месниот народен одбор на с. Шемшево, Те-
товска околија, донел решение бр. 329/50. од 10 1У 
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата: 1) Шемшево, Озор-
миште, Прељубиште и Сиричино од органите на право-
славната вероисповест. за времето од 1 I 1900 до 
1 V 1914 година и од-органите на мухамеданската ве-
роисповест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1920 и од 
1 I 1940 до ^ V 1946 година и, 2) Туденце од органите 
на православната вероисповест'за времето од 1 I 1900 % 
до 31 XII 1901 година и од 1 I 1944 до 31,XII 1944 
година и од органите на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1 I 1900 до 31^ XII 1920 година и од 
1 I 1941 до 9 У 1946 година. 

20. — Месниот , народен одбор на с. Џепчиште, 
Тетовска' околија, донел решение бр. 345/50 од 10 1У 
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Џепчиште, 
Порој, Отуње и Сетоле од органите на православната 
вероисповест за времето од 1 1 1900 до 31 XII 1915 годи-
на и од органите на мухамеданс к,ата вероисповест за вре-
мето од 1 I 1900 до 31 ХИ-1920 година и од 11 1941 до 
9 У 1946 година и 2) Гермо за времето од 1 1 1900 до 
31 XII 1910 година и од I I 1940 до 9 у 1946 година. 

21. — Месниот народен одбор на с. Жилче, Те-
товска околија, донел решение бр. 364/50 од 14 IV 
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Жилче и Ратае од 
органите на православната вероисповест за времето од 
1 I 1900 до 31 XII 1914 година и од органите на мрса-
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ф меданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 
31 XII 1920 година и од 1 I 1941 до- 9 V 4946 година 
и 2) Требаш од органите! е а православната и мухаме"-
данската вероисповест за времето од 1 1 1900 до 
31 XII 1920 година и од органите на мухамеданската 
вероисповест за времето од 1 I 1941 до 9 V 1946 год. 

22. — Месниот народен одбор на с. Теарце, Те.-
товска околија, донел решение бр. 340/50 од 14,IV 
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата: 1) Теарце и Отуши-
ште од органите на православната вероисповест за вре-
мето од 1 1 1900 до 21 III 1914 година и од органите на 
мухамедански вероисповест за времето од 1 I 1900 до 
3 I 1921 година и од 2 XII 1940 до 9 V 1946 година; 
2) Пршовце од органите на мухамеданската вероиспо-
вест за времето од 1-1-1900 до 31-ХП-1912 година и од 
1-1-1941 до 9 V 1946 година; 3) ^Јелашшж од органите 
на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 
до 31 XII 1913 година и од 1 I 1941 до 9 V 1946 го-
дина и 4) Глоѓи од органите на православната веро-
испо,вест за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1913 по дина 
и од органите на мухамеданоката вероисповест за вре-
мето од 1 I 1920 до 31 Х1Г1920. година и од 1 I 1941 
до 9 V 1946 година. 

23. — Месниот народен одбор на с. Вратница, Те -
говска околија, донел решение бр 435 од 7 IV 1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на' селата: 1) Вратница и Старо1 

Село од органите на православната вероисповест за вре-
м е т о ^ 1 I 1900 до 31 XII 1913; година и од I I 1935 
до 9 , У 1946 година; 2) Орашје од органите на муха-
меданската вероисповест за времето од 1 I 1900 до 

^ 31 XII 1920 година и од 1 I 1924 до, 9 V 1946 година; 
3) Одри од органите на православната вероисповест 
за времето Од 1 I 1900 до 31 ХЦ 1920 година и од 
1 I 1928 до 9 V 1946 година, а од органите.на муха-
медансжата вероисповест за времето од 1 I 1900 до . 
9 V 1946 година; 4) Рогачево и Јажинце од органите 
на православната вероисповест за времето од 1 I 1900 
до 1 I 1914 година и; од 1 VII 1935 до 9 V 1946 година 
и од органите на мухамеданската вероисповест за вре-
мето од 1 I 1900 до 30 XII Г920 година и од 1 I 1941 
до 9-.У 1946 година и 5) Беловишта од органите на 
православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 
31 XII 1920 година и од 1 I 1928 до 31 ХИ К)45 година. 
г 

ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 

1. — Месниот народен одбор на с, Долно Чичево, Т. 
Велешка, оболија донел решение бр. 309/50 од 4 IV ' 
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата: 1) Долно и Горно 
Чичево од органите на православната вероисповест за 
времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година; 2) Водоврати 

%д органите на мухамеданската вероисповест за времето 
'од 1 I 1900 до 1 I 1929 година и од 6 IV 1941 до 9 V 

1946 година и 3) Подлес од органите на православната/ 
вероисповест за времето од 1 I ' 1900 до 1 I 1913'го-
дина и од 30 V 1935 до 18 V 1941 година. е 

2. — Месниот народен одбор на с. Кочилари, Т. 
Велешка околија донел решение бр. 405/50 од. 4 IV 
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата: 1) Кочилари, Нога-
евци и Згрополци од органите на православната веро-
исповест за времето он 1 I 1900 до 1 I Г914 година и од 

органите на мухамедански вероисповед1 за времето од 
1 I '1900 до 9 V 1946 година и 2) Долно и Горно Кала-
слари и Куридере од органите на православната веро-

,исповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1919 година и 
од органите на мухамеданската вероисповест за време-, 
то од 1 I 1900 до 9 V 1946 год. ' . 

3. — Месниот народен одбор на с. Извор, Т. Веле-
шка околија, донел,решение бр. 220/50 од 5 IV 1950 
година да се обноват матичните книги на родените во-
дени за подрачјето на ,селата:. 1) Извор и Долно Вра-
новци од органите на православната вероисповест за 
времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година! и од органите 
на мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 
до 9 V 1946 година; 2) Степанци од органите на пра-
вославната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 
15 VI 1913 година; 3) Смиловци од органите на пра-
вославната вероисповест за времето од 1 I ̂  1900 до 
13 11914 година; 4) Поменово од органите на право-
славната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 
1914 година и 5) Стари Град и Мартолци за времето 
од 1 I 1900 до 15 V 1919 година. -

4. — Месниот народен одбор на с. Иванковци, Т. 
Велешка околија, донел решение бр. 395/50 од 5 IV 
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селото Иванковци од ор-
ганите на православната вероисповест за времето од 
I I 1900 до 1 I 1929 година и од органите на мухаме-
д а н к а ^ вероисповест за времето' од 1 I 1900 до 1 I 
1922 година и од 1 I 1935 до 9 V 1946 година. 

5. Месниот народен одбор на с. Папрадиште, 
Т. Велешка околија, донел решение бр. 239/50 од 
5 IV 1950 година да се обноват матичните книги на ро-
дените водени за подрачјето на селата: 1) Папради-
ште и Нежилово^ од органите на православната веро-
исповест за времето од 1 I 1900 до 23 V 1913 година 
и 2) Ореше од органите на православната вероиспо-
вест за времето од 1 I; 1900 до 9 Ш 1919 година. 

6. - Месниот"на роден одбор на с. Башино Село, 
Т. Велешка околија, донел решение бр. 368/50 од 
5 IV 1950 година да се обноват" матичните книги на 
родените водени за подрачјето на с е л а т а 1 ) Башино 
село од органите на православната вероисповест за 
времето од 1 I 1900 до 31 XII 1912 година^ 2) Чоло-
шево "од органите на православната вероисповест за. 
времето од 1 I 1900 до 31 XII 1913 годиш и од'орга-
ните на мухамеданската вероисповест за времето од 
1 I 1900 до 9 V 1946 година и 3) Новачани од органи-
те на православната вероисповест од 1 I 1900 до 1 
1914 година. 

7. — Месниот народен одбор на с. Чашка, Т. Ве-
лешка околија, донел решение бр. 314/50 од 5 IV 1950 

,да се обноват матичните (книги на родените водени за 
подрачјето на селата: 1) Чашка, Еловец и Раковец од 
органите на православната вероисповест за времето 
од 1 I 1900 до 1 I 1919 година; 2) Бусилци од орга-
ните на православната вероисповест за времето од 
1 I 1900 до 1-1 1914 година; 3) Крива Круша!,од ор-
ганите на правоглавната вероисповест за времето од 
1 I 1900 до 15 V 1919 година! и 4) Голозинци од ор-
ганите на православната вероисповест за времето од 
1 I 1900 до Ч1 I 1926 година. 

8. — Месниот народен одбор на с. Горно Вранов-
ци, Т. Велешка околија, доиел решение бр. 651/50 од 
од 5 IV 1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селото Горно Вра- -
новци од 'органите на мухамеданската вероисповест за 
гремето од 1 I 1900 до 1 I 1929 година и од 1 IV 1941 
до 9 V 1946 година. ^ 
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9. — Месниот народен одбор на с. Владиловци, Т. 
Велешка околија, донеуг решение бр. 237/50 од 5 IV 
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Владиловци 
и Крнино од органите на православната вероисповест 
за времето од 1 Г1900 до 1 I 1914 година и 2) Попа-
дија од органите на право-славната ^ вероисповест за 
времето од 1 I 1900 до. 1 I 1913 година. 

10. — Месниот народен одбор на с. Богомила, Т. 
Велешка околија, донел !решение бр. 453/50 од 6 IV 
195ђ година да се обноват матичните книги на родени-
те водени за подрачјето на селата Богомила, Бистрица, 
Катиново и Црешево од органите на православната ве-
роисповест за времето од 1 I 1900 до 31 ХЦ 1913 год. 

11. —- Месниот народен одбор на с. Отовица, Т. 
Велешка околија, донел решение бр. 423/50 од 6 IV 
1950 година да се обноват матичните книги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Отовица од орга-
ните на православната вероисповест за времето од 1 I 
1900 до 1 I 1925 година 2) Ветерско и Сопот од орга-
ните на православната вероисповест за времето од 1 I 
1900 до 11 1919 год. 3) Рудник и Лугунци од органите на 
православната вероисповест за времето-,од 1 I 1900 до 
1 I 1919 година; 4) Сујаклари и Кумарино од органи-
те на православната вероисповест за времето од 1 I 
1900 до 1 I 1914 година и од органите на мухамедан-
ската вероисповест за .времето од 1 I 1900 до'1 I 1928 
година и од 1 I 1935 до 9 V 1946 година и 5) Мамуд-
чево од органите на мухамеданската вероисповест за 
времето од 1 I 1900 до 1 I 1922 година и од 1 ^ 1935 
до 9 V 1946 година. . 

Ф ' 

12; — Месниот народен одбор на с. Долно Јабол-
чиште, Т. Велешка околија;;донел решение бр. 302/50 
од 6 IV 1950 година да се обноват матичните книги на 
родените водени за подрачјето на селата Долно и Гор-
но Јаболчиште од органите на мухамеданската веро-
исповест за времето од 1 I 1900 до,9 V 1946 година. 

13. — Месниот народен одбор на с. Лисиче, Т. 
Велешка околија, донел решение бр. 376/50 од 6 IV 
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Лисиче и 
Дреново од органите на православната вероисповест 
за времето.од 1 I 1900 до 1 I 1920 година и 2) Мел-
ница од органите на мухамеданската вероисповест за 
времето од 1 I 1900 до 1 I 1922 година и од 6 IV 1941 
до 9 V 1946 година. 

14. — Месниот народен одбор на с. Теово, Т.. Ве-
лешка околија, донел решение бр. 392/50 од 7 IV 1950 
година да се обноват матичните книги набодените во-
дени за подрачјето на селата: 1) Теово од органите на 
православната вероисповест за времето од 1 1.1900 до 
1 I 1913 година и од 1 I 1916 до 1 I 1919 година; 2) 
Согле од органите на мухамеданската вероисповест за 
времето од 1 I 1900 до 1 I 1922 година и од 6 IV 1941 
до 9 V 1946 година; 3) Плевене од органите на право-
славната вероисповест за времето' од 1 I 1900 до 1 I 
1930 година; 4) Оморани од органите на православнага 
вероисповест за времето, од 1 I 1900 до 15 V 1919 го-
дина и 5) Ораовдол, Мокрени и Габровник од органите 
на православната вероисповест'за времето од 1 I 190ђ 
до 1 I 1914 година. 

15. - Месниот народен одбор на с. Грнчиште, Т. 
Велешка околија, донел решение бр. 405/50 од 7 IV 
1950 година да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Грнчиште, 
Црквино и СкачишЈр од органите на православната ве-
I оисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 година 

и од органите на мухамеданската вероисповест за вре-
мето од 1 I 1900 до' 1 I 1935 година и од 6 IV 194-1 до 
9 V 1946 година; 2) Свеќани од органите на правосла-
вната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 19 Н 
година и 3) Двориште од органите на православната 
вероисповест од 1 I 1900 до 1 I 1914' година. 

' 1 6 . — Месниот народен одбор на с. Градско, Т. Ве- , 
летка околија, донел решение бр. 303/50 од 7 IV 1950 
година да се. обноват матичните книги на родените во-
дени од органите на мухамеданската вероисповест-за 
подрачјето на селата: 1) Градско и Уланци за времето 
од 1 I 1900 до I I 1914 година и 2) Виничани за вре-
мето од 1 I 1900 до 1 I 1935 година и од 6 IV 194Г до 
9 V 1946 година. о 

- 17. — Месниот народен одбор на с. Војница, Т. 
Велешка околија, донел решение бр. 326/50- од 7 IV 
1950 година да се обноват матичните кнцги на родените 
водени за подрачјето на селата: 1) Војница од орга-
ните на православната вероисповест за времето од 1 I 
1900 до 1 I 1916 година; 2) Ораовец и Витанци од ор-
ганите на православната вероисповест за времето од 
1 I 1900 до 1 I 1914 година и 3) Крајници за времето 
од 1 I 1900 до 1 I 1913 година и од 30 V 1935 до 6 IV 
1941 година. 

18. — Месниот народен одбор на с. Бањица, Т. 
Велешка околија, донел решение бр. 20/50 од 14 IV 
1950 родина да се обноват матичните книги на роде-
ните водени за подрачјето на селата: 1) Бањица од 
органите нз православната вероисповест за времето 
од П 190^ по 1 I 1915 година и од1 1 I 1935 до 6 IV 

ггдмчо; 2) Отиштино за времето од 1 I 1900 до 
1 I 1919 година и 3) Рлевци од органите на православ-
ната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 19ЈЗ 
година и од 24 V 1935 до 6 IV 1941 година. 

19. — Месниот ^народен одбор на с. Раштани, Т. 
Велешка околија, донел решение бр. 188/50-од 15 IV 
1950 година да се обноват матичните книги на родени-
те'водени за подрачјето на селата: 1) Раштани од ор-
ганите на православната вероисповест за времето од 
1 I 1900 до 1 I 1913 година и од 24 V 1935 до 6 IV 
1941 година; 2) Сливник и Бузилово од органите на 
мухамеданската 'вероисповест за времето од 1 I 1900 
до-9 V 1946 година; 3) С'лп, Карабуниште и Белеште-
вица од органите на православната вероисповест за 
времето од 1 Ѓ 1900 до' 1 I 1913 година и од 1 I 1935 
до 6 IV 1941 година; 4) Долно, Оризаре од органите на 
православната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 
1 I 1930 година и 5) Горно Оризаре од органите на 
мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 
до 9 V 1946 годи,на. 

ГРАД БИТОЛА 

Градскиот народен одбор на гр. Битола, донел 
решение бр. 10875/50 од 18 IV 1950 година да, се об-
новат матичните книги на родените за подрачјето на 
гр. Битола за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година 
од органите на православната вероисповест водени од 
црквата "Цар Константин и царица Елена"; за времето 
од 1 I 1900 година до 1 I 1926 година од органите на 
мухамеданската вероисповест, како и за времето од 
1 I 1900 година до 9 V 1946 година од органите на 
римокатоличката вероисповест. ^ ^ ^ 

ГРАД КУМАНОВО ^ 

Градскиот народен одбор на гр. Куманово донел 
решение бр. 9888^60 од 14 IV 1950 година да се обно-
ват матичните книги на родените за подрачјето на гр. 
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Куманово од органите на православната вероисповест: 
а) водени од старата црква за времето од 1 I 1900 до 
7 I 1914 година и б) водени од новата црква за време-
то од 1 I 1900 до' 24 VII 1916 година; од органите, на 
мухамеданската вероисповест: а) водени од оджата 

^АЗЕМ ЉАТИФ за времето од 1 I 1900 до 6 I 1919 го-
дина и б) водени од оджата АФИ ДАУТ за времето од 

. 1'I 1900 до 7 I 1920 година, вклучувајќи го и циган-
с к о ^ малцинство и тоа од 1 I 1900 до 1 I 1927 година. 

ГРАД ОХРИД 
% 

Градскиот народен одбор на гр. Охрид донел ре-
шение бр. 5938/50 од 8 IV 1950 година да се обноват 
матичните книги на родените за подрачјето на гр. 
Охрид: 1) од органите на православната вероисповест 
водени за : 'а ) припадниците од Долна маала за времето 
од 1 I 1900 до 31 XII 1911 година и б) за останалото 
подрачје за времето од 1 I 1900 до 31 XII 1912 година; 
2) од органите на^ мухамеданската вероисповест за 
времето од 1 I 1900 до 31 XII 1918 година и 3) од џе-
маатот Емин ,Махмуд водени од I I 1942 до 9 V 1946 
година за циганското малцинство. 

ГРАД ПРИЛЕП 

Градскиот народен одбор на гр. Прилеп донел ре-
шеше бр. 6300/50 од 15 IV 1950 година да се обно-
ват матичните книги на родените за подрачјето на: 1) 
гр. Прилеп од органите на православната вероиспоест 
водени од: а) цревата "Св. Благовештение" за време-
то од 1 I 1900 до 30 VIII 1913 година и од 1 I 1916 
до 31 XII 1917 година и б)л црквата "Св. Кирил и Ме-
тоди" за времето од 17 IX 1915 до 31 XII 1915 година; 
од 1 XII 1916 до 31 ХИ 1916 година и од 1 I 1918 го-
дина до 10 X 1918 година и од органите на мухаме-
даноката вероисповест водени од а) Ефсат — Џемаат 
за времето од 30 XI 1941 до 9 V 1946 година и б) 
Акмедџит — Дџемаат за времето од 1 I 1900 до 24.1 
1926 година и од 15 III 1941 до 9 V 1946 година; 2) 
с. Варош %ол органите на православната вероисповест 
за времето од 1 I 1900 до 30 IX 1918 година и 3) с. 
Дабница од органите на православната вероисповест 
за времето од 12 И 1918 до 12 XII 1918 година. 

ГРАД СКОПЈЕ - I РЕОН 

Градскиот народен одбор на I реон — Скопје до-
нел решение бр. 6139/50 од 12 IV 1950 година да се 
обноватЈ^атич"кит^ книги на родените водени за подра-
чјето на гр. Скопје — I реон од органите на право-
славната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 
1915 година; од органите на мухамедано-са-јга верои-
сповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1927 год. и одб IV 
1941 до 9 у 1946 година; од органите на римокатолич-
ката вероисповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 год. 
од органите на мојсиевокагга вероисповест за бремето од 
1 I 1900 до 9 V 1946 година и од органите, на остана-
тите вероисповести за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 
година. 

ГРАД СКОПЈЕ - II РЕОН 
Градскиот народен одбор на И реон Скопје, до-

нел решение бр. 4896/50 од 17 IV 1950 година да се 
обноват матичните книги на родените водени за подра-
чјето на: 1) гр. Скопје -^-Ц реон од органите на пра-
вославната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 
1 I 1915 година; од органите на мухамеданската веро-
исповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1927 година и 
од 6 IV 1941 до 9 V 1946 година; од органите на ри-
мокатоличката вероисповест за времето од 1 I 1900 до 

9 V 1946 година; од органите на мојсијевсЈката веро-
исповест за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и 

од органите на останатите вероисповести за времето 
од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и 2) с. Горно Лисиче 
од органите на православната вероисповест за времето 
од 1 I 1900 до 1 I 1905 година и од 1 I 1933 до 1 I 
1935 година, а од органите на осташлите вероиспове-
сти за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година. 

ГРАД СКОПЈЕ - III РЕОН 

Градскиот народен одбор на III реон Скопје, до-
нел решение бр. 3949/50 од 14 IV 1950 година да се 
обноват матичните книги на родените воденица подра-
чјето на гр. Скопје — Ш-реон од органите на право-
славната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 
1915 година; од органите на мухамеданка^ вероиспо-
вест за воем^то од 1 Т 1900 до 1 I 1927 година и од 
6 IV 1941 до 9 V 1946 година; од органите на римо-
католичката вероисповест за времето од 1 I 1900 до 
9 V 1946 година; од органите на мојсиевоката вероис-
повест за времето од 1 I 1900 до Ф V 1946 година и 
од органите на останалите вероисповести за времето 
од 1 I 1900 до 9 V 1946 година. 

ГРАД СКОПЈЕ - IV РЕОН 

Градскиот нано л ен одбрр на IV реон Скопје, до-
нел решение бр. 5891/50 од 10 IV 1950 година да се 
обноват матичните книги на родените водени за подра-
чјето на: го. Скопје — IV реон од органите на пра-
вославната вероисповест за времето од 1 I 1900 до' 1 I 
1915 година: од органите н^ мухам! данската вероис-
повест за воемето от 1 I 1900 до 1 I 1927 година и од 
6 IV 1941 до 9 V 1946 година; од органите на римо-
крт^личкѕта вероисповест з^ времето од 1 I 1900 до 
9 V 1946 година; од органите на мојсиевската веро-
исповест за впемето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и 
отт органите останатите вероисповести за 
виењето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година и 2) с. Маџа-
ри и Трубарево од оплодите на православната вероис-
повест з^ времето од 1 I 1900 до 1 I 1920 година и о л 
оп^лнит^ 'нз пгтаналите вероисповести за - времето од 
1 I 1900 до 9 V 1946 година. 

ГРАД СТРУМИЦА 

Градскиов набоден одбоо на го. Струмица, донел 
решение бр. 5150/50 од 17 IV 1950 година да се об-
н^в^т матичните книги на родените водени за подоачје-
то на: 1) гр. Струмица од органите на православната 
пепоисповест за времето од 1 I 1900 до 3 XII 1914 го-
дина и О! органите на мухамеданската, католичката и 
рпоте^татгг^ат^ вероисповест за времето од 1 I 1900 
до 9 V 1946 година; 2) с. Баница и1 Вадача од орга-
ниве на православната вероисповест за времето од 
1 т 1900 до 31 XII 1924 година и од 1 I 1935 до 9 V 
1946 година и од органите на мухамеданската ѕ веро-
исповест ^а времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година 
и 3) с. Градско Балдавци од органите на православ-
ната вероисповест за времето од 1 I 1900 до 31 ХИ 
1914 година. 

џ ^ 
ГРАД ШТИП 

Градскиот народен одбор на гр. Штип, донел ре-
шение бр. 5506/50 од И IV 1950 година да се обно-
ват матичните книги на родените водени за подрачјето 
на гр. Штип и Ново Село од органите на православна-
та вероисповест за времето од 1 I 1900 до 1 I 1914 го-
дина и од органите на мухамеданската вероисповест 
за времето од 1 I 1900 до 9 V 1946 година. 

/ 

% / 
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ГРАД ТЕТОВО 

Градскиот народен одбор на гр. ^Тетово донел ре-
шение бр. 7062/50 од 10 IV 1950 година да се ојЈно: 

ват матичните книги на родените водени за подрачјето 
на: 1) гр. Тетово^ од органите да православната веро-
исповест за времето од 1 I 1900'до 31 XII 1912 година 
и од органите на мухамеданската вероисповест за, вре-
мето од 1 I 1900 до 31 XII 1920 година и 2) с. Лавце 
од органите на, православната вероисповест за време-
то од 1 I 1900 до 31 ХИ 1919! година и од органите на 
мухамеданската вероисповест за времето од 1 I 1900 
до 31 XII 1920 година и од 1 I 1941 до 31 XII 1941 

ГРАД ТИТОВ ВЕЛЕС 

Градскиот народен одбор на гр. Титов Велес до-
нел решение бр. 480/50 од 6 IV 1950 година да се об-̂  

^новат матичните книги на родените водени за подрач-
јето на: 1) гр. Титов Велес а) за I, II и Ш парохија 
од органите ,на православната вероисповест за времето 
од 1-1-1900' до 31. ^11.1912 година и од органите на 
мухамедански^ вероисповест за времето од 1/1. 1900 
до 31. XII. 1921 година како и за сите родени од 1. I. 
1922 до 9. V. 1946 година кои н-е се уписани во матич-
ната книга на родените и б) за IV и V парохија од орга-
ни ге на православната вероисповест за времето од 1. I. 
1900 до 31. XII. 1913 година и од 1. I. 1916 до 31. XII 
1917 година и од органите на мухамеданската верои-
сповест за времето од I. 1900 до ЗГ XII. 1921 година 
и 2) с, Ново' Село од органите на православната веро-
исповест за времето од 1., I. 1900. до 1. V. 1919 го-
дина. " 4 

Се известуваат сите лица чие радање било угш-
сано во напред наведените антички книги на родениве 
да поднесат пријава за упис во матичната книга 
на родените која се обновува во срок1 од три месеци од 
ова објавување во "Службен весник на НРМ". 
ГУ. Бр. 26532/51 ^ 

Од Министерството за внатрешни работи 
на Народна Репуб,лика Македонија 

Огласен дел 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ ' 

И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз осшва 1Допштата од Поверен, за стопанство на 
ГНО — Ошгоје бр. 8856/45 год. натпеа,н е -во регистерот и а' 
занаетчиските дуќани и работилници на 'Страна Ј)6, рег. бр. 
56, аана-етадс-чгло,т дуќан, под ,фирма: Фирмоп,иоец, П гиче Трик 
пушов Димов со седиште ',во гр-ад Скопје. 

Пред.мет на работата на дуќанот е: шинување на 
фТуртЈ. 

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Панче Три-
пунов Димов. 

Од Поверен. за! финансии н-а Народниот од,бор, на 1-
реон Скопје, бо-. 6117 од 14-1У-1951 тед. 9 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 
1278/45 год. записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страда 176, рег. бр. 176, 

зана,етчискиот дуќан под фирма: Опинч^р, Абдул Му-
стафа Алијоски со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на 
општи, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдул 
Мустафа Алијоски. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18500 одб-УШ-51 год. Н—112—2212 

Врз основа дозволата од ГНО —Прилеп, бр. 2117/ 
45 год. записан е во регистерот та занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 177, рег. бр. 177, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Киро Орда-
нов Начески со седиште во град Прилеп. 

Предмет на работат^ на дуќанот е: изработка и 
поправка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Ор-' 
данов Начески. 

Од Поверен. з(а финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18507 од 6-УШ-51 год. П—112—2213 

Врз основа дозволава од ГНО — Прилеп, бр. 
1252/45 ^од. записан е во регистерот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 178, рег. бр. 178, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Конду рабија, Ордан 
Кочов Ночевски со седиште во град Прилеп. 

Предмет до работата на дуќанот е: изработка и 
поправка на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан Ко-
чов Нечески. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 
18508 од 6-УШ-51 год. а 11—112—2214 

Врз основа 'дозволата од ГНО —Прилеп, бр. 810/ 
46 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници ма стра-на 179, рег. бр. "179, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Леблебеџија, Имер А. 
ИсмаГилоски со седиште во град Прилеп. 

Предмет 'на работата на дуќанот е: печење и про-
равање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Имер А. 
И с маде лос ки. 

Од Поверен, за финансии на Ш О — Прилеп, бр. 
18510 од 6-УШ-51 год. 11—112—2215 

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп; бр. 978/ 
45 год. записан е во регистерот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 180, рег. бр. ^ ^ з а н а -
етчискиот дуќан под фирм^а: Столар, ѓорѓи Глигоров 
Бојаџиоски со седиште во град Прилепг 

Предмет на работата н̂ а дуќанот е: столарски 
изработки. 

Фирмата ќе ја потпишувЅа сопственикот Ѓорѓи 
Глигоров Бојаџиоски. 

Од Поверен, за финансии н,а ГНО — Прилеп, бр. 
/18511 од 6-УШ-51 год. " П—112—2216 

I СОДРЖИНА 
' Рег. бр. ^ % страна 
I 115. Решенија за обновување на уништените матични 
1 книги ца родените од 1900 до 9 мај 1946 

година 203 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" - Скопје 
"29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната 

банка — Скопје бр, 801-901702 Печатница "Гоце Делчев" - - Скопје. 


