
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се исправаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на 
ИРА!" — Скопје, Огласи по тарифата. 
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560 динари. Овој број чини 14 динари 

- Чековна сметка број 801.901702 

39 
УКАЗ 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ, а 
во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на 

-Народното собрание на НРМ, Президиумот на Народ-
ното собрание на НРМ го прогласува Законот за по-
делбата на Народна Република Македонија на околии, 
градови, градски општини и општини, што' го донесе 
Народното собрание на НРМ на седницата од 10 април 
1952 година, а кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА ПОДЕЛБАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОКОЛИИ, ГРАДОВИ, ГРАДСКИ ОПШТИ-

НИ ИГ о п ш т и н и 

Член 1 

Народна Република Македонија се дели на око-
лии, градови, градски општини и општини. 

Член 2 
Главниот град на, Народна Република Македонија 

Скопје е град во смисла на Општиот закон за народ-
ните одбори од 1 април 1952 година. 

Покрај своето потесно градско подрачје, град 
Скопје ги опфаќа и селата Горно Водно, Маџари, и 
Трубарево. 

Член 3 
Околиите во Народна Република Македонија се: 

1. Битолска околија 
2. Гевгелиска околија, 
3. Гостиварска околија, 
4. Дебарска околија, 
5. Кичевска околија!, 
6. Кочанска околија, 
7. Кривопаланачка околија, 
8. Кумановска околија, 
9. Малешевска околија, 

10. Овчеполска околија, 
11. Охридска околија 
12. Пречанска околија, 
13. Прилепска околија, 
14. Скопска околија, 
15. Струмичка околија, 
16. Тетовска околија, 
17. Тиквешка околија и. 
18. Титоввелешка околија. 

Член 4 
Градските општини во .Народна Република Маке-

донија се: 
1. Во Битолска околија — Битолска г р а д с к а о п -

штина, во чие подрачје влегува Битола; 
2. во Гевгелиска околија: 
Гевгелиска градска општина, во чие подрачје вле-

гуваат Гевгелија и селата: Горничет, Конско, Моин, 
Мрзенци и Хума; 

Валандовска градска општина, во чие подрачје 
влегуваат Вал андо во и селата: Балинци, Брајковци, 
Грчиште, Марвинци, Пирава, Раброво и Чештово; 

3. во Гостиварска околија — Гостиварска град-
ска општина во чие подрачје влегува Гостивар; 

4. во Дебарска околија — Дебарска градска оп-
штина, во чие подрачје влегуваат Дебар и селата: Аме, 
Баниште, Бомово, Елевци, Коњари, Кривци, Рајчица, 
Селокуќи и Стас; 

5. во Кичевска околија — Кичевска градска 'оп-
штина, во чие подрачје влегува Кичево; 

6. ,во Кочанска околија — Кочанска градска оп-
штина, во чие подрачје влегува Кочани; 

7. во Кривопаланачка околија — Кривопаланачка 
градска општина, во чие подрачје влегуваат Крива Па-
ланка и селата: Ба1с, Варовиште, Дренак, Дрење, Ду-
рачка Река*, Киселица, Конопница, Кошари, 'Лозаново, 
Мартиница и Станци; 

8. во Кумановска околија: 
Кратовска градска општина, во чие подрачје вле-

гуваат Кратово и селата: Близанци, Горно Кратово, 
Емирица, Железница, Живалево, Кавран, Кнежево, Кој-
ково, Куново, Мушково, Нежилово, Приковци, Тура-
лево, Филиповци и Шлегово; 

Кумановска градска општина, во .чие подрачје 
влегуваат Куманово и селото Проевце; 

9. во Малешевска околија: 
Беровска градска општина, во чие подрачје влегу-

ваат Берово и! селата: Двориште, ратево и Смојмирово; 
Делчевска градска општина, во чие подрачје вле-

гуваат Делчево и селата: Бигла, Ветрен, Габрово, Град, 
Звегор, Очипеле, Полето, Стамер, Турија, Чифлик и 
Шопје; 

Пехчевска градска општина,'во чие подрачје вле-
гуваат Пехчево и селата: Бу динарци, Митрашинци, 
Негрево, Робово, Умлени, Црник и Чифлик; 

10. во Овчеполска околија: 
Светиниколска градска • општина, во чие подрачје 

влегуваат Свети Николе и селата: Кнеже, Нова Мез-
дра и Стара Мездра; 

Штипска градска општина, во чие подрачје вле-
гуваат Штип и селата: Долани и Ново Село; " 
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11. во Охридска околија: 
Охридска градска општина, во чие подрачје вле-

гува Охрид; 
Струшка градска општина, во чие подрачје вле-

гува Струга; 
12. ВО1 Преславска околија — Ресенска градска) оп-

штина, во чие подрачје влегува Ресен; 
13. ва Прилепска околија: 
Крушевска градска општина, во чие подрачје вле-

гуваат Крушево и селата: Бирино и Острилци; 
Прилепска градска општина!, во чие подрачје вле-

гуваат Прилеп и селата: Варош, Дабница, Селце и 
Присад; 

14. во Скопска околија — Ѓорчепетровска град-
ска општина, во чие подрачје влегуваат Ѓорче Петров 
и селата: Бардовци, Влае, Горно Нерези, Долно Нере-
з ^ З л о к у ќ а н и , Крушопек, Ново Село и Оризари; 

15. во Струмичка околија: 
Радовишка градска општина!, во чие^подрачје вле-

гуваат Радовиш и селата: Аликоч, Козбунар, Коџалија, 
Парналија, Раклин, Су пу рге и Шипковица; 

Струмичка градска општина, во чие. по драч је вле-
гуваат Струмица и селата: Баница, Водоча и Градско 
Балдовци; 

16. во Тетовска околија — Тетовска градска оп-
штина, во чие подрачје влегуваат Тетово и селата. 
Лавце и Фалише; 

17. во Тиквешка околија: 
Кавадарска градска општина, во чие подрачје вле-

гуваат Кавадарци и селата: Ваташа, Глишиќ, Марена и 
Сопот; 

Неготинска градска општина, во чие подрачје вле-
гуваат Неготино и селава: Дуброво, Курија и Тимја-
ник; 

18. во Титоввелешка околија — Титоввелешка град-
ска општина, во чие подрачје влегуваат Титов Велес и 
селата: Башино Село, Горно Оризари, Ново Село и 
Чалошево. 

Член 5 

Општините на Народна Република Македонија се: 

I. ВО БИТОЛСКА ОКОЛИЈА 

1. Бачка општина со селата: Бач, Брод, Велесело, 
Гермијан, Гнилеж, Добровени, Живојно, Полог, Ско-
чивир, Сливница и Сович; 

2. Будаковска општина со селата: Алинци, Арма-
туш, Будаково, Горно Чарлија, Далбеговци, Дедебалци, 
Добрушево, Долна Чарлија, Мусинци, Ношпал, Путу-
нус, Радобор, Трап и Црничани; 

3. Буковска! општина со селата: Бистрица, Буково, 
Злокуќани, Кравари, Крстоар и Ореово; 

4. Велушинска општина со селата: Барешани, Ве-
лушина, Грешница), Драгош, Жабјани, Капина, Ки-
шава, Лажец, Олевени, Острец и Породин; 

5. Демирхисарска општина со селата: Бараково, 
Вардино, Белче, Граиште, Единаковци, Журче, Кутре-
тино, Мургашево, Ново Село, Лесково, Прибилци, Ра-
к и ј и ц а , Растоица, Сладуево, Слепче, Стругово и Суви 
дол. 

Седиштето на Народниот одбор на Демирхисарска-
та општина е во село Мургашево; 

6. Диховска општина со селата: Братин Дол, Брус-
ник, Дихово, Лавци, Магарево, Нижеполе, Снегово и 
Трново; . • 4 

7. Долинска општина со селата/. Бабино1, Базерник, 
Брезово, Големо Илино, Доленци, Железнец, Мало 
Илино и Средорек. 

8. Жванска општина со селата: Вирово, Жван, 
Мренога, Радово, Слоешницај, Омотница, Суво Грло и 
Церово; ' 

9. Ивановска општина со селата: Беранци, Ва-
шареица, Древеник, Ивањевци, Лознани, Новоселани, 
Подино, Свети Тодори, Српци и Трновци; 

10. Кажанска општина со селата: Гопеш, Доленци, 
Гавато, Кажани, Лера, Маловиште, Рамна, Ротино, Срп-
ци и Цапари; 

11. Кременичка општина со селата: Долно Егри, 
Кременица«, Меџетлија и Средно Егри; 

12. Кукуречанска општина со селата: Горно Ори-
зари, Драгожани, Драгарино, Крклино, Кукуречани, 
Могила, Ново Змирново, Раштани, Старо ^мирново и 
Црнобуки; 

13. Логовардска! општина с0 , селата: 'Долно Ори-
зари, Карамани, Логоварди, Оптичари, Поешево и Трн; 

14. Лопатичка општина со селата: Габаловци, За-
гориче, Лисолај, Лопатица, Метимир, Облаково, Сви-
њиште, Секирали, Стрежево, Утово и Црновец; 

15. Маковска општина со селата: Брник, Ивени, 
Маково, Моино, Орле и Рапеш; 

16. Новачка општина со селата: Балдовенци, Би-
љаник, Врановци, Гнеотино, Горно Агларци, Грумази, 
Добромири, Долно Агларци, Маглевци, Новаци, Ново 
Село, Долно Орехово, Паралево, 'Рибарци, Суводол и 
Тепавци; 

17. С т а р а в и н а општина со селата: Будимирци, 
Градешница, Групниве, Зович и Старавина; 

18. Смилевска општина со селата: Боиште, Обед-
ник и Смилево. 

И. ВО ГЕВГЕЛИСКА ОКОЛИЈА 4 

1. Башибозечка општина со селата: Бајрамбоз, 
Ба(шибоз, Вулунтули, Дурутли, Кочули,' Курдамзали, 
Органџали, Севендекли и Џумазбоз; 

2. Богданска општина со селата: Богданци, Бого-
ројца, Гавато, Селемли и О в а к о в о ; 

3. Деделска општина со селата: Дедели, Казандол, 
Прстен, Собри, Татарин и Чалакли; 

4. Миревска општина со селата: Габрово, Давидо-
во, Милетково, Миравци и Петрово; 

5. Негорска општина; со селата: Кованци, Негор-
ци, Прдејци, Серменан и Смоквица; 

6. Дојранска општина Со 'селата: Гопчели, Нико-
лиќ, Нови Дојран,Сретеново, Стари Дојран, Фурка, 
Црничани и Чаушли; 

Седиштето на Народниот одбор на Дојранската 
општина е во Нови Дојран; 

7. Удовека општина со селата: Ајранли, Дразни, 
Баракли, Башали, Веј сели, Градец, Гулели, Јосифово, 
Плавуш, Терзели и Удово; 

III. 'ВО ГОСТИВАРСКА ОКОЛИЈА 

1. Бањичка општина со селата: Беловиште, Горна 
Бањица, Горна Гоновица, Долна Бањица, Долна Гоно-
вица, Лакавица, Митрои Крсти, Симница, Сретко©:*, 
Сушица и Церово; 

2. Врапчиња општина со селата: Врапчиште^ Га-
лате, Добри Дол, Пожара™ и Топлица; 

3. ВруТочка) општина со селата: Вруток, Дуф, Но-
во Село, 'Орчуше, Печково, Равен и Речани; 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 13 — Стр. 99 

4. Дебрешка општина со селата: Врановци, Горно 
Јеловце, Дебреше, Долно Јел овце, Здуње, Зубовце, 
Лешница и Ново Село; 

5. Никифоровска општина со селата: Леуново, 
Маврово и Никифорова, 

6. Србиновска општина со селата: Железна Река, 
Куново, Пајцалиште, Србиново, Стра,јане, Трново и 
Кафа); 

7. Сеновска, општина со селата; Горнине, Градец, 
Ѓургевиште, Калиште, Ломница, Неготино, Пирок и 
Сенокос; 

8. Трнинка општина со селата: Беличица, Бибај, 
Богдево, Бродец, Волковија, Врбен, Грекеј, Жужње, Ки-
чиница, Кракорница, Нивиште, Нистрово, Ничпур, Риб-
ница, Сенце и Тануше; 

Седиштето на Народниот одбор на Трничката оп-
штина е во Трница; 

9. Чајленска општина со селата: Балиндол, Кори-
то, Мало Турчане и Чајле; 

10. Че гранска! општина со селата: Волковија, Стен-
че, Тунчевиште, Форино и Чегране; 

IV. ВО ДЕБАРСКА ОКОЛИЈА 

1. Баланечка општина со селата: Бајрамовци, Ба-
ланци, Броштица, Голем Паирадник, Горенци, Жити-
нани, Мзд Папрадник и Пареши; 

2. Жировничка општина со селата: Болетин, Ви-
душе, Врбјани и Жировница; 

3. Косоврашка општина со селата: Горно Косо-
врасти, Горно Мелничани, Долно Косоврасти, Долно 
Мелничани, Моторче, Осој и Скудриње. 

Седиштето на, Народниот одбор на Косоврашката 
општина е во Долно Косоврасти. 

4. Коџаџишка општина со селата: Брештани, Дол-
гаш; Евла, Елевци, Кочишта, Коџаџик, Новаци, Осол-
ница и Праленик; 

5. Лазарополска општина! со селата; Гари, Лазаро-
поле, Росоки, Селце и Тресонче; 

6. Манастиречка општина со селата: Буринец, 
Дренок, Модрич, Отишане, Селце и Џепиште; 

Седиштето на Народниот одбор на Манастиречка-
та општина е во Манастирец; 

7. Ростушка општина со селата: Аџиевци, Биту-
ше, Велебрдо, Галичник, Јан^е, Присојним, Ростуше, 
Сушица и Требиште. 

V. ВО КИЧЕВСКА ОКОЛИЈА 

1. Бржданск& општина со селата: Брждани^ Бели-
ца, Видрани, Јудово, Козица и Свињишта; 

2. Бродска општина со селата: Брод, Девич, Греш-
ница, Дреново, Латово, Сланско, Суво Дол и Требино; 

3. Долноманастиречка општина со селата: Горни 
Манастирец, Горно Крушје, Долни Манастирец, Долно 
Крушје, Драгов Дол, Слатино, Томино Село и Топол-
ница; 

4. Друговска општина со селата: Горно Добре-
ноец, Долно Добреноец, Другово, Јаворец, Лавчани, 
Манастир Доленци, Подвис, Пополжани и Срб јани; 

5. Заешка општина! со селата: Бачишта, Букојча-
ни, Горно Стра го м иште. Долно Страгомиште, За јас , 
Колари, Колибари, Мидимци и Тајмиште; 

6. Ижишка општина со селата: Дворци, Ижиште, 
Лисичани, Ореовец, Пласница, Преглево и Ру е јаци; 

7. Изворска општина со* селата: Душогубица, Ех-
ловец, Иванчишта, Извор*, Кленовец, Малковец и По-
повец; 

8. Јаголдоленска општина со селата: Париково, 
Јаголдоленци, Јагол, Папрадиште, Поповјани и Туин; 

9. Малоцрска општина со селата!: Велмевци, Го-
лемо Црско, Кладник, Мало Црско, Прострање и Цер; 

10. Модринка општина' со селата: Белица, Брез-
ница, Вир, Калуѓерец, Могилец, Модриште, Локвица, 
Тажево и Црешнево; 

11. Орланска општина со селата: Ду пј ани, Кози-
чино, Крушица Миокази, Орланда, Патејц, Рабетино, 
Речани, Свето Раче и, Челопеци; 

12. Осломејска општина со селата: Арангел, Га-
рани, Жубрино, Лазоровци, Мамудовци, Ново Седо, 
Осломеј, Премда, Србица, Стрелци,, Црвивци и Шутово; 

13. Растешка општина со селата: Битово, Близан-
ско, Волче, Горно Ботушје, Долно Ботушје, Заград, 
Здуње, Косово, Растеж и Требовле; 

14. Раштанска општина со селата: Грешница, 
Длапкин Дол, Кнежино, Лешница, Осој, Рапидни, Ре-
чани и Трапчин Дол; # 

15. Самоковска општина со селата: Бонче, Брест, 
Звечан, Зркле, Инче, Ковач, Ковче, Лупиште, Рамне, 
Самоков, Старо Село и Сушица; 

16. Староечка општина со селата: Атишта, Бигор, 
Доленци, Вранештница, Карбуница и Староец. 

VI. ВО КОЧАНСКА ОКОЛИЈА 

1. Блатечка општина со селата: Блатец, Лаки, Ли-
пец и Пекљани; 

2. Виничка општина со селата: Виница, Виничка 
Кршла, Градец, Истибање, Јакимово, Лески, Црн Камен 
и населбата Габритница; 

3. Грланска општина со селата: Грлани, Драго-
браште, Калиманци, Крушево и Трсино; 

4. Златовска општина со селата: Бутеш, Древен, 
Зеленград, Злетово, Јамиште, Лесново, Луково, Рата-
вица, Трипутанци, Турско Рудари и Шталковица; 

5. Зрновска општина со селава: Видовиште, Зр-
новци, Мородвис и Теранци; 

6. Нивичанска, општина со селата: Бели, Л&шки, 
Нивичани, Пантелеј и Р а ј чани; 

7. Обленгевска општина со селата: Баша, Долни 
Подлог, Горни Подлог, Мојанци, Облешево, Спанчев©, 
Тркање и Чифлик; 

8. Оризарска општина со селата: Безиково, Грдов* 
ци, Оризари, Пресека, Прибачево и Цера; , 

9. Полачка општина со селата: Вранинци, Главо-
вица, Горно Градче, Долно Градче, Јастребник, Костин 
Дол, Небо јани, Ново Село, Полаки, Припур, Речани и 
Црвена Нива; 

10. Пробиштипска општина со селата: Горни Сту 
бул, Гризилевци, Добрево, Долни Стубул, Дренак, Кал 
ниште, Кундино, М а р и ј и н о , Неокази, П е т р у ш и ћ 
Плешанци, Пробиштип и Стрмош; 

11. Чешиновска општина со селата: Врбица, Жи-
ганци, Лепепелци, Ново Селани, Соколарци и Чеши-
ново. 

VII. ВО КРИВОПАЛАНАЧКА ОКОЛИЈА 

1. Германска општина со селата: Герман и ПЈкли-
ште; 

2. Градечка општина со селата: Габер, Градец и 
Осиче; 

3. Длабочичка општина со селата: Баштево, Ба-
рово, Длабочица, Мождивњак, Псача и Тламинци; 

4. Дубровниче општина со селата: Голема Црцо-
рија, Д у б р о в н и к , Луке, Крстиндол, Мала Црцорија и 
Подржи Коњ; 
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5. Жидиловска! општина со селата: Жидилово, Кос-
тур1, Крилен, Узем и Трново; 

6. Огутска општина со селата: Метежево, Нерав 
и Огут; 

7. Петраличка општина со селата: Баракли ја, Ги-
новде, Крив4 Камен, Милутинци и Петр&лица; 

8. Ранковска општина со селата: Ветуница, Вржо-
грнце, Гулинце, Лубинци, Одрено, Опила .Отошница, 
Радибуш, Ранковци и Станча. 

VIII . В О КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА 

1. Арбанашка општина со селата: Арбанашко', Бу-
ковљане, Дејловце, Длабочица, Осиче, »Рамно и Цве-
Тишни да; 

2. Бај л овска општина со селата: Алинце, Бај лов-
це, Нерешко, Добрача, Жељувино- и Цвиланце; 

3. Белинска општина со селата: Бедиње, Долно 
Коњаре, Лопата, Љубодраг, Ново Село, Олај е, Режа-
новце, Речица, Умин Дол и Черкеско Село; 

4. Думановска општина со селата: Белановце, Глан 
жње, Гошинце, Думановце и Злокуќани; 

5. Жегланска општина со селата: Враготурче, Вра-
чевце, Драгоманце Жеглани, Карловце, Коинце, Ко-
кино, Малотино, Магленце, Пелинце, Пузаљка и Сте-
панце; 

6. Клечовска општина со селата: Бељаковце, До-
везенце, Зубовце, 'Јачинце, Клечевце, Косматац, Мур-
гаш и Новоселани; 

7. Матеечка општина со селата: Биштица, Матеј-
че, Никуштак Отла, Ранковце, Ропалце и Стрима; 

8. Младонагоричанска општина со селата,: Младо 
Нагоричану и Тромега; 

9. Облавечка општина со селата: Војник, Дренок, 
Канарево, Макреш, Облавце, Орах, Ругинце и Стре-
зовце; 

10. Орешачка општина со селата: Алакинце, Ва-
ка,в, Винце, Д'лга, Доброшане, Живиње, Колицко, Ма-
лино, Орашац, Пчиња3 Скачковце и Шупли Камен; 

11. Павл еш епска општина со селава: Габреш,, Гра-
диште, Горно Гуганци, Долно Гуганци, Кокошиње, 
Кутли Бег, Кучкарево, Кшење, Павлешенци, Пезово, 
Стањевци и Строј маици; 

12. Романовска општина со> селата: Агино Село, 
Биљановци, Брзак, Романових и Студена Бара; 

13. Слупчанска општина со селата: Алашевце, Из-
вор, Липково, Оризаре, Руница и Слупчане; 

14. Старонагорачанска општина со селата: Алгу-
ња, Никуљане, Старо Напричане, Стрисвец и Чело-
пек; 

15. Страцинска општина со селата: Димонци, Кри-
латица, Куклица, Пендак, Страцин, Талишманци и Тр-
говец; 

16. Табановска општина со селата: Ваксинци, Гор-
но Коњаре, Карабичани, Лојане, Сопот, Стража, Су 
шево, Табановце и Четирце; 

17. Шопскорудамска општина со селата: Вакв, 
Кетеново, Коњух, Секулица, Тата1мир, Топаловић и 
Шопско Рудари. 

IX. В О М А Л Е Ш Е В С К А О К О Л И Ј А 

1. Владимире^ општина со селата: Владимирово, 
Мачево и 'Русиново; 

2. Драмченска општина со селата: Братиславу, 
Драмче, Киселица Костин Дол и Селник; 

3. Каменичка општина со селата: Дулица, Илиово, 
Каменица, Косевица, Луканица, Моштица), Саса и Тодо-
ровић; 

4. Тработивишка општина со селата: Вирче, Нов 
Истеввдк, Панчарево, Разловци, Стар Истевник и Тра-
ботивиште. 

X . В О О В Ч Е П О Л С К А О К О Л И Ј А 

1. Горобинска општина со селата: Горобинци, Гу-
зумелци, Крушица, Преод, Сопот и Трстеник; 

2. Драчевска општина со селата: Драгоево, Еде-
клерци, Јамуларци, Прљуш, Селце, Скандалци, Софи-
лари, Топлик, Хаџи Реџепли, Хаџи Сеј дели, Хаџи Хам-
зали и Црешка; 

3. Ерџелијска општина со селата: Амзабегово, 
Аџибегово, Богословец, Буриловци, Горно Црнилиште, 
Делисинци, Долно Црнилиште, Ерџелија, Кадрифаково, 
Мустафино и Пеширово; 

4. Карбинска општина со селата: Аргулица Бу-
рилчево, Караорман, Карбинци, Козјак, Кучичино, При-
печани, Руљак, Таиринци и Црвулево; 

5. Крупишка општина со селата: Горни Балван, 
Горно Трагерци, Долни Балван, Крупниве, Пишица и 
Уларци; " 

6. Лакавичка општина со селата: Балталија Брест, 
Гарван, Гарочино, Загорци, Лакавица, Лескоица, Ли-
пов Дол, Љуботен, Ново Село, Пиперово, Пухче, Ско-
руша, Степанци, Суво Грло, Танатарци, Чифлик и Шо-
пур; 

7. Немањичка општина со селата: Арбасанци, Гор-
но Барбарево, Долно Барбарево, Макреш, Мечкуевци, 
Немањица Орел, Патетино, Равници, и Стануловци; 

8. Радарска општина со ̂ селата: Вртешка, Голем 
Габер, Ебеплија, Јунузлија, Калапетровци, Калаузлија, 
Кепекчели, Кошево, Курфалија, Кучилат Кучица, Мал 
Габер, Мичак, Му р а б и ј а , Никоман, Оџалија, Почи-
вало, Парналија, Радања и Шашаварлија; 

9. Тричешмиска општина со селата: Ба1тиља„ Брса-
ково, Доброшане, Долно Трогерци, Криви Дол, Сарчи-
ево, Судик, Сушево, Тестемелци, Три Чешми и Чар-
даклија; 

10. Троолска општина со селата: Бучиште, Гај-
ранци, Гујновци, Зарапинци, Куково, Лезово, Престри-
фино, Пуздерци, Стризовци и Троол. 

XI В О О Х Р И Д С К А ОКОЛИЈА 

1. Белчишка општина со селата: Белчишта, Ботун, 
Брежани, Велмеј, Горно Средоречје, Гркополе, Долно 
Средоречје, Зл ести, Лешани, Ново Село, Песочани и 
Црвена Вода; 

2. Вевчанска општина со селата: Вевчани, Горна 
Белица и Октиси; 

3. Белештевска општина со селата: Велешта^ Вра-
ниште,, Горно Татеши, Дабовјани, Долна Белица, Долно 
Татеши, Ташморуништа и Тоска; 

4. Галичичка општина со селата: Велгошти, Веле-
стово, Елшани, Лескоец, Љубаиишта!, Коњско, Пешта-
ни, Рамно, 'Скребатно, Трпеј це и Шипокно; . 

Седиштето на; Народниот одбор на Галичичката 
општина е во Охрид; 

5. .Драслаичка општина со селата: Биџево, Дело-
гожди, Драслаица, Ливада, Ложани, Моришта и Ново 
Село; 

6. Дримколска општина со селата: Безово, Јабла-
ница, Лакаица, Луково, Нерези и Пискупштина; 

Седиштето на Народниот одбор на Дримколската 
општина е во село* Нерези; 

7. Издеглавска општина! со селата: Издеглавје, 
Оздолени, Слатино, Слатински Чифлик и Сошани; 
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8. Караорманска општина со селата: Држанога, 
Богоица, Брчево, Глобочица, Збажди, Локов, Мисло-
дежда, Поум и Присовјани; 

Седиштето на Народниот одбор на Караорманската 
општина е во село Миел одежда; 

9. Лабунишка општина со селата-: Бороец, Лаб*у-
ништа и Подгорци; 

10. Мешеишка општина со селата,: Климештани, 
Корошиште, Мешеишта, и Џепин; 

11. Ра|долишка општина со селата: Вишни, Загра-
чани, Калиште, Мало Блан, Радожда,, Радолиште, Фран-
гово и Шум; 

12. Сливовска општина со селата: Арбиново, Врб-
јани, Годивје, Лактиње, Мраморец, Сливово и Турје; 

13. Требенишка општина со селата: Волно, Горен-
ци, Мислешево, Оровник, Подмоље и Требениште; 

14. Коселска општина со селава: Вапила!, Горно 
Лакочереј, Долно Лакочереј, Завој, Куратица, Ливои-
шта, Опеница, Орман, Плаќе, Расино, Речица, Сви-
ништа, Сирула и Косел. 

ХН. В О П Р Е Ч А Н С К А ОКОЛИЈА 

1. Јанковечка општина, со селата: Болно, Златари, 
Избишта, Илино, Јанковец Кривени, Крушје, Лева 
Река, Петрино и Сопотско; 

2. Љу бој нека општина со селата: Арвати, Брај-
чино, Долно Дупени, Крани, Љубојно, Наколец, Слив-
ница и Шрбово; 

3. Подмочанска општина со селата: Асамати, Гор-
на Бела Црква!, Грнчари, Долна Бела Црква, Езерани, 
Козјак, Ку рабиново, Подмочани, Претор и Рајца; 

4. Царедворска општина со селата: Волкодери, 
Горно Дупени, Дрмени, Евла, Конско, Лавци, Лескоец, 
Отешево, Перово, Покрвеник, Пре луб је, Стење, Сти-
пино, Царев Двор и Шурленци. 

ХШ. В О ПРИЛЕПСКА ОКОЛИЈА 

1. Белоцрквенска општина со\ селата: Бела Црква, 
Бучин, Воѓани, Обршани, Пашино Рувци, Пресил и 
Света; 

2. Витолишка општина со селата: Бешиште, Вито-
лиште, Врпско, Живово, Манастир и Полчиште; 

3. Дебрешка општина со селата: Барино, Дебре-
ште, Жабјани, Јакреново, Кошино, Крана, Лажани, Ро-
потово и Саждево; 

4. Долненска општина со селата: Бело Поле, Бра-
илово, Вранче, Дабјани, Долнени, Заполжани, Кутле-
шево, Мажучиште, Мало Мраморани, Ново .Селани, 
Сарандиново и Сенокос; 

5. Долнодивјачка општина со 'селата: Арилево, 
Горно дивјаци, Долно Дивјаци, Зашле, Кочиште и 
Пуста Река; 

6. Дуњска општина со селата: Вепрчани, Дуње, 
Ѓуѓаково, Кален, Кокре, Крушевица, Пештани и Ча-
ниште; 

7. Дупјача^ска општина, со селата: Горно Село, Де-
сово, Дреновци, Дуп јачини, Забрчани и Небрегово; 

8. Канагларска општина со селата: Бонче, Ереков-
ци, Канатларци, Лопатица, Марул, Подмол и Шеле-
верци; 

9. Костинечка општина со селата: Гостиражње, 
Долгаец, Зрзе, Костинци, Маргари, Пешталево, Риле-
во, Секирци, Слепче, Сливје, Строеја и Црнилиште; 

10. Кривогаштамска општана со селава: Врбоец, 
Годивје, Кореница, Кривогаштани, Крушеани, Локвени, 
Милошево, Свето Митреви и Турско; 

11. Малокојнарска општина со селата: Боротино, 
Вр б јани, Големо Кој пари, Кадино Село, Мало Којнари, 
Мирче Ацев и Славеј; 

12. Норовска општина со селата: Алдинци, Велу-
шино, Житоше, Борово и Селце; 

13. Плетварска општина со селата: Беловодица, 
Крстец, Ланишта, Ореовец и Плетвар; 

14. Старолаговска општина со селата: Алинци, 
Беровци, Волково, Галичани, Мало Рувци, Ново Лаго-
во, Прилепец, Старо Лагово, Чумово и Штавица; 

15. Тополчанска општина,со селата: Веселчани, 
Загорани, Клепач, Тополчани, Тројкрсти и Чепигово; 

16. Тројачка општина со селата: Голем Радобил, 
Дрен, Мал Радобил, Никодин, Ракле, Смолани, Топлица, 
Тројаци и Царевиќ. 

X I V . В О СКОПСКА ОКОЛИЈА 

1. Бразданска општина со селата: Бањани, Блаце, 
Бразда, Визбеново, Глуово, Горно Оризари, Горњани, 
Мирковци и Чучер; 

2. Буковичка општина со селата: Арваклија, Бо-
јани, Букович, Ласкарци, Пакичари, Раович, Семени-
шта и Чај лани; 

3. Бушрџиска општина со селата: Ајвагговци, 
Белимбегово, Вујковци, Бунарџик, Бучинци, Дељадров-
ци, Марино, Миладиновци, Мршевци и Текија; 

4. Вучидолска општина со селата: Вучи Дол, Тра-
чани, Кучково, Никиштани и Орман; 

5. Зелениковска општина ш селата: Вражали, Ста-
ница Зелениково, Градовци, Гумалево, Дејковац, До-
брино, Зелениково, Ново Село, Орешани, Пакошево, 
Палиград, Смесница, Страхојадица, Таор и Тисовица; 

Седиштето на Народниот одбор на| Зелениковската 
општина е во населбата Станица Зелениково; 

6. Горноколичанска општина со селата: Алдинци, 
Горно Количани, Долно Количани, Драчевица, Кал-
дирец, Пагаруша и Црвена Вода; 

7. Драчевска општина со селата: Батинце, Врте-
кица, 'Горно Лисиче, Долно Лисиче, Драчево, Морани, 
Равни Габер и Студеничани; 

8. Јаболчишка општина со селата: Држилово, Ја-
болце, Нова Брезница, Осинчани и Патишка, Река; 

9. Кажановска општина со селата: Бадар-, Блаце, 
Градовци, Кажаново, Кажановска Брезица Кожле и 
Летевци; 

10. Кучевишка општина со селата: Кучевиште, 
Побужје и Танушевци; 

11. Љубанска општина со селата: Брест, Бродец, 
Љубанци, Љуботен, Р а д и ш а ^ и Раштак; 

12. Петроваче општина со селата: Идризово, 
Јурумлери, Кадино, Мралино, Петровец, Огњанци, 
Ржаничане и Кој ли ја; 

13. Ракотинска/ општина со селата: Барово, Вар-
вара, Говрлевв, Горно Солње, Добри Дол, Долно 
Солње, Маркова Сушица, Ракотинци, Света Петка, 
Сопиште, Усје и Чифлик; 

14. Раштанска општина со селата: Горно- Свилари, 
Долно Свила,ри, Дворце, Копаница, Радуша, рашче 
и Рудник-Радуша; 

15. Сарај ска општина со селата: Глумово, Грчец, 
Кондово, Љубин, Матка, Сарај и Шишево; 

16. Сингеличка општина со селата: Арачиново, 
Брњарци, Булачани, Виниче, Грушино, Инџиково, Мо-
јанци, Орланци, Сингелич, Стајковци, Страчинци и 
Црешево; 
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17. Среднокоњарска општина со селата: Горно 
Коњари, Дивље, Долно Коњари, Средно Коњари и 
Кажановска Сушица; 

18. Цветовска општина со селата: Елово, Малчи-
ште, Умово, Цветово и Црни, Врх. 

X V . В О СТРУМИЧКА ОКОЛИЈА 

1. Босиловска општина со селата: Босилово, Ге-
черли, Дабил, Дрвош, Еднокуќево, Петралинци, Ро-
бово, Сарај, Старо Балдевци и Хамзали; 

2. Василевска општина! со селата: Ангелци, Васи-
лево, Владевци, Градошарци, Добрејци, Дукатино, 
Пиперево, Просениково и Радичево; 

3. Вељушка општина со селата: Варварица, Ве-
љу са, Едрениково, Седларци и Трибичино; 

4. Доброшанска општина со селата: Висока Маала, 
Д о б р о ш а н е , Злеово, Кушкулија, Нивичани, Нова 
Маала, Сушево и Чанаклија; 

5. Инаевска општина со селата: Бучим, Воиславци, 
Горна Враштица, Дамјан, Дедино, Долна Бранкица, 
Ињево, Погулево, Сулдурци и Топалница; 

6. Калаузлиска општина со селата: Ал и доба, 
Држаоци, Калаузлија!, Каралоба, Караџалар, Чешме 
Маале, Шаинташ и Штурово; 

7. Конческа општина со селата: Габровци, Горно 
Липовиќ, Долно Липовиќ, Долни Радеш, Конче, Луб-
ница, Негреновци и Ракитец; 

8. Костурница општина со селата: Дарламооз, 
Злешево, Костурино, Мемешли, Орманли и Три Води; 

9. Мокриевска општина со селата: Борисово, Гз-
брово, Колешино, Мокриево и Мокрино; 

10. Муртинска, општина со селата: Бањско, Кук-
лиш, Монбспитово, Муртино, Сарчево и Свидовица; 

11. Новоселска општина со селата: Вадиле, Барба-
рево, Бојково, Дражево, Зубово, Ново Коњарево, Ново 
Село, Смолари, Старо Коњарево, Стиник и Сушица; 

12. Подарешка општина со селата: Дурутли, Јер-
гулица, Калуѓерица, Ново Село, Ораовица, Папавница, 
Подареш, Покрајчево, Саригон, Смиланци, Коселија 
и Худаверли; 

13. Попчевска општина со селата: Белотино, Поп-
чево, Рабарци, Рич и Чепели; 

14. Турноска општина со селата: Гориевс, Ило-
вица, Радово, Секирник, Турново и Штука. 

XVI . В О ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА 

1. Вратичка општина со селата: Беловиште, Врат-
ница, Јажинце, Нераште, Одри, Орашје, Првце, Ро-
гачево и Старо Село; • 

2. Горноседларска општина со селата: Боговина, 
Горно Седларце, Жеровјане, Камењане, Радиовце, 
Раковец, Селцекеч, Синичани и Теново; 

3. Г^>упчинска општина со селата: Групчин, Гур-~ 
гурницѕ-, Добарце, Копачин Дол, Ларце, Лукоица, 
Мерово Ново Село, Рогле, Седларево, Церово и 
Чифлик; 

4. Дслнопалчишка општина со селата: Брвенце, 
Голема Речица, Горно Палчиште, Долно Палчиште, 
Долно Седларце, Јеловјане, Мала Речица, Новаќе, 
Ново Село и Урвич; 

5. Непроштенска општина, со селата: Брезно, 
Варвара, Гермо, Једдарце, Лешок, Непроштано, Отуље, 
ПОРОЈ, Ратаје, Сетоле, Требош И Џепчиште; 

6. Милетинска општина со селата: Блаце, Миле : 

тино и Челопек; 

7. Оракинска општина со селата: Горна Лешница, 
Долна Лешница, Желино, Палатица, Саракино и 
Струмница; 

8. Теарска општина со селата: Глоѓи, Доброште, 
Јелошник, Отушиште, Пршовце, Слатино и Теарце; 

9. Шемшевска општина со селата Жилче, Јан-
чиште, Ј егу новце, Копанце, Озормиште, Подбреѓе, 
Прељу биште, Р а ј и н ц е , Сиричино, Ту ленце и Шемшево; 

10. Шипковичка општина со селата: Бозовце, 
Бродец , Вејце, Вешала, Гајре, Лисец, Селце и 
Шипковица. 

XVII . В О Т И К В Е Ш К А ОКОЛИЈА 

1. Бегнишка општина со селата: Бегниште, ,Гар-
никово, Дабниште, Драгожел, Кажани, Куманичево и 
Ресава; . 

2. Демиркаписка општина со селата: Бесвица, 
Бистренци, Демир Капија, Драчевица, Дрен, Иберли, 
Клисура,, Копришница, Корешница Кошарка, Человец 
и Чифлик; 

3. Долнодисенска општина со селата: 'Вешје, 
Горни Дисан, Долни Дисан, Прждево и Тремник; 

4. Дреновска општина со селата: Возарци, Бру-
шани, Галиште, Грбовец, Дебреште^ Добротино, 
Драдња, Дреново, Кесендре, Мрзен Ораовец, Пра-
ведник, Раец, фариш, т е ш к о в о и Шивец; 

5. Кривевска општина со селата: Барово, Бохула; 
Бунарче, Горна Бошава, Долна Бошава, Конопиште, 
Крњево, Радња, Страгово, Стрмашево и Чемерско; 

6. Мрежичка општина со селата: Бојанчиште, 
Клиново, Мрежичко и Рожден; 

7. Пепелишка општина со селата: Брусник, Вој-
н и ц и , Јанешево, Кз^лањево, Криволак, Липа, Пепе-
л н и к , Пештерница, Црвени Брегови и Џидимирци; 

8. Росоманска општина со селата: Камен Дол, 
Крушевица, Манастирец, Паликура, Рибарци, Росоман 
Сирково и Трстеник. 

X V I I I . В О Т И Т О В В Е Л Е Ш К А ОКОЛИЈА 

1. Богомилска општина со селата: Бистрица, Бо-
гомила, Капиново, Нежилово, Ореше, Папрадиште и 
Црешнево; 

2. Војничка општина со селата: Витанци, Војница, 
Крај ница и Ораовец; 

3. Горноврановска општина! со селата: Горно Вра-
новци, Дреново и Лисиче; 

4. Градска општина со селата: Виничани, Водо-
врати, Горно Чичево, Градско, Долно Чичево, Подлес, 
Убого и Уланци; 

5. Долнојаболчишка општина со селата: Горно 
Јаболчиште и. Долно Јаболчиште; 

6. Згорополска општина со селата: Бекирлија, 
Горно Караслари, Грнчишта, Двориште, Долно Кара-
слари, Згорополци, Пишино, Кочилари, Куридере, Но-
гаевци, Свеќани, Скачинци и Црквино; 

7. Иванковска општина со селата: Иванковци, 
Крушје и Џидимирци; 

8. Изворска општина со селата: Владиловци, Долно 
Врановци, Извор, Крњино, Ма1ртолци, Поменово, По-
падија!, Смилевиќ, Стари Град и Степанци; 

9. Отовишка општина со селава: Ветерско, Кома-
дине, Лугунци Мамудчево, Новачани, О т о в и ч , Рудник, 
Сојаклари и Сопот; 

10. РацЈтанска општина со селата: Бањица, Беле-
штевица, Бузалково, Карабуниште, Куковец, Раштани, 
Рлевци, Сливник и Слп. 
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11. Теовска општина со селата: Габровник, Мо-
крени, Оморани, Ораов Дол, Плевене, Согле и Теово; 

12. Чашка општина, со селата: Бусулци, Голозинци, 
Еловец, Крив* Круша, Мелница, Ново Село, Отиштино, 
Раковец и Чашка; 

13. Џумајлиска општина со селата: Дорфулија, 
Караггманово, Милино, Сарамзалино, Коселери, Хаци-
матово и Џу мај лија. 

Член б 
Седиштата на народните одбори на околиите, гра-

довите, градските општини и општините, доколку со 
овој Закон не се посебно означени, се наоѓаат во 
местата според чие име околиите, градовите, град-
ските општини, и општини го добиле својот назив. 

Седиштето на Народниот одбор на Малешевска 
околија е во Пехчево. седиштето на Народниот одбор 
на Овчеполска околија е во Штип, седиштето на На-
родниот одбор на Тиквешка околија е во Кавадарци, а 
седиштето на Народниот одбор на Преславска околија 
во Ресен. 

Член 7 
Оснивање, соединување и укинување на околии, 

градски општински и општински, како и променување 
на нивните подрачја, се врши со закон. 

Член 8 
Имињата и седиштата на околиите и имињата на 

траговите и градските општини се менуваат со закон. 
Имињава и седиштата на суштините и имињата 

на с е л а т може да ги менува Пре^идиумот на Народ-
ново собрание со указ. 

Член 9 
Обележување на границите на околиите и градо-

вите врши Президиумот на Народното собрание со 
указ 

Обележување на границите на" општините во 
состав на иста околија врши народниот одбор на-око-
лии ата во чиј состав се наоѓаат општините односно 
градските општини. 

Член 10 
Споровите за граници помеѓу општини или оп-

штини и градски општини на подрачјето на иста око-
лија ги решава народниот одбор на околната. 

Спбровите за граници помеѓу општини или помеѓу 
општини и градски општини од подрачјето на разни 
околии ги решаваат споразумно народните одбори на 
околиите во чиј состав** се наоѓаат општините односно 
^градските општини, а ако народните одбори не по-
стигнат согласност споровите »ги решава Президиумот 
на Народното собрание. 

Споровите за граници помеѓу град и општина ги 
решаваат споразумно народниот одбор на градот и 
народниот одбор на околијата во чии состав се наоѓа 
општината, а, ако тие не постигнат согласност споро-
вите ги решава Президиумот на Народното собрание. 

Член. И 
Евиденција за измените на територијалните подрачја 
од овој Закон води Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата. 

Член 12 
Се овластува Советот за законодавство и изградба 

на народната власт на; Владата да донесува поблиски 
прописи за спроведување на овој Закон. 

Член 13 
Со влегувањето во сила на ОБОЈ' Закон престанува! 

да важи Законот за административно-територијалната 
поделба на^ Народна Република Македонија од 18 
октомври 1950 година. 

Член 14 
Овој Закон влегува во* сила од денот на објаву-

вањето ео „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

У. бр. 11 
Скопје, 11 а!прил 1952 година) 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

40 
УКАЗ 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на, НРМ, а во 
врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, Президиумот на Народното 
собрание на НРМ го прогласува Законот за спроведу-
вање реорганизацијата на народните одбори, што го 
донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 
10 април 1952 година, а кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 

НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел организацијата и работата на народните 

одбори да се согласи со начелата) на Општиот закон 
за народните одбори, народните одбори на околиите, 
градовите, градските општини и општините во Народ-
на Република Македонија, до влегувањето во сила на 
посебните закони за; народните одбори и за избор и 
одзивање на одборниците на народните одбори, ќе се 
реорганизираат и работат по прописите на овој Закон. 

Член 2 
Доколку со овој Закон не 'е инаку одредено, за 

организацијата и работата на народните одбори ќе 
се применуваат начелата на Општиот закон за народ-
ните (одбори. 

Член 3 
Изборите за одборници за народните одбори на 

околиите, градовите, градските општини и општините 
должни се надлежните органи да ги распишат и спро-
ведат најдоцна во срок од една година од влегувањето 
во сила на овој Закон. 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА НАРОДНИТЕ 
ОДБОРИ 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на/ овој Закон, 
одборниците на околиските народни одбори чие под-
рачје исцело се вклучува во подрачјето на една око-
лија стануваат одборници на народниот одбор на таја 
околија. 
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О д б о р н и ц и на околските народни одбори, чии 
подрачја се вклучуваат во две или повеќе околии, ста-
ну ва/ат одборници на онаа околија во чие подрачје се 
вклучува изборната единица, во ко ја се тие избрани. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој Закон: 
одборниците на месните народни одбори чие под-

рачје исцело се вклучува во подрачјето на општина 
односно градска општина, стануваат одборници на 
народниот одбор .на општината односно градската оп-
штина во чие подрачје се вклучува подрачјето на ме-
сниот народен одбор; 

одборниците на месните народни одбори чие под-
рачје се вклучувај во подрачјето на две или повеќе 
општини односно градски општини стануваат одбор-
ници на народниот одбор на општината односно град-
ската општина во чие подрачје се вклучува изборната 
единица во која тие се избрани. 

Член 6 
Во околиите и градските^ општини чие подрачје 

или број на одб'орниците на народниот одбор поради 
новата! територијална поделба се зголемува., можат 
одборниците, на првата седница на! народниот одбор, 
да изберат народен одбор во броен состав спрема раз-
мерите утврдени со Општиот закон за народните од-
бори, водејќи сметка во народниот одбор да бидат со 
одборници сразмерно застапени жителите од сите на-
селени места од подрачјето на околната односно град-
ската општина. Одлуката за изборот и бројот на од-
борниците што треба да се избере ја донесува однос-
ниот народен одбор. 

Одредбата од претходниот став сходно важи и за 
народните одбори на, општините 

Одборниците на народните одбори на околиите, 
градските општини и општините можат да) одлучат во 
народниот одбор да изберат за одборници и граѓани 
што се запишани во списокот на избирачите на однос-
ниот народен одбор. 

За одборници по одредбата 'на претходниот став 
можат да бидат избрани во народните одбори на око-
лиите и градските општини најмногу до 5, а во народ-
ните одбори на општините најмногу до 3 граѓани. 

Член 7 } 
Одборниците на народните одбори на градските 

општини, образувани на подрачјето на досегашните гра-
дови извон составот на околија ќе изберат од својата 
средина одборници на народниот одбор на о к о л н а т а 
во сразмер со бројот на жителите на градската општи-
на спрема бројот на жителите на околината. 

Колку одборници на народниот одбор на околи-
јата ќе избере народниот одбор на градска општима! 
одредува народниот одбор на око ли јата. 

Член 8 
Првата) седница на народниот одбор на околиите, 

градските општини и општините ке ј а свика претседа-
телот на извршниот одбор на досегашниот околиски, 
градски односно местен) народен одбор. 

Во случај подрачјето на народен одбор да се обра-
зува од подрачјата на два или повеќе досегашни -на-
родни одбори седницата на народниот одбор ќе ја 
свика; претседателот на народниот одбор на повисокиот 
народен одбор. 

Првава седница на народните одбори на околиите 
што настанале со соединување на два околиски навод-

ни одбори споразумно ќе ј а свикаат претседателите 
на извршните одбори на тие народни одбори. 

Член 9 
На седницата одборниците ќе изберат одборнички 

комисии , и претседател на народниот одб'ор, а одбор-
ниците наЈ народните одбори на околиите, градовите 
и градските општини што имаат совети ќе изберат и 
претседатели и членови на советите. 

Одредбава за избирање претседатели и членови 
на советите'Сходно важи и за народните одбори на 
општините што имаат совети. 

Член 10 
Со конституирањето на народните одбори на оп-

штините престануваат со работа месните народни од-
бори. 

Народните одбори на околиите што се укинуваат 
или соединуваат, како и нивните органи, престану-
ваат со работа со конституирањето на народниот од-
бор на околната во чие подрачје се вклучуваат од-
носно соединуваат тие околии. 

Со конституирањето на Народниот одбор на град 
Скопје Iсе укинут&т реонските народни одбори во 
град Скопје. 

Член 11 
Доколку се изврши избор на народен одбор по 

член 6 ,на овој Закон, на ^избраните одборници и 
нивните заменици им престанува мандатот. 

Со конституирањето- на Народниот одбор на град 
Скопје им престанува мандатот на одборниците на ре-
онските народни одбори во град Скопје ' и нивните 
заменици. 

Член 12 
Седницата за конституирање на народните одбори 

по прописите на овој Закон мора да биде одржана нај-
доцна во срок од 15 дена по влегувањето во сила на 
овој Закон. 

НАДЛЕЖНОСТИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој Закон: 
народните одбори на општините надлежни се да 

ги вршат сите работи што со досегашните сојузни или 
републикански прописи се ставени во надлежност на 
месните народни одбори. Оваа^ одредба во се важи и 
за народните одбори на градските општини што се 
образуваат на подрачјето на 'досегашните градови во 
состав на околија; 

народните одбори на градските општини што се 
образувани на подрачјата на досегашните градови из-
вон составот на околија надлежни се да ги вршат сите 
работи што со досегашните сојузни или републикански 
прописи се ставени во надлежност на народните одбори 
на тие градови вклучително и работите за водењето на 
административЈно-казнената постапка, освен работите 
од областа на внатрешните работи што се во надлеж-
ност ца народен одбор на околија; 

народните одбори, на околиите надлежни се да ги 
вршат сите работи што со досегашните сојузни или 
републикански прописи се ставени во надлежност на 
околиските народни одбори; 

Народниот' одбор на град Скопје надлежен е да 
ги врши сите работи што со досегашните сојузни или 
републикански прописи му се ставени во надлежност, 
како и сите работи што. се ставени во надлежност на 
реонските народни одбори на градот. 
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Со указ од Президиумот на Народното собрание 
можат на народните одбори на градските општини 
образувани на подрачјата на досегашните градови из-
вон составот на1 околија да им се дадаГг во надлежност 
и други работи од надлежноста на народните одбори 
на околиите, а можат од нивната надлежност и да се ^ 
изземат поедини работи. 

... ' Член 14 
Градски општини со посебни права се градските 

општини образувани на подрачјата на досегашните 
градови извј[н составот на околија: Битола), Куманово, 
Охрид,, Прилеп, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип. 

Член 15 
До донесувањето на посебни прописи за водење 

на матичните книги, матичните книги ќе се водат на 
начинот и подрачјата на кои се водат сега. 

Член 16 
До изборот на века на производителите народните 

одбори на околиите односно Народниот одбор на град 
Скопје ќе ги вршат сите работи во кои, согласно на-
челата на Општиот закон за народните одбори, рам-
ноправно решаваат океанското односно градското веќе 
и веќето на производителите на народен одбор на око-
лија односно град. 

Член 17 
Со денот на конституирањето на народните одбори 

на околиите, градовите, градските општини и општи-
ните се укинуваат извршните одбори, на народните од-
бори и нивните органи. 

Член 18 
Доколку со закон или други прописи од повисо-

ките државни органи или со одлука на народниот од-
бор не биде инаку одредено, со денот на конституира-
њето на народните одбори вршењето на работите што^ 
со досегашните посебни прописи се дадени во надлеж-
ност на извршен одбор преминува во надлежност на 
народниот одбор. 

Член 19 
За проучување на поедини прашања од својата 

надлежност, за предлагање или извршување на општи 
мерки и слично, народните одбори имаат свои одбор-
нички комисии. 

Одборничките комисии на народните одбори се 
постојани или повремени. 

Постојани одборнички комисии на народните од-
бори на околиите, градовите и 'градските општини со 
посебни права, се мандатно'- имунитетска^, комисија, 
комисијата за општествен план и финансии, комисијата 
за прописи и организациони прашања, комисијата за 
молби и жалби и др. 

Постојани одборнички комисии на народните од-
бори на општините, се мандатно имунитетната комиси-
ја, комисија за прописи и организациони прашања и 
друго. 

Повремените одборнички комисии се избираат по 
потреба и работат додека да ја свршат доверенава им 
работа или не бидат разрешени. 

Одборничките комисии на народните одбори ги 
избираат меѓу себе, одборниците на односниот народен 
одбор и, се состојат од 3 до 7 члена. 

Член 20 
За извршување на прописите од повисоките др-

жавни органи и прописите на народниот одбор, како и 

за вршење на управните работи, народните одбори на 
околиите, градските општини со посебни права и На-
родниот одбор на град Скопје оставаат совети на! на-
родниот одбор. 

Народните одбори на околиите и Народниот од-
бор на град Скопје ги осниваагг следните совети: 

1. — совет за стопанство', во чиј делокруг спаѓаат 
работите на составувањето на предлог за општествен 
план: и буџет на околната односно градот или град-
ската општина, како и работите од областа на фи нан-, 
сиите, индустријата) и рударството', земјоделието и шу-
марството, трговијата! и занаетчиството, угостител-
ството и туризмот, ловот и риболовот и, слично; 

2. — совет за комунални работи, во чиј делокруг 
спаѓаат работите од областа на локалниот сообраќај, 
градежништвото и урбанизмот, водостопанството, стан-
бените прашања и другите комунални делатности; 

3. — совет за, просвета и култура, во чиј делокруг 
спаѓаат работите од областа на школством, народното 
просветување, фискултурата, предвојничкагга обука и 
другите културни дејности; 

4. — совет за народно здравје и социјални грижи, 
во чиј делокруг спаѓаат работите од областа на. на-
родното здравје, социјалните грижи, социјалното оси-
гурување, предшколското воспитување, работните одно 
си, посредувањето за работа и слично; 

5. — совет за внатрешни работи, во чиј делокруг 
спаѓаат работите на заштитата на јавниот ред, мир и 
поредок, редот и сигурноста на сообраќајот, кримина-
листичката служба, граѓанските состојби, противпо-
жарната служба, противавионската заштита .и слично. 

Народните одбори на градските општини со по-
себни права ги оставаат советите, под 1 до 4 од прет-
ходниот став. 

Во народните одбори на општините можат до се 
осниваат совети за вршење на одредени работи. 

Член 21 • 
Советите на народните, одбори се колегиални тела 

и се состојат од претседател и 6 до 9 члена, а советот 
за стопанство, освен претседател, може да има нај-
многу до 12 члена. Членовите на советите народните 
одбори ги избираат од редот на одборниците и прет-
ставниците на стопанските и општествените организа-
ции и граѓаните што со своите лични и стручни спо* 
собности можат да придонесат за остварувањето зада-
чите на советот. 

Претседателот1 на совет мора да биде одборник на 
народниот одбор. 

Член; 22 
Советите на народните одбори можат за поедини 

одредени работи да избираат свои одбори во состав од 
3 до 5 члена на кои може да им се доверува проучу-
вањето на поедини прашања и подготвувањето реше-
нија од делокругот на советот. На одборите на сове-
тите не може да им се дава во надлежност донесување 
на решенија по работите за кои се основани. . 

Освен членовите на советот, в о одборот на совет 
можат да, бидат, избрани; и други граѓани. 

Со одборите раководи членот на одборот што го 
одредува советот. 

Член 23 
За успешно извршување на поедините работи од 

надлежноста на народниот одбор на општината во села 
и населби, за улеснувањето на граѓаните во остварува-
њето на нивните права, мако и за вршење на работите 
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што се од исклучив интерес за населението на селата, 
а за кои не решава соборот на избирачи, може во се-
лата и населбите да се образува селски одбор. 

Селскиот одбор може на .народниот одбор да му 
предлага донесување на одлуки и превземање на дру-
ги мерки. По предлозите од селскиот одбор народниот 
одбор на општината е должен да донесе свое решение. 

Член 24 
Народниот одбор на општината донесува одлука 

за образување селски одб'ор по предлог од соборот на 
избирачи или по сопствена иницијатива. Ако народниот 
одбор не го усвои предлогот за образување на селски 
одбор, соборот на избирачи може против тоа да се жа-
ли до народниот одбор на околната. 

Селскиот одбор го сочинуваат одборниците на на-
родниот одбор на општината избрани во селото однос-
но населбата и одреден број граѓани што ги избира 
соборот на избирачите од селото. 

Член} 25 , 
Претседателот на народниот одбс5р се грижи за 

правилното извршување на заклучоците на народниот 
одбор, како и за извршување на заклучоците на пови-
соките државни органи, ја ускладува, работата на) сите 
органи на народниот одб'ор и раководи со неговата ад-
министрација, а особено ги врши ове работи: 

1. — се грижи за подготвувањето и свикувањето 
на седниците на народниот одбор, составува предлог 
за дневен ред на седниците; 

2. — на народниот одбор му поднесува извештај 
за работата на народниот одбор како целина, како и 
за работата на администрацијата на народниот одбор; 

3. — ја ускладува работата на советите на народ-
ниот одбор, бара свикување на седниците на советите 
за донесување решенија во итни, и важни прашања, а 
по потреба и сам ги свикува- седниците на советите за 
решавање по такви прашања, одредува заменици на 
претседателите на советите кога тие се отсутни или 
спречени да ја вршат својата должност; 

4. — врши општ надзор над работата на админи-
страцијата и службениците на народниот одбор, 'одре-
дува заменик на секретарот на народниот одбор и на! 
секретарите на советите, кога тие се отсутни или прив-
ремено спречени да ј а вршат својата должност, предла-
га отворање на дисциплинска) постапка и изрежување 
казни за дисциплински неуредност на секретарот на 
народниот одбор и на секретарите на советите; 

5. — ги врши сите други работи што* му се дадени 
ко делокруг со закон или други прописи од повисоки-
те државни органи, како и со статутот или заклучоци-
те на народниот одбор. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА 
НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Член '26 
Со администрацијата и работата на службениците 

на народниот одбор раководи секретарот на народниот 
одбор под општ надзор на претседателот на народниот 
одбор. • 

За работите на администрацијата од делокругот 
на поедините совети, народните одбори на околиите, 
народните одбори на градските општини со посебни 
права, како и Народниот одбор на град Скопје можат 
да осниваат одделенија, а народните одбори на пома-
лите околии можат за работите од делокругот на еден 

или повеќе совети, наместо одделенија, да осниваат 
отсеци или реферати, со кои непосредно раководи сек-
ретарот на народниот одбор. 

Администрацијата на народниот одбор на општина 
ја води секретарот на народниот одбор на општината. 

Благајничката служба на народните одбори се во-
ди одвоено од секретаријатот на народниот одбор. Бла-
гајничката служба ја врши благајникот н а народниот 
одбор на општината. 

Член 27 
Во поголемите и поразвиените околии и во град 

Скопје народниот одб'ор може, за вршење на чисто ад-
министративни работи и за спроведување решенијата 
на народниот одбор да оснива свои испостави. Во де-
локругот на испоставите може народниот одбор да им 
довери заверувањето на исправи и потписи, примање-
то на исправи, издавањето на уверења, примањето на 
молби и жалби, доставувањето на позиви и решенија, 
прибирањето на разни податоци и други слични работи. 

Со работата на испоставата раководи секретарот 
на испостав&гга кого го поставува и разрешува народ-
ниот одбор. 

Својава работа секретарот на испостава ја врши 
под непосредно раководство и надзор на секретарот на 
народниот одбор на околната односно Народниот од-
бор на град Скопје, на кого му е одговорен како за 
својата работа така и за работата на испоставата. 

За подрачјата на градот за кои се основани испо-
стави Народниот одбор на град Скопје може со одлу-
ка да оснива совети на граѓани. Оваа одредба сходно 
важи и за испоставите основани со одлука на народен 
одбор на околија. 

Член 28 
Конкретната организација на администрацијата на 

народните одбори ја спроведува секој народен одбор 
со своја одлука во согласност со Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата, а за 
народните одбори на! општините во согласност со на-
родниот одбор на, околната. 

'Член 29 
За секретар на народен одбор на околија, град и 

градска општина со посебни права може да биде по-
ставено лице со виша стручна спрема кое положило 
стручен испит и им!а најмалку петгодишна 'пракса на 
исти или слични работи. 

За секретар на народен одбор на други градски 
општини може да биде поставено лице со најмалку 
потполна средна стручна спрема и положен стручен 
испит за звањето што е со систематизацијата на работ-
ните места и звањата предвидено за секретарот на на-
родниот одбор на градската општина, а, за секретар на 
народен одбор на општина може да биде поставено ли-
це со најмалку непотполна средна стручна спрема и 
положен стручен испит за звањето што е со системати-
зацијата предвидено за секретар на народниот одбор 
на општината. 

По исклучение од став 1 и 2 на овој член како 
вршители на должност секретар на народен одбор мо-
же во срок од две години од влегувањето! во сила на 
овој Закон, да биде поставено и лице што не располага 
со пропеаната стручна спрема, а има потребно иску-
ство' за вршење работите на секретар на соответниот 
народен одбор со тоа што е должно во срок од една 
година од поставувањето да го положи стручниот испит 
што е прописан за звањето во кое е поставен. За по-
ставувањето на вршители на должност секретари по 
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оваа одредба во народните одбори од ст. 1 на. овој 
член е потребна согласноста на Претседателот на Со-
ветот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата, 

Член 30 
Секретарите на народните одбори на околиите, 

градовите, градските општини и општините ги поста-
вува и разрешува односниот народен одбор. 

* За поставувањето и разрешувањето на секретар 
на народен одбор на општина е потребна согласност 
на! претседателот на народниот одбор на околната . 

Член 31 
На чело на одделение стои началник на одделе-

нието. Началникот на одделение е истовремено и сек-
ретар нз оној совет на народниот одбор за вршење на 
чии работи е основано одделението. 

Началниците на одделенија ги поставува и разре-
шува народниот одбор во согласност со ресорниот член 
На Владата, а началникот на одделението за работите 
на советот за внатрешни работи го поставува Мини-
стерот на внатрешните работи во согласност со народ-
ниот одбор. Согласноста од овој став е потребна и за 
назначување на шеф на отсек доколку врши должност 
секретар на совет. 

За началник на одделение (шеф на отсек) може 
да биде поставено лице кое располага со потполна 
средна стручна спрема и кое положило стручен испит 
за звањето што со систематизацијата на работните 
места и звањата во односниот народен одбор е пред-
видено 'за секретар на, совет. 

Началниците на одделенијата за својата работа и 
за работата на одделението му се одговорни на својот 
совет и на секретарот на народниот одбор, а начални-
кот на ^одделението за внатрешните работи за својата 
работи му е одговорен на својот совет и непосредно1 на 
Министерот н а внатрешните работи. 

Член 32 
Службениците на соединетите околии се ставаат 

на расположение »на народниот одбор на новооснова-
ната околија, а службениците на околиите чие под-
рачје се вклучува во подрачјето на две или повеќе око-
лии се ставаат на расположение на народниот одбор на 
она1& околија во подрачјето на која се вклучува место-
то на постојаното живеење на односните службеници. 

Службениците на месните народни одбори се ста-
ват на расположение на народниот одбор на онаа оп-
штина, во чие подрачје се вклучува подрачјето на мес-
ниот народен одбор, а ако подрачјето на месниот на-
роден одбор се вклучува во подрачјето на, две или по-
веќе општини, службениците од месните народни од-
бори се стават На расположение на народниот одбор 
на онаа општина во чие подрачје се вклучува местото 
на постојаното живеење на односните службеници. 

Член 33 
Службениците на народниот одбор ги поставува и 

разрешува народниот одбор, доколку со посебни про-
писи не е инаку пропишано. 

Поставување и разрешување на службениците на 
работни места за кои според систематизацијата се ба-
ра виша или потполна средна стручна спрема врши на-
родниот одбор по претходна согласност на ресорниот 
член на Владата. 

Сите службеници на, одделението за внатрешни ра-
боти на народниот одбор ги поставува и разрешува и 

систематизацијата на овие службеници ј а врши Мини-
стерот на внатрешните работи во согласност со на-
родниот одбор. 

Благајникот на народен одбор на општина го по-
ставува и разрешува народниот одбор на општината 
во согласност со претседателот на народниот одбор на 
околната. 

Член 34 
Доколку со овој Закон не е инаку пропишано, на 

службениците во народните одбори и нивните службе-
нички односи ќе се применуваат прописите што ги ре-
гулираат односите на државните службеници. 

Член *35 
З а обезбедување на редот и мирот, како и за ад-

министративно извршување на одредени акти од своја-
та надлежност народните одбори на општините, вклу-
чително и народните одбори на градските општини мо-
жат да имаат своја општинска (градска) народна 
стража. 

Поблиски одредба за, »општинските (градските) 
народни стражи ќе пропише 'Министерот на внатреш-
ните работи. 

Член 36 
Примопредавањето на работите од укинатите на-

родни одбори на новооснованите народни одбори ќе се 
изврши по посебни напатства, 

За правилно и благовремено извршување на при-
мопредавањето на работите е одговорен претседателот 
на новооснованиот народен одбор односно претседа-
телот на народниот одбор во чие подрачје се вклучува 
подрачјето или дел од подрачјето на досегашниот на-
роден одбор. 

Член 37 

Решенија во управната постапка донесува, во 
склад со смерниците и н а п а т н а т а од надлежниот со-
вет началникот на одделението, а во работите што не 
спаѓаат во делокругот на одделение,' како и во народ-
ните одбори на општините што немаат одделение — 
секретарот на народниот одбор, доколку со закон или 
други општи прописи на повисоките државни органи, 
статут или одлука на народниот одбор Тоа не е ста-
вено во на1длежн!ост на советот на народниот одбор. 

Член 38 

Се овластува Претседателот на Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на 'Владата 
да) ^издава поблиски прописи и напатства за спроведу-
вање на овој Закон). 

Член 3 9 ' 
Овој Закон влегува во сила од денот на неговото 

објавување во ,,Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија". 

У. бр. 10 
Скопје, 11 април 1952 година 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Страхил Гигов, е. р. 
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41 
На основа чл. 73 точ. 4 од Уставот на НРМ и 

став 3 точ. III од Указот за реорганизација на Владата 
на Народна Република Македонија У. бр. 12 од 13. IV. 
1951 година, а по предлог од Претседателот на Влада-
та, Президиумот на Народното собрание на Народна 
Република Македонија издава 

УКАЗ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА ГЛАВНАТА УПРАВА 

I 
Се разрешува од должност Наумовски Круме, ди-

ректор на/ Главната управа за комунални работи, ло-
кална индустрија и занаетчиство. 

II 
За директор на Главната управа! за комунални 

работи, локална индустрија и занаетчиство се именува 
Белчев Коце, досегашен; претседател на Советот за про-
мет со стоки на Народниот одбор на град Скопје. 

III 
Овој Указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 9 
Скопје, 9 април 1952 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Л^зо Мојсов, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

Огласен дел 
ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Охридска околија на страна 35, уписана е Земјодел-
скава задруга „Зора" во село Црвена Вода, Охридска 
околија. 

Задругата е основава на собранието од 13-Х1-1951 
год. Предметот на работата и обврските на задругарите 
се предвидени со правилата на задругата. 

Задругата полноважно ќе ја, претставува, застапу-
ва и потпишува претседателот Никола Спасовски. 

Бр. 11277/51 од Поверенството за финансии на 
ОНО — Охрид. III—1—2 

Во задружниот регистер на Народниот одб'ор на 
Демирхисарска околија под ред. бр. 3, уписана е Се-
ланската работна задруга „Пролетер" во село Лесково, 
Демирхисарска околија. 

Задругата е основана на собранието од 4-ЗЛМ949 
Под. и истата е од Ш-тип. Предметот на работата и 
обврските на) задругарите се предвидени со правилата 
на задругата. 

28-1V-! 952 

Задругата полоноважно ј а претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Душан Крстевски и 
членовите Јосцв Стојановски и Јордан Симоновски. 

Бр. 1031/52 ол Поверен за финансии на ОНО.— 
Демир Хисар. Ш — 1 — 1 8 

Во задружниот регистер на! Народниот одбор на 
Демирхи|сарска околија под ред. бр. 3, уписана е Се-
дан^катл работна задруга ^Македонија" во 'село До-
ленци, Демирхисарска! околија. 

Задругата е основана на собранието од 8-У-1949 
под. и истата е од ПГ-тип. Предметот на работата и 
обврските: на задругарите се предвидени со правилата 
на задругата. 

Задругата полноважно ј а претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат претседателот Велко Малески и 
членовите Копе Младеноски и Апостол Макариеви. 

Бр. 835/52 од Поверенството за финансии на ОНО 
— Демир Хисар. III—2—24 

Во задружниот регистер на Народниот .одбор на 
Демирхисарска околија на страна 25, ред, бр. 3, упи-
сана е Селанската работна задруга „Љубо Јоневски" 
во село Прибилци — Демирхисарска, околија. 

Задругата е о е но ва на на е об ран и ето од 18-Х-1948 
гол;, и истата е од П1-тип., Предметот на работата и 
обврските на задругарите се предвидени со правилата 
на задругата. 

Задругата полноважно ја претставуваат, застапу-
ваат и потпишуваат1 претседателот Славе Б. Мојсовски 
и членовите Владо Д. Крстевски и Дуко М. Спировски. 

Бр. 775/52 од Поверен, за финансии на ОНО — 
Демир Хисар. Ш — 2 — 2 6 

Во задружниот регистер на Народниот одбор на 
Гевгелиска' околија под ред. б'р. 69, уписана е Занает-
чиската берберо-фризерска задруга „Хигиена" со се-
диште во Гевгелија, 

Задругата е основана на собранието од 18-11-1952 
год, Предмет на, работата на задругата е: вршење ус-
луги на населението со бричење, потстрижува**^ и он-
дулирање. 

Задругата полноважно ја претставува, застапува 
и потпишува раководителот1 Глигур Поп Зефиров. 

Бр. 2725/52 од Поверенството' за финансии т 
ОНО — Гевгелија. Ш — 2 — 2 7 

СО Д Р Ж И Н А , 

Рег. бр. Страна 

Закон за поделбата на Пародија Република Ма-
кедонија на околии, градови, градски оп-
штини и општини . . . . . 9 7 

За(кои1 за спроведување реорганизацијата и о Иа 
родните одбори . . . . . 1 0 3 

'41. Указ за разрешување и именување директор 
н!а1 главната управа! . . . . » 1 0 8 

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје, ул. "29 но-
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бр. 801-901702. Печатница "Гоце Делчев" — Скопје. 


