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74. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), а во врска со точката 7 од Одлуката за 
начинот на формирањето на цени и за мерките на 
непосредна општествена контрола на цените на про-
изводите и услугите од интерес за Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/75), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПО-
СРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИ-
ТЕ И ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИТЕ ЗА 

УСЛУГИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПАТНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

1. За цените — тарифите во железничкиот пат-
нички сообраќај се пропишува мерката на непосред-
на општествена контрола на цените — давање со-
гласност на тарифите. 

2. Постојните цени во железничкиот патнички 
сообраќај можат да се зголемат најмногу до 15%. 

3. Се овластува Републичкиот завод за цени 
да даде согласност за зголемување на тарифите до 
нивото од претходната точка на оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за определу-
вање начинот на формирањето на цените и опре-
делување нивото до кое можат да се формираат 
цените на услугите во железничкиот-патнички со-
обраќај („Службен весник на СРМ" бр. 13/77). 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 март 1978 година. 

Бр. 23-516/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

75. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за утвр-

дување на вкупниот износ на девизите за потре-
бите на Социјалистичка Република Македонија за 
1978 година („Службен весник на СРМ", бр. 44/77), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕ-
НИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Девизите за потребите на Социјалистичка Ре-

публика Македонија утврдени во износ од 
166.600.000 динари, можат да се користат за несто-
ковни и стоковни плаќања на републичките органи 
и организации, општините, самоуправните интерес-
ни заедници, установите, општествените организа-
ции и на граѓанските правни лица, кои својата 
дејност ја вршат на територијата на СР Македо-
нија, како и за други потреби на Републиката и тоа: 

— за нестоковни плаќања, износ од 18.345.000 дин. 
— за стоковни плаќања, во износ од 141.823.000 „ 
— за намирување на непредвидените 

и недоволно предвидените рас-
ходи (девизна резерва), во 
износ од 6.431.000 „ 

Средствата од девизната резерва ќе се користат 
по одделни решенија на Извршниот совет. 

Член 2 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии да може, по барање на одделни корисници, да 
одобрува користење на средствата од девизната ре-
зерва, кои во секој поединечен случај не го надми-
нуваат износот од 50.000 динари. 

Член 3 
Од вкупниот износ на девизите од точката 1 на 

оваа одлука може да се користи 90% во девизи, кои 
се од значење за одржување на ликвидноста во ме-
ѓународните плаќања, а 10% во други девизи. 

Со распоредот на девизите за 1978 година, кој 
е составен дел на оваа одлука, се утврдуваат, во 
рамките на износите од точката 1, став 1 и одно-
сите од став 1 на оваа одлука, како и највисоките 
износи на девизите за одделни корисници. 

На одделни корисници може да им се одобрува 
користење на девизи во поголем односно помал 
процент од процентот утврден во став 1 на оваа 
точка, со тоа што вкупниот износ на девизите што 
се од значење за одржување на ликвидноста во 
меѓународните плаќања не може да биде поголем од 
90%. 

Член 4 
Собранијата на Општата заедница на образова-

нието и на Заедницата на научните дејности ќе из-
вршат распоред по одделни корисници на утврде-
ниот износ на девизите од распоредот на девизите 
за 1978 година. 

Член 5 
Корисниците на девизи ќе му поднесат на Ре-

публичкиот секретаријат за финансии извештај за 
користењето на девизите според оваа одлука, нај-
доцна до 31 јануари 1979 година, а Републичкиот 
секретаријат за финансии ќе му поднесе извештај 
на Извршниот совет. 

Член 6 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии, според потребите, да донесува решенија за ко-
ристењето на девизите утврдени за потребите на 
собранијата на општините, градот Скопје и на За-
едницата на општините и градовите на Македонија. 

Член 7 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе се 

грижи за спроведување на оваа одлука. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

Број 23-352/1 Претседател 
23 февруари 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 
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76. 
Врз основа на член 61-6, став 2 од Основниот 

закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", 
број 27/65, 7/67 и 10/70), а во врска со член 
16, точка 24, член 18 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРИ" бр. 7/74), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОКОТ ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА 
БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО, НАМЕНЕТ 
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУ-

ВАЊЕ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Износот на надоместокот од малопродажната 

цена на бензинот и плинското масло, наменет за из -
градба, реконструкција и одржување на патиштата, 
се одредува: 

а) од еден литар моторен бензин — 1,192 динари, 
б) од еден литар плинско масло — 0,700 динари. 

Член 2 
Износот на надоместокот од точка 1 на оваа 

одлука е содржан во малопродажната цена на мо-
торниот бензин и плинското масло за сите количини 
продадени на крајните потрошувачи, освен за ко-
личините од член 61-в од Основниот закон за 
јавните патишта. 

Член 3 
Износот на надоместокот од точка 1 на оваа од-

лука, за продадената количина на моторниот бен-
зин и плинското масло, продавачот го пресметува и 
уплатува на начин и во рокови што се одредени за 
пресметување и уплатување на основниот данок на 
промет. 

Зголемениот износ на средствата од точка 1 под 
а) во износ од 0,550 динари и под б) во износ од 
0,400 динари, се уплатуваат к а ј Службата на оп-
штественото книговодство на посебна сметка на Со-
ветот за изградба, одржување и реконструкција на 
патиштата, а за реализација на финансиската про-
грама за изградба, одржување и реконструкција на 
патната мрежа во СР Македонија во периодот од 
1976 до 1980 година. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, пре-

станува да важи Одлуката бр. 23-191/1 од 2. II. 197В 
година за определување висината на износот од 
малопродажната цена на бензинот и плинското 
масло, наменет за изградба, реконструкција и одр-
жување на патиштата („Службен весник на СРМ", 
бр. 6/78). 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1. III. 1978 година до 31. ХП. 1980 година. 

Бр. 23-371/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

77. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за 

избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/78), Републичката изборна ко-
мисија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈСТ-
ВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Одделни дејствија според Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија ќе се вршат спо-
ред обрасците кои се отпечатени кон ова упатство 
и се негов составен дел. 

2. Ако за одделни дејствија во постапката за 
изборот на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија не се утвр-
дени обрасци во смисла на точка 1 од ова упатство, 
извршителот на соодветното дејствие сам ќе ја 
определи потребната форма на тоа дејствие во пис-
мен облик, во склад со соодветните одредби од За -
конот и соодветните одредби од Правилата на Ре-
публичката конференција на ССРНМ. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за обрас-
ците за вршење одделни дејствија според Законот за 
избор на делегати во соборите на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 12/74). 

4. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 49-11/78 
15 февруари 1978 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Данчо Стојчески, е. р. Стојче Поповски, е. р. 

Р. Изборен образец бр. 1 

Записник за работата на собирот на делега-
цијата — делегациите на основните самоуправни 
организации и заедници и општествено-политич-
ките организации за предлагање кандидати за де-
легати во соборите на Собранието на СРМ (член 32, 
68 и 92 од Законот за изборот на делегати во собо-
рите на Собранието на СРМ). 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈА-
ТА-ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — РАБОТНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ, ЗАЕДНИЦИ — ОПШТЕСТВЕНО ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 1) 

(назив на орга-

низациите, заедниците — општествено-политичките 
организации чии делегации го одржуваат собирот) 
ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
БО НА СОБРАНИЕТО НА 

(да се означи соборот) 
СРМ. 
ОБЛАСТ НА ТРУДОТ 2) — 
Делегатска единица 3) —— 

1. Собирот се одржа на 19 година, 
в о и започна со работа во :— 

(место) 
часот. 



28 февруари 1978 

2. Собирот се одржува за делегацииата-делега-
циите па: 

1) 
(назив на основната организација на здру-

жениот труд, работната заедница, месната заедни-
ца, односно општествено-политичката организација) 

2) 
3 ) 
4 ) 
5) 
6) 
7 ) 
8 ) 
9) 

10) 
ч 3. Собирот на делегацијата-делегациите го свика 

претседателот на 

(име и презиме и назив на органот-организацијата) 
во договор со 

(да се наведе организацијата во 

договор со која се свикува собирот — член 32 од За-

конот). 
4. Собирот на делегацијата-делегациите го отво-

ри свикуЕачот, односно овластеното лице од него 

(име и презиме и занимање на овластеното лице) 
5. По отворањето на собирот се мина кон избор 

на претседателство на собирот, па собирот едноглас-
но (со мнозинство на гласови) ги избра: 

За претседавач 
(име и презиме, занимање, де-
легација чиј е член) 

За членови: 
1) 

(име и презиме, занимање, делегација чиј е 
член) 

2) — 
3 ) 
4 ) — 
Собирот потоа за записничар го избра: 

(име и презиме, занимање, делегација чиј е член) 
6. Претседавачот утврди, врз основа на списо-

кот на членовите на делегацијата-делегациите, дека 
има вкупно (со букви: « ) чле-
нови, а дека на собирот присуствуваат 
(со букви: ), а бројот на присут-
ните од одделните делегации што го сочинуваат со-
бирот е следен: 

1) 
(назив на основната организација на здру-

жениот труд, работната заедница, месната заедница, 
односно општествено-политичка организација) 
(со букви: ) членови. 

2) 
3 ) 
4) 
5) 
6) -
7 ) 
8 ) 
9) 

10) -

Претседавачот констатира дека собирот може 
да работи и полноважно да одлучува и објави дека 
собирот е свикан заради предлагање на кандидати 
за делегати во на Собранис-

к а се означи соборот) 
то на СРМ. 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на собирот. 

На предлог од претседавачот, собирот го утврди 
следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Предлагање кандидати за делегати во 

(да се 
н а Собранието на СРМ, и 

означи соборот) 
2) Прифаќање на предложените кандидати. 
По ова се мина на предлагање на кандидати за 

делегати. 
Од членовите на собирот за кандидати за де-

легати се предложени: 
1) 

(име и презиме, занимање и место на ж и -

веење, датум на раѓање и делегација чиј е член) 
2) — 
3 ) 
4 ) 
5) 
6) 
7 ) 
8 ) — 
9) 

10) 
По завршеното предлагање на кандидатите за 

делегати, со мнозинство гласови од присутните чле-
нови на собирот, одделно за секој предложен кан-
дидат, собирот за кандидати за делегати ги при-
фати, и тоа: 

1) 

(име и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓање и делегација чиј е член) 
2) 
3 ) 
4 ) 
5) 
6) — 
7) 
8 ) 
Во текот на работата на собирот не се случи ни-

каква неправилност3) 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот 
објави дека е завршена работата на собирот. 

Работата на собирот заврши во часот. 
Записничар, Претседавач, 

Членови на претседателството: 
1) 
2) 
3 ) 
4 ) — 

1) Непотребното да се прецрта. 
2) Оваа рубрика се пополнува само за собирите 

на делегациите од областите на здружениот труд. 
3) Ако во текот на работата на собирот се слу-

чат било какви неправилности или ако бидат под-
несени приговори, тоа овде ќе се внесе во. запис-
никот. 

Р. Изборен образец бр. 2 
Записник за работата на општинската канди-

дациона конференција на делегациите за утврду-
вање на листата на кандидати за делегати во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на СРМ 
(член 34 од Законот за избор на делегати во со-
борите на Собранието на СРМ). 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА ОПШТИНСКАТА КАНДИДА-
ЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ 
ОДРЖАНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА 
НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Општинската кандидациона конференција на 
делегациите се одржа во на 197— 

(место) 
година и започна со работа во - — — — часот. 
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2. Општинската кандидациона конференција на 
делегациите се одржа за Општината 
а заради утврдување на Листата на кандидати за 
делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ од подрачјето на Општината за 

(да се означат областите на трудот и делегатските 

единици) 
3. Седницата на Општинската кандидациона 

конференција на делегациите ја свика претседа-
телот на Општинската конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ. 

4. Седницата на Општинската кандидациона 
конференција на делегациите (Кандидациона кон-
ференција) ја отвори претседателот 
на Општинската конференција на ССРНМ. 

5. По отворањето на седницата се мина на из-
бор на работно претседателство на Кандидациона-
та конференција. Конференцијата едногласно — со 
мнозинство на гласови за претседавач го избра 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
а за членови на работното претседателство ги избра 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

Потоа за записничар го избра 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
6. Претседавачот утврди дека на седницата при-

суствуваат (со букви: ) 
членови на Кандидационата конференција и дека 
Кандидационата конференција има вкупно 

(со букви: ) членови. 
7. Претседавачот утврди дека присуствуваат . 

најмалку две третини од вкупниот број членови и 
дека Кандидационата конференција може да ра-
боти и полноважно да одлучува, па објави дека 
седницата е свикана заради утврдување Листа на 
кандидати за избор на делегати во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ. 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на Кандидационата конференција. 

8. На предлог на претседавачот, Кандидациона-
та конференција го утврди следниот 

Д Н Е В Е Н Р Е Д : 

1) Запознавање со предлозите на кандидати за 
делегати бо Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на СРМ предложени од собирите на деле-
гациите на основните самоуправни организации и 
заедници по области на трудот и делегатски еди-
ници;1) 

2) Предлагање на кандидати за делегати по 
области на трудот и делегатски единици; 

3) Утврдување на Листа на кандидати за деле-
гати по области на трудот и делегатски единици. 

9. По ова се мина кон запознавање со предло-
жените кандидати за делегати од собирите на деле-
гациите (член 33 од Законот за избор на делегати 
во соборите на Собранието на СРМ)2) 

За кандидати за делегати се предложени вкуп-
но кандидати и тоа: 

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица вкупно 
кандидати. 

И. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
НАУКАТА И КУЛТУРАТА 

Делегатска единица вкупно 
кандидати. 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СОЦИ-

ЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Делегатска единица вкупно 
кандидати. 

IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

^ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Делегатска единица вкупно 
кандидати. 

V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 
НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВОО-

РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица вкупно 
кандидати. 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ СВО-
ЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ (член 7 
точка 6 од Законот ВКУПНО КАНДИДАТИ 

10. По запознавањето со предлозите за канди-
дати за делегати од собирите на делегациите, се 
мина кон предлагање на кандидати за делегати од 
членовите на Кандидационата конференција. 

По завршеното предлагање на кандидати за 
делегати со јавно гласање одделно за секој од 
предложените кандидати со мнозинство гласови од 
присутните членови на Конференцијата е составена 
Листа на кандидати. 

Во Листата на кандидатите се внесени: 
I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица 
1) Кандидат 

(име и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓањето, означување на делегацијата чиј е 

член.) 
2) Ити. 
И. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица ——. 
1) Кандидат 

(име и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓањето, означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) Ити. — 

III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СОЦИ-
ЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Делегатска единица 
1) Кандидат —— 

Гиме и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓањето, означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) Ити. — 

IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) Кандидат _ — — 

(име и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓањето, означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) Ити. 

28 февруари 1978 



23 февруари 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ ^ Бр. 8 — Стр. 149 

V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 
НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВОО-

РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 
1) Кандидат 

(име и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓањето, означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) Ити. 

VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ 

СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ 
(член 7 т. 6 од Законот) 

1) Кандидат 

(име и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓањето, означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) Ити. 
11. Потоа претседавачот соопшти дека ја преки-

нува работата на Кандидационата конференција, 
заради подготвување на гласањето за утврдување 
на кандидати за делегати па продолжетокот на ра-
ботата на Кандидационата конференција го закажа 
за часот. 

12. Кандидационата конференција ја продолжи 
работата во часот. 

Претседавачот го објасни начинот на гласањето 
на Кандидационата конференција, а потоа со про-
зивка по списокот му предаде на секој член на 
Кандидационата конференција гласачко ливче (лис-
та на кандидати) и ги повика да пристапат кон гла-
сање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
членови на Кандидационата конференција и тие 
гласаа. 

Вкупно гласаа . 
Гласањето е завршено во часот. 
13. Откако гласањето е завршено претседавачот 

со помош на членовите на работното претседател-
ство пристапи кон утврдување на резултатите од 
гласањето. За таа цел најпрвин ги преброи неупот-
ребените гласачки ливчиња и утврди дека ги има 

(со букви ) и ги стави во 
посебен омот што го затвори и запечати. 

14. По ова се помина кон отворање на кутијата 
за гласање и пребројување на гласовите по гласач-
ките ливчиња за секоја област на трудот и деле-
гатска единица и тоа за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување претседавачот ги 
соопшти резултатите од гласањето како и кој од 
предложените кандидати се утврдени за кандидати 
и тоа: 

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(со букви: 
2) Ити. 

(име и презиме) 
доби 

За кандидат е утврден 
(име и презиме) 

(со букви: 
2) Ити. 

(име и презиме) 
доби 

-) гласови. 

За кандидат е утврден 
(име и презиме) 

III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СОЦИ-
ЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Делегатска единица 
1) Кандидатот доби — 

(со букви: 
2) Итн. 

(име и презиме) 
-) гласови. 

За кандидат е утврден 
(име и презиме) 

IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗАЕД-
НИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО ОР-

ГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) Кандидатот доби 

(со букви: 
2) Ити. 

(име и презиме) 
-) гласови. 

За кандидат е утврден 
(име и презиме) 

V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 
НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВОО-

РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 
Делегатска единица 
1) Кандидатот доби 

(со букви: 
2) Ити. 

(име и презиме) 
-) гласови. 

За кандидат е утврден 
(име и презиме) 

VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ СВО-

ЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ 
(чл. 7 т. 6 од Законот) 

1) Кандидатот доби 

('со букви: 
2) Итн. 

(име и презиме) 
-) гласови. 

За кандидат е утврден 
(име и презиме) 

Во текот на утврдувањето на резултатите од 
гласањето не се случи никаква неправилност. 3) 

15. Кандидационата конференција заклучи да 
се состави Листа на кандидати за делегати во 
смисла на член 35 од Законот за избор на делегати 
во соборите на Собранието на СРМ. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседавачот 
објави дека работата на Кандидационата конфе-
ренција е завршена. 

Работата на Кандидационата конференција за-
врши во часот. 

Записничар, Претседавач, 

Членови на работното претседателство: 
1. 
2. 

Печат 

-) гласови. 

II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКА-
ТА И КУЛТУРАТА 

Делегатска единица 
1) Кандидатот 

1) Доколку од општината се делегира еден де-
легат во Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на СРЖ, се наведува само областа на трудот од 
која се делегира. 

2) Листата на кандидатите за избор на делегати 
од собирите на делегациите по области на трудот и 
делегатски единици се составен дел на овој запис-
ник. 

3) Ако се случила било каква неправилност, 
или ако има некои приговори, тоа овде ќе се внесе 
во записникот. 

Р. Изборен образец бр. 3 
Листа на кандидати на општинската канди-

дациона конференција на делегациите за избор 
на делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРМ (член 35 од Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на СРМ). 
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ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБ-

РАНИЕТО НА СРИ 

Во смисла на член 35 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на СРМ подне-
суваме ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ' 
ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ, што ќе се одр-
жи на 19— година, заради огласување. 

Листата на кандидатите е утврдена на седни-
цата на Општинската кандидациона конференција 
на делегациите за општината —- што е 
одржана на 19— година во —< , 
по области на трудот и делегатски единици. 

Општинската кандидациона конференција на 
делегациите ја утврди следната 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица —— 1) 
1) _ 

шие и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓање со означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) Ити 

II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУ-
КАТА И КУЛТУРАТА 

Делегатска единица 
1) 

(име и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓање со означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) Ити. 

III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СОЦИ-
ЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Делегатска единица 
1) 

(име и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓање со означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) Итн. — 

IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Делегатска единица 
1) 

Симе и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓање со означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) Итн. 

V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 
НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВОО-

РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 
1) 

(име и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓање со означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) Итн. 

VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА 
КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА-
ЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУ-
ВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ 

(член 7 точка 6 од Законот) 
1) 

(име и презиме, занимање и место на живеење, да-

тум на раѓање со означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) Кон листата на кандидатите го приложуваме 

Записникот за работата на општинската Кандида-
циона конференција на делегациите како и пис-
мените изјави од кандидатите дека ја прифаќаат 
кандидатурата. 

19— година 

ПРЕТСЕДАВАЧ, 

Членови на работното 
претседателство, 
1. 
2. 

1) Доколку од општината се делегира еден де-
легат, се наведува само областа на трудот од која се 
делегира. 

Р. Изборен образец бр. 4 
Изјава на кандидатот дека ја прифаќа 
кандидатурата за избор на делегат (член 
36 од Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на СРМ) 

И З Ј А В А 
Изјавувам дека ја прифаќам кандидатурата за 

избор на делегат во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија од областа — во Делегатската еди-
ница што ќе се одржи на 
19—— година. 

19—— година 

(потпис) 

(име и презиме и место на живеење — адреса) 

Р. Изборен образец бр. 5 
Потврда за примена листа на кандидати 
за избор на делегати на Собранието на 
СРМ (член 36 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на 
СРМ) 

П О Т В Р Д А 
Се потврдува дека 1) 

на ден 19 година на оваа Комисија 
и поднесоа листа на кандидати за делегати во 

н а Собранието на Соција-
л а се означи соборот) 

листичка Република Македонија од Општинската 
кандидациона конференција на делегациите, која 
содржи вкупно (со букви: 

) кандидати за делегати. 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

19 година — Бр. 
Во 

Секретар, Претседател, 

(Печат) 

1) Се наведуваат името и презимето на члено-
вите на претседателството на Општинската канди-
дациона конференција на делегациите кои ја под-
несуваат листата на кандидати заради огласување. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 28 февруари 1978 
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Р. Изборен образец бр. 6 
Оглас на листата на кандидати за де-
легати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СРМ (член 36 од За -
конот за избор на делегати во соборите 
на Собранието на СРМ) 

О Г Л А С 
Општинската изборна комисија за избор на де-

легати во соборите на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија 
врз основа на член 36 од Законот за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, ОБЈАВУВА дека Општин-
ската кандидациона конференција на делегациите 
на општината — за кандидати 
за делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија за изборот што ќе се одржи на 
19 година УТВРДИ: 

Л И С Т А Н А К А Н Д И Д А Т И 
I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-

вање на делегацијата чиј е член) 
2) Ити. 
II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица • 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-

вање на делегацијата чиј е член) 
2) Итн. — . 
Ш. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-

вање на делегацијата чиј е член) 
2) Ити. . 

IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИПИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-НОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-

вање на делегацијата чиј е член) 
2) Итн. . 

V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 
НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВОО-

РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-

вање на делегацијата чиј е член) 
2) Итн. . 

VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ 

СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ 
(член 7 точка 6 од Законот) 

1) За кандидатот 
(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-

вање на делегацијата чиј е член) 
2) Итн. . 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Во 
19 година — Бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

(Печат) 

Р. Изборен образец број 7 
Гласачко ливче за избор на делегати во 
Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ (член 38 од Законот за 
избор на делегати во соборите на Собра-
нието на СРМ) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ1) 
Избор на делегати во Соборот на здружениот 

труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, одржан на седницата на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината 

, на 19 
година. 

I. ОД ОБЛАСТА НА. СТОПАНСТВОТО 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме) 
2) Кандидатот 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избираат 

делегат-ти. 
П. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица — 
1) Кандидатот 

(име и презиме) 
2) Кандидатот — - — 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме) 
2) Кандидатот — 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗАЕДНИ-

ЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 
ОРГАНИЗАЦИИ НА. ЗДРУЖЕН ТРУД 

Делегатска единица ——. 
1) Кандидатот — 

(име и презиме) 
2) Кандидатот _ • • • — 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
V.-ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 
НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВОО-

РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме) 
2) Кандидатот 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
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VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ СВО-
ЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ (ЧЛ. 7 

ТОЧКА 6 ОД ЗАКОНОТ) 
1) за кандидатот — 

(име и презиме) 
2) за кандидатот 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира еден делегат, 

(печат) 

1) Во гласачкото ливче имињата на кандида-
тите се внесуваат по редот по кој се наведени во 
листата на кандидатите. Според тоа, непотребното 
не се користи. 

Р. Изборен образец бр. 8 
Записник за работата на седницата на 
Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината за избор на деле-
гати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРМ (член 41 од Зако-
нот за избор на делегати во соборите на 
Собранието на СРM) 

З А П И С Н И К 
За работата на седницата на Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на општината 
за избор на делегати во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

1. Седницата на Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината ја 
свика претседателот на Соборот на здружениот 
труд на Собранието на општината . 
Седницата се одржа на 19 година. 

2) Седницата ја отвори 
претседател на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината во 

часот. 
3) По отворањето на седницата се помина кон 

избор на два делегати што ќе му помагаат на прет-
седателот во изборот. Соборот, едногласно со мно-
зинство на гласови, ги избра: 

1) 
(име и презиме, занимање и место на 

живеење) и 
2) 

(име и презиме, занимање и место на 

живеење). 
Потоа, за записничар Соборот го избра 
| / (име 

и презиме, занимање и место на живеење) 
3) Претседателот на Соборот врз основа на спи-

сокот на делегатите утврди дека соборот има 
делегати и дека на седницата присуст-

вуваа (со букви: ) 
делегати. Потоа констатира дека е присутно по-
требното мнозинство од делегатите и дека Соборот 
може да работи и полноважно да одлучува. 

Претседателот објави дека оваа седница на Со-
борот е свикана заради избор на делегати во Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

4) Претседателот објави дека е примена кутија 
за гласање, (со букви: 

) гласачки ливчиња и Оглас за објавена 
листа на кандидати од Општинската изборна коми-
сија за избор на делегати во соборите на Собрание-
то на СР Македонија бр . од 
19 година и тоа:1) 

I ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 

Во делегатската единица се избира-ат 
делегат-ти. 

II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
НАУКАТА И КУЛТУРАТА 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
Ш. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИТЕ РАБОТНИ 
ЗАЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) За кандидатот —— 

(име и презиме) 
2) За кандидатот — 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 

НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ СВО-
ЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ (чл. 7. 

т. 6 од Законот) 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира еден делегат. 
6. Претседателот го објасни начинот на гласа-

њето и извести дека делегатот може да гласа само 
за онолку кандидати колку што се избираат деле-
гати во Соборот на здружениот труд на Собранието 
на СР Македонија од соодветната делегатска еди-
ница и дека делегатот може да гласа за кандида-
тите чии имиња се наведени во гласачкото ливче. 

7. Претседателот на Соборот, со прозивка по 
Списокот на делегатите во Соборот, на секој деле-
гат му предаде гласачко ливче и ги повика да при-
стапат кон гласање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
делегати и тие гласаа. 

Вкупно гласаа делегати. 
Гласањето заврши во часот2) 

8. Откако гласањето заврши, претседателот на 
Соборот со двата делегати што му помагаа во из-
борот, пристапи кон утврдување на резултатот од 
гласањето. За таа цел најпрвин ги преброи неупо-
требените гласачки ливчиња и утврди дека такви 
има (со букви: ) па ги 
стави во посебен омот што го затвори и запечати. 

9. По ова, претседателот утврди дека во списо-
кот на делегатите во Соборот се воведени 
(со букви: ) делегати и дека 
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од тој број гласале вкупно (со букви 1) Кандидатот 

10. Потоа се пристапи кон отворање на кути-
јата за гласање и кон пребројување на гласовите 
по гласачките ливчиња за секој одделен кандидат 
(по области на трудот и делегатски единици). 

По завршеното пребројување и утврдувањето 
на резултатот од гласањето, претседателот на Со-
борот го соопшти следниот резултат од гласа-
њето: 

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
Делегатска единица 
1) Кандидатот — 

доби 
(име и презиме) 

(со букви: —— ) 
гласови. 

2) Кандидатот 

доби 
(име и презиме) 

(со букви: — ) 
гласови. 

Неважни гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН 

(име и презиме) 
П. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица 
1) Кандидатот — 

доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) 
гласови. 

Неважни гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН 

(име и презиме) 
Ш. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица 
1) Кандидатот — 

доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) 
гласови. 

Неважни гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН 

доби 
гласови. 

2) Кандидатот 

доби 

доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) 
гласови. 

2) Кандидатот 

доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) 

(име и презиме) 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗАЕДНИ-
ЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО ОРГА-

НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) Кандидатот — 

(име и презиме) 
(со букви: ) 

гласови. 
Неважни гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН . 

(име и презиме) 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ СВО-
ЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ (чл. 7 т. 

6 од Законот) 
1) Кандидатот — 

доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) 
гласови. 

2) Кандидатот 

доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) 

(име и презиме) 
(со букви: ) 

гласови. 
Неважни гласачки ливчиња има 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН 

(име и презиме) 
При утврдувањето на резултатот од гласањето. 

не се појави разлика меѓу бројот на гласовите спо-
ред гласачките ливчиња (член 40 став 5 од За-
конот). 

11. Претседателот на Соборот откако го соопшти 
резултатот од гласањето и кој од кандидатите е 
избран за делегат во соодветната делегатска еди-
ница, ја заклучи седницата. 

Работата на седницата заврши во часот. 
Записничар, Претседател, 

Делегати што му помагаат 
1. 
2. 

(печат) 

гласови. 
Неважни гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН . 

(име и презиме) 
V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 

НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 

1. Доколку од општината се делегира еден деле-
гат, се наведува само областа на трудот од која се 
делегира. 

2. Овде се внесуваат сите евентуални настани 
во текот на гласањето од значење за изборот. 

Р. Изборен образец број 9 
Записник за работата на општинската 
изборна комисија за утврдување на ре-
зултатот од гласањето за изборот на де-
легати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СРМ (член 44 од За -
конот за избор на делегати во соборите, 
на Собранието на СРМ) 

З А П И С Н И К 
за работа на Општинската изборна комисија за из-
бор на делегати во соборите на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија 
за утврдување на резултатот од изборот на делега-
ти во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СР Македонија, одржан во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на општината на 

19 год. 
На седницата на Комисијата одржана на 

19 година се присутни: претседате-
лот : , секретарот 
и членот . 

1. За изборите на делегати во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија, 
што се одржани во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината на 

19 година, оваа комисија ј а 
ОГЛАСИ следнава 
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Л И С Т А Н А К А Н Д И Д А Т И 
I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
2) За кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
И. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
2) За кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
2) За кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗАЕДНИ-
ЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО ОРГА-

НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
доби (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме и место на живеење) 

доби (со букви: ) гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 
НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВОО-

РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
доби (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме и место на живеење) 

доби (со букви: ) гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ СВО-

ЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ 
(чл. 7 точка 6 од Законот) 

1) Кандидатот 
(име и презиме и место на ж и -

веење) 
доби (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме и место на ж и -

веење) 
доби (со букви: ) гласови. 

Неважечки гласачки ливчиња има -. 
Во делегатската единица се избира еден делегат. 
2. Комисијата ги прими изборните акти од прет-

седателот на Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината и откако 
ги прегледа изборните акти и пребројувањето на 
гласачките ливчиња, Комисијата утврди дека ре-
зултатот од изборот во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината е следниот: 
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I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
Делегатска единица 
1) Кандидатот — — 

(име и презиме и место на живеење) 
доби (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот — 
(име и презиме и место на живеење) 

доби (со букви: ) гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
П. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
доби (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме и место на живеење) 

доби (со букви: ) гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
Ш. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
доби (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме и место на живеење) 

доби (со букви: ) гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ; ОРГА-
НИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗАЕДНИ-
ЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО ОРГА-

НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица — 
1) Кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
доби (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме и место на живеење) 

доби (со букви: ) гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ: ВОЕНИ ЛИЦА И 
НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВОО-

РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
доби (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот = 
(име и презиме и место на живеење) 

доби (со букви: ) гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ СВО-
ЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ (чл. 7 

точка 6 од Законот) 
1) Кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
доби (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме и место на живеење) 

доби (со букви: ) гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира еден 

делегат. 
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3. Во списокот на Соборот на здружениот труд 
на Собранието на општината, воведени се вкупно 

(со букви: ) делегати. 
На седницата на Соборот, присутни биле 

(со букви: ) делегати, а од 
нив гласале (со букви: ) 
делегати. 

4. Според наведените резултати, а врз основа на 
член 45 од Законот за избор на делегати во собо-
рите на Собранието на СР Македонија, Комисијата 
утврди дека на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на општината 

, а за делегати во Соборот на здружениот 
ТРУД на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, се избрани и тоа: 

I. ЗА ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
1) За делегатската единица 

(име и презиме и место на живеење) 
2) За делегатската единица 

(име и презиме и место на живеење) 

II. ЗА ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКА-
ТА И КУЛТУРАТА 

1) За делегатската единица 

име и презиме и место на живеење) 

III. ЗА ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СОЦИ-
ЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

1) За делегатската единица 

(име и презиме и место на живеење) 

IV. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗАЕДНИ-
ЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО ОРГА-

НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

1) За делегатската единица 

(име и презиме и место на живеење) 

V. ЗА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И ЗА ЦИВИЛ-
НИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ; 

СИЛИ НА СФРЈ 

1) За делегатската единица 

(име и презиме и место на живеење) 
2) За делегатската единица 

(име и презиме и место на живеење) 

VI. ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ СВО-

ЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ 
(член 7 точка 6 од законот) 

1) 
(име и презиме и место на живеење) 

Секретар, Член, Претседател, 

(печат) 

Р. Изборен образец бр. 10 

Уверение за избор на делегати во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ (чл. 46 
од Законот за избор на делегати во соборите на Соб-
ранието на СРМ). 

Општинската изборна комисија за избор на де-
легати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија 

19— година, издава 

Бр. 8 — Стр. 155 

У В Е Р Е Н И Е 

(име и презиме и место на живеење) 

е избран за делегат во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија од областа на :— 
во Делегатската единица 

Уверението му се издава на именуваниот-ната 
Брз основа на член 46 од Законот за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

19 година 

Секретар, Член, Претседател, 

(печат) 

Р. Изборен образец бр. 11 

Уверение на делегатот што се делегира наместо 
друг делегат во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРМ (член 48 од Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на СРМ). 

Општинската изборна комисија за избор на де-
легати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија за општината 

ј врз основа на резултатите од 
изборот извршен на седницата на Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на општината, одр-
жана на 19 година, издава 

У В Е Р Е Н И Е 

(име и презиме и место на живеење) 

е избран за делегат во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија наместо делегатот во тој собор 

—• што е из— 
(име и презиме и место на живеење) 
бран на изборите одржани на 19 
година, од делегатската единица 
од областа на и тоа за 
седницата на Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на СРМ што ќе се одржи на 
19 година за периодот од : 
19 до 19 година.*) -

Уверението му се издава на именуваниот-ната 
врз основа на член 48 став 3, а во врска со член 
46 од Законот за избор на делегати во соборите на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

19 година 
Во 

Секретар, Член, Претседател, 

(печат) 

*) Непотребното да се прецрта. 

Р. Изборен образец бр. 12 

Предлог за поведување постапка за отповику-
вање на делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СРМ (член 55 од Законот за из-
бор на делегати во соборите на Собранието на СРМ). 

ДО 
ОПШТИНСКАТА КАНДИДАЦИОНА КОНФЕРЕН-
ЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГА-
ТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

(место) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 



Стр. 156 — Бр. 8 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 февруари 1978 

Во смисла на член 55 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на СРМ, ПОД-
НЕСУВАМЕ Предлог од собирот на делегацииата-
делегациите*) на основните самоуправни организа-
ции и заедници на 

(назив и место на основни-

те самоуправни организации и заедници чии де-
з а поведување 

легации го поднесуваат предлогот) 
на постапка за отповикување на делегатот во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на СРM од делегатската единица 

(назив на делегатската 

единица) (да се означи областа на трудот) 
кој е избран на изборите одржани на 
19 година, и тоа: 

Ред. 
бр. 

Име и презиме Занимање Делегација 
чиј е член 

Предлогот за отповикување е усвоен на собирот 
на делегацијата-делегациите*) од наведената деле-
гатска единица, одржана на 19 
годинава поради следните причини: 

Во прилог доставуваме Записник за работата 
на собирот на делегацијата-делегациите*) 

Претседавач на собирот на 
дел егаци ј ата-д е л егациите 

Членови на работното 
претседателство на со-
бирот на делегацијата-
делегациите*) 

1. 
2. 

•19-
ВО-

-год. 

*) Непотребното да се прецрта. 

Р. Изборен образец број 13 

Гласачко ливче за отповикување на делегат во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на СРM 
(чл. 58 од Законот за избор на делегати во собо-
рите на Собранието на СРМ). 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
За гласање за отповикување на делегатот 

— од -
(име и презиме) (место) 

избран во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ во Делегатската единица 

од областа на 

— на изборите 
(назив на делегатската единица) 

(да се означи областа на трудот) 
одржани на 19 година 

Г л а с а м : 
„ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ" 

„ПРОТИВ ОТПОВИКУВАЊЕТО" 
(печат) 

Р. Изборен образец број 14 

Записник за работата на општинската (градска-
та) кандидациона конференција на делегациите за 
утврдување листа на кандидати за делегати во 
Соборот на општините на Собранието на СРМ (чл. 
68 во врска со чл. 34 од Законот за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на СРМ). 

З А П И С Н И К 

за работата на Општинската (Градската) канди-
дациона конференција на делегациите одржана за-
ради утврдување на листата на кандидати за избор 
на делегати во Соборот на општините на Собра-
нието на СРМ. 

1) Општинската (Градската) кандидациона кон-
ференција на делегациите се одржа во 
н а и започна со работа во 
часот. 

2) Општинската (Градската) кандидациона кон-
ференција на делегациите се одржува во општината 
— а заради утврдување на листа на кандидати за 
делегати во Соборот на општините на Собранието 
на СРМ. 

3) Седницата на општинската (Градската) кан-
дидациона конференција на делегациите ја свика 
претседателот на општинската (Градската) конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ. 

4) Седницата на општинската (Градската) кан-
дидациона конференција на делегациите (Кандида-
циона конференција) ја отвори 
претседател на Општинската конференција на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ. 

5) По отворањето на седницата се мина на из-
бор на работно претседателство на Кандидациона-
та конференција. Кандидационата конференција 
едногласно, со мнозинство на гласови за претседа-
тел го избра 

(име и презиме, зан. и место на ж и -
а за членови на работното претседател-

Ееење) 
ство ги избра: 

1. 
(име и презиме, зан. и место на живеење) 

2. 
(име и презиме, зан. и место на живеење) 

Потоа за записничар го избра 
(име и презиме, 

занимање и место на живеење). 
6. Претседавачот утврди дека на седницата при-

суствуваат (со зборови: ) 
членови на Конференцијата и дека Кандидациона-
та конференција има вкупно (со 
букви: ) членови. 

7. Претседавачот утврди дека присуствуваат 
најмалку две третини од вкупниот број на членови 
и дека Кандидационата конференција може да ра-
боти и полноважно да одлучува, па објави дека 
седницата е свикана заради утврдување Листа на 
кандидатите за избор на делегати во Соборот на 
општините на Собранието на СРМ. 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на Кандидационата конференција. 

8. На предлог на претседавачот, Конференција-
та го утврди следниот: 

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Запознавање со предлозите на кандидати за 

делегати во Соборот на општините на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија предло-
жени од собирите на делегациите на основните ор-
ганизации на здружениот труд, месните заедници и 
на општествено-политичките организации во оп-
штината. 
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2) Предлагање на кандидати за делегати. 
3) Утврдување Листа на кандидати за делегати. 
9. По ова се мина кон запознавање со предло-

жените кандидати за делегати од соборите на деле-
гациите (чл. 33 од Законот)2). 

За кандидати за делегати се предложени вкуп-
но кандидати. 

10. По запознавањето со предлозите за кандида-
ти за делегати се мина кон предлагање на канди-
дати за делегати од членовите на Кандидационата 
конференција. 

По завршеното предлагање на кандидати за де-
легати со јавно гласање одделно за секој предложен 
кандидат со мнозинство на гласови од присутните 
членови на Кандидационата конференција соста-
вена е листа на кандидати. 

Во листата на кандидатите се внесени: 
1) 

(име и презиме, занимање и место на ж и -

веење, датум на раѓање и означување на делега-

цијата чиј е член). 
2) 
3) Ити. 
11. Потоа претседавачот соопшти дека ја преки-

нува работата на Кандидационата конференција, 
заради подготвување на гласањето за кандидати за 
делегати па продолжетокот на работата на Канди-
дационата конференција го закажа за часот. 

12. Кандидационата конференција ја продолжи 
работата во часот. 

Претседавачот го објаснува начинот на гласа-
њето на Кандидационата конференција а потоа со 
прозивка по списокот му предава на секој член гла-
сачко ливче (листа на кандидати) и ги повикува да 
пристапат кон гласање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште чле-
нови на Кандидационата конференција, па и тие 
гласаа. 

Гласањето е завршено во часот. 
13. Откако гласањето е завршено претседава-

чот со помош на членовите на претседателството 
пристапи кон утврдување на резултатите од гла-
сањето. За таа цел најпрвин ги преброи неупотребе-
ните гласачки ливчиња и утврди дека ги има 
(со букви: ) и ги стави во 
посебен омот што го затвори и запечати. 

14. По ова се пристапи кон отворање на кути-
јата за гласање и пребројување на гласовите по 
гласачките ливчиња за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување претседавачот 
ги соопшти резултатите од гласањето и кој од 
предложените кандидати се утврдени за кандидати 
и тоа: 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
2) Кандидатот 

(име и презиме) 
доби (со букви: ) гласови. 

3) Ити. 
Неважечки гласачки ливчиња имаше . 
Во текот на утврдувањето на резултатите од 

гласањето не се случи никаква неправилност. 
15. Кандидационата конференција заклучи да се 

состави листа на кандидати за делегати во смисла 
на член 35 од Законот за избор на делегати во 
Собранието на СРМ. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседавачот 
објави дека работата на кандидационата конферен-
ција е завршена. 

Работата на Кандидационата конференција за-
врши во часот. 

ЗАПИСНИЧАР, ПРЕТСЕДАВАЧ, 

Членови на работното претседателство: 
1. 
2. — 

1) Непотребното да се изостави. 
2) Списокот на предложените кандидати за де-

легати од соборите на делегациите на основните 
организации на здружениот труд, месните заедници 
и на општествено-политичките организации е сос-
тавен дел на овој записник. 

3) Ако се случат било какви неправилности или 
ако има некои приговори, тоа овде ќе се внесе во 
записникот. 

Р. Изборен образец број 15 
Листа на кандидати на општинската (Град-

ската) кандидациона конференција на делегациите 
за делегати во Соборот на општините на Собра-
нието на СРМ (член 68 во врска со член 35 од За -
конот за избор на делегати во соборите на Собра-
нието на СРМ). 

ДО ОПШТИНСКАТА (ГРАДСКАТА)1) ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
БОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . 

Во смисла на член 68 а во врска со член 35 од 
Законот за избор на делегати во соборите на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
поднесуваме ЛИСТА НА КАНДИДАТИ за делегати 
во Соборот на општините на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија за изборот што 
ќе се одржи на 19 година на заед-
ничка седница на соборите на Собранието на оп-
штината (градската заедница) заради 
огласување. 

Листата на кандидатите е утврдена на седница 
на Општинската (Градската) кандидациона конфе-
ренција на делегациите што е одржана на 
19 година во . 

Општинската (Градската) кандидациона конфе-
ренција на делегациите ја утврди следната: 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 

1) 
(име и презиме, место на живеење, дата на 

раѓање и делегација чиј е член) 

Кон листата на кандидатите приложуваме за-
писник за работата на општинската (градската) 
Кандидацирна конференција на делегациите и пис-
мени изјави од секој кандидат дека ја прифаќа 
кандидатурата. 

19 година 

РАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
ПРЕТСЕДАВАЧ, 

ЧЛЕНОВИ: 
1. 
2. 

1) Непотребното да се изостави. 

Р. Изборен образец бр. 16 
Оглас на листата на кандидатите за делегати 

во Соборот на општините на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија ^ (член 68 во 
врска со член 36 од Законот за избор на делегати 
во соборите на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија). 
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О Г Л А С 

Општинската (градската)1) изборна комисија за 
избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 
врз основа на член 68 во врска со член 36 од Зако-
нот за избор на делегати во Соборите на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
објавува дека во Листата на кандидатите на оп-
штинската (градската) кандидациона конференција 
на делегациите на општина (Град) за 
кандидати за делегати во Соборот на општините на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија за изборите што ќе се одржат на 
19- година е утврдена 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 

1. 
(име и презиме, занимање и место на живее-

ње, дата на раѓање со означување на делегација 

чиј е член). 
2. „ 

ОПШТИНСКА (ГРАДСКА) ИЗБОРНА КОМИСИ-
ЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во , 19 год. бр. 
Секретар, Член, Претседател, 

(Печат) 

1) Непотребното да се изостави. 

Р. Изборен образец бр. 17 

Гласачко ливче за избор на делегати во Собо-
рот на општините на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија (член 68 во врска со член 
38 од Законот за избор на делегати во соборите на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија). 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ1) 
Избор на делегати во Соборот на општините на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Собранието на општината (на 
градската заедница)2 одржана 
19 година. 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живее-

ње на кандидатот) 
2) 

(име и презиме, занимање и место на живее-
ње на кандидатот) 

3) Ити. 
Се избираат двајца делегати. 

(печат) 

1) Во гласачкото ливче имињата на кандидати-
те се внесуваат по редот по кој се наведени во лис-
тата на кандидатите. 

2) Непотребното да се изостави. 

Р. Образец бр. 18 

Записник за работата на заедничката седница 
на соборите на Собранието на општината (на град-
ската заедница) за избор на делегати во Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија (член 68 во врска со член 41 
од Законот за избор на делегати во соборите на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија). 

З А П И С Н И К 
за работа на заедничката седница на соборите 

на Собранието на општината (на градската заедни-
ца) за избор на делегати во Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

1. Заедничката седница на соборите на Собра-
нието ја свика Претседателот на Собранието на оп-
штината (градска заедница)1) , а седни-
цата се одржа на 19 година. 

2. Седницата ја отвори 
претседателот на Собранието на општината (на 
(градската заедница) во ча-
сот. 

3. По отворањето на седницата се помина кон 
избор на тројца делегати од секој собор по еден, 
што ќе му помагаат на Претседателот во изборот. 
Собранието едногласно — со мнозинство гласови — 
ги избира: 

1. 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2. 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

3. 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

4. Претседателот на Собранието утврди врз ос-
нова на списоците на делегатите во соборите на 
Собранието на општината (на градската заедница) 

дека има делегати и дека на 
седницата присуствуваат делегати, и тоа: 
од Соборот на здружениот труд 
(со букви: : ) 
делегати, од Соборот на месните заедници 
(со букви: ) 
делегати. 

Потоа констатира дека на седницата присуству-
ва потребно мнозинство од секој собор и дека Соб-
ранието може да работи и полноважно да одлучува. 
Претседателот на Собранието објави дека оваа сед-
ница е свикана заради избор на делегати во Со-
борот на општините на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

5. Претседателот објави дека се примени: 
1. кутија за гласање 
2. гласачки ливчиња (со букви 

) и оглас за објавена листа 
на кандидати од општинската (градската) изборна 
комисија, за избор на делегати во соборите на Соб-
ранието на СРМ бр. од 19 
година и тоа: 

1. 
(име и презиме) 

2. 
(име и презиме) 

3. — 
4. 
Во Соборот на општините се избираат два де-

легати. 
6. Претседателот ги запозна делегатите дека за 

делегати во Соборот на општините на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија може да 
бидат избрани само кандидати од листата на кан-
дидатите. 

7. Претседателот со прозивка по список на се-
кој делегат во соборите на Собранието им предаде 
гласачко ливче и ги повика да пристапат кон гла-
сање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
и делегати од _ и 

(да се наведе соборот) 
тие гласаа. 

Вкупно гласаа делегати. 
Гласањето е завршено во часот. 

8. Откако гласањето заврши Претседателот со 
делегатите што му помагаат во изборот пристапи 
кон утврдување на резултатот на гласањето. За таа 
цел најпрвин ги преброи неупотребените гласачки 
ливчиња и утврди дека такви има 
(со букви: -), ги стави во 
посебен омот, ги затвори и запечати. 
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9. Потоа Претседателот утврди дека во списо-
кот на делегатите во соборите на Собранието се во-
ведени вкупно (со букви: ) 
делегати и дека од тој број гласале вкупно 
^со букви: ) делегати. 

10. Потоа пристапи кон отворање на кутијата за 
гласање и кон пребројување на гласовите по гла-
сачки ливчиња и тоа за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување и утврдувањето на 
резултатите од гласањето, Претседателот на Собра-
нието го соопшти следниот резултат од гласањето: 

1. Кандидатот 

-, и Членот 

добил 
2. Кандидатот 

(име и презиме) 
(со букви: ) гласови. 

(име и презиме) 
добил (со букви: ) гласови. 

3. Кандидатот' 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) гласови. 
4. Кандидатот 

(име и презиме) 
добил (со букви: ) гласови. 

Неважечки гласачки ливчиња има 
За делегати се избрани: 
1) Кандидатот 

веење) 
2) Кандидатот 

(име и презиме и место на ж и -

(име и презиме и место на ж и -

11. Претседателот го соопшти јавно резултатот 
од гласањето па ја заклучи седницата. 

Работата на седницата е завршена во 
часот. 

Записничар, Претседавач, 

(Печат) 

Делегати што му помагаат на претседателот, 
1. 
2. 
3. 

1) Непотребното да се изостави. 
2) Овде се внесуваат сите евентуални настани 

во текот на гласањето од значење за изборот. 

Р. Изборен образец бр. 19 

Записник на општинската (градската) изборна 
комисија за утврдување на резултатот на изборот 
на делегати во Соборот на општините на Собра-
нието на СРМ (член 68 во врска со член 44 од За -
конот за избор на делегати во соборите на Собра-
нието на СРМ). 

З А П И С Н И К 

на Општинската (Градската) изборна комисија 
за избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 
за утврдување на резултатот од изборот на делега-
ти во Соборот на општините на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија во Собранието 
на општината на 19 
година. 

На седницата од страна на Комисијата одржана 
на 19—— година, се присутни Прет-
седателот Секретарот 

1. За изборите на делегати во Соборот на оп-
штините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, што се одржани во Собранието 
на општината (градска заедница) на 

19 година оваа комисија ја огласи 
следната: 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
1. На кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 
2. 
3. ,итн. 
2. Комисијата ги прими изборните акти од 

Претседателот на Собранието на општината (Град-
ската заедница) и откако ги 
прегледа изборните акти и пребројувањето на гла-
сачките ливчиња, Комисијата утврди дека резулта-
тот од изборите во Собранието на општината (Град-
ската заедница) е следниот: 

1. Кандидатот 
(име и презиме и место на ж и -

веење) 
добил 
гласови. 

2. Кандидатот 

(со букви: 

(име и презиме и место на ж и -

веење) 
При утврдувањето на резултатот од гласањето 

не се појави разлика меѓу бројот на гласовите спо-
ред Списокот на делегатите и бројот на гласовите 
според гласачките ливчиња (член 40 став 5 од За -
конот). 

веење) 
добил 
гласови. 

3. Кандидатот 

(со букви: 

(име и презиме и место на ж и -

веење) 
добил - (со букви: 
гласови. 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 
(со букви ). 

Во списоците на делегатите во соборите на Соб-
ранието на општината (Градската заедница) се во-
ведени вкупно (со букви: — 

-) делегати. 
4. Според наведените резултати, а врз основа 

на чл. 45 од Законот за избор на делегати во собо-
рите на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Комисијата утврди дека во Собранието 
на општината (Градската заедница) се избрани за 
делегати во Соборот на општините на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија и тоа: 

1. , 

2. 
(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

Секретар, Член, 

(печат) 

Претседател, 

1) Непотребното да се изостави. 

Р. Изборен образец број 20 

Записник за работата на Републичката канди-
цациона конференција за утврдување листа на кан-
дидати за делегати во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ (чл. 70 од Законот за 
избор на делегати во соборите на Собранието на 
СРМ). 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА КАНДИДА-

ЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

1. Републичката кандидациона конференција се 
одржа на 1& година и започна со 
работа во часот. 
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2. Седницата на Републичката кандидациона 
конференција (Кандидациона конференција) се одр-
жува заради утврдување Листа на кандидати за 
делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

3. Седницата на Кандидационата конференција 
ја свика претседателот на Републичката конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Македонија. 

4. Седницата на Кандидационата конференција 
ја отвори Претседател на Републичката 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Македонија. 

5. По отворањето на седницата се помина на из-
бор на работно претседателство на Кандидационата 
конференција. Кандидационата конференција едно-
гласно со мнозинство на гласови за претседавач го 
избра : а за 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
членови на работното претседателство ги избра: 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

2) — 
3) 
Потоа за записничар го избра 

(име и презиме, 

занимање и место на живеење) 
6. Претседавачот утврди дека на седницата при-

суствуваат (со букви ) 
членови на Кандидационата конференција и дека 
има вкупно (со букви: ) 
членови. 

7. Претседавачот утврди дека присуствуваат 
најмалку две третини од вкупниот број на члено-
вите и дека Кандидационата конференција може 
да работи и полноважно да одлучува, па објави де-
ка седницата е свикана заради утврдување Листа 
на кандидати за избор на делегати во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на Кандидационата конференција. 

8. На предлог на претседавачот, Кандидациона-
та конференција го утврди следниот 

ДНЕВЕН РЕД 
1) Запознавање со предлозите на кандидати за 

делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на СРМ, предложени од избраните те-
ла На општествено-политичките организации во Ре-
публиката што ја вршат функцијата на делегации 
во овие организации. 

2) Предлагање кандидати за делегати. 
3) Утврдување Листа на кандидати за делегати. 
9. По ова се мина кон запознавање со пред-

ложените кандидати за делегати од избраните тела 
на општествено-политичките организации што вр-
шат функција на делегација во овие организации. 
За кандидати — за делегати се предложени вкупно 

кандидати. 
10. По запознавањето со предлозите за кандида-

ти за делегати се мина кон предлагање на канди-
дати за делегати од членовите на Кандидационата 
конференција. 

По завршеното, предлагање на кандидати за 
делегати со јавно гласање одделно за секој од пред-
ложените кандидати со мнозинство гласови од при-
сутните членови на Кандидационата конференција 
е составена Листа на кандидати. 

Во листата на кандидатите се внесени: 
1) 

(име и презиме, место на живеење, датум на 

раѓање и означување на делегацијата чиј е член) 
2) 

3) Итн. 
Потоа претседавачот соопшти дека ја прекину-

ва работата на Кандидационата конференција за-
ради подготвување на гласањето за кандидати за 

делегати па продолжетокот на работата на Канди-
дационата конференција го закажа за 
часот. 

11. Кандидационата конференција ја продол-
ж и работата во часот. 

12. Претседавачот го објасни начинот на гла-
сањето на Кандидационата конференција а потоа 
со прозивање по списокот му предаде на секој 
член на Конференцијата гласачко ливче (листа на 
кандидати) и ги повика да пристапат кон гласање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
членови и тие гласаа. 

Вкупно гласаа ———. 
Гласањето е завршено во часот. 
13. Откако гласањето е завршено претседавачот 

со помош на членовите на претседателството при-
стапи кон утврдување на резултатите од гласањето. 
За таа цел најпрвин ги преброи неупотребените гла-
сачки ливчиња и утврди дека ги има (со 
букви: ) ги стави во 
посебен омот и ги запечати. 

14. По ова се помина кон отворање на кути-
јата за гласање и пребројување на гласовите по 
гласачките ливчиња за секој кандидат одделно. 

По завршено пребројување, претседавачот ги со-
општи резултатите од гласањето и кои од предло-
жените кандидати се утврдени за кандидати и тоа:1) 

1) Кандидатот 
(име и презиме, место на живее-

ње, дата на раѓање и означување на делегацијата 
доби (со букви: 

чиј е член) 
) гласови. 

2) 

3. Ити. 
Неважечки гласачки ливчиња имаше . 
Во текот на утврдувањето на резултатите од 

гласањето не се случи никаква неправилност.2) 
15. Кандидационата конференција заклучи да 

се состави Листа на кандидати за делегати во сми-
сла на член 71 од Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на СРМ. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседавачот 
објави дека работата на Кандидационата конферен-
ција е завршена. 

Работата на Кандидационата конференција за-
врши во часот. 

Записничар, Претседавач, 

Членови на раб. претседателство: 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ако Кандидационата конференција утврди 
повеќе кандидати отколку што се избираат делегати 
во Општествено-политичкиот собор имињата на кан-
дидатите од редот на албанската и турската народ-
ност и на припадниците на етничките групи се на-
ведуваат одделно, со означување на бројот на деле-
гатите што се избираат од редот на народностите и 
на припадниците на етничките групи. 

2) Ако се случат било какви неправилности или 
ако има некои приговори, тоа овде ќе се внесе во 
записникот. 

Р. Изборен образец бр. 21 
Листа на кандидати на Републичката 
кандидациона конференција за делегати 
во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на СРМ (член 72 од Законот 
за избор на делегати во соборите на Со-
бранието на СРМ) 

ДО РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
БОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

С К О П Ј Е 
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Во смисла на член 72 став 1 од Законот за 
избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија поднесува-
ме ЛИСТА НА КАНДИДАТИ за делегати во Оп-
тптествено-политичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија за изјаснува-
ње за изборот што ќе се одржи на 
197 година во општествено-политичките собори 
на собранијата на општините, заради огласување. 

Листата на кандидатите е утврдена на седни-
цата на Републичката кандидациона конференција 
што е одржана на 19 година во 
Скопје. Републичката кандидациона конференција 
ја утврди следната: 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ(1) 

*) Листата на кандидати се составува по делови, 
доколку Републичката кандидациона конференци-
jа утврди повеќе кандидати отколку што се изби-

раат делегати (член 71 став 6 од Законот). 

Р. Изборен образец бр. 22 
Записник за работата на седницата на 
Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на општината за изјаснување 
на делегатите во соборот за изборот на 
делегати во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ (чл. 92 во 
врска со чл. 41 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на 
СРМ) 

ЗАПИСНИК 
за работата на седницата на Општествено-политич-
киот собор на Собранието на општината 
за изјаснување за изборот на делегатите во Оп-
штествено-политичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

1. Седницата на Општествено-политичкиот со-
бор на Собранието на општината ја свика претседа-

телот на Соборот. Седницата се одржа на 
19 година. 

2. Седницата ја отвори 
претседател на Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на општината во часот. 

3. По отворањето на седницата се помина на 
избор на два делегати што ќе му помагаат на 
претседателот на Соборот во утврдувањето на ре-
зултатите од изјаснувањето за изборот. Соборот 
едногласно — со мнозинство гласови ги избра де-
легатите : 

1) 
(име и презиме, зан. и место на живеење) 

2) 
(име и презиме, зан. и место на живеење) 

Потоа Соборот за записничар го избра 
(име и 

презиме, занимање и место на живеење) 
4. Претседателот утврди, врз основа на Списо-

кот на делегатите во Општествено-политичкиот со-
бор на Собранието на општината, дека Соборот 
и м а делегати и дека на седницата при-
суствуваат (со букви: ) 
делегати. Потоа констатира дека е присутно потреб-
ното мнозинство од делегатите и дека Соборот мо-
же да работи и полноважно да одлучува. 

Претседателот објави дека оваа седница на Со-
борот е свикана заради изјаснување за изборот на 
делегати во Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија. 

5. Претседателот на Соборот објави дека е при-
мена кутија за гласање, (со букви: —-

) гласачки ливчиња и Оглас за објавена 
листа на кандидати од Републичката изборна ко-
мисија, за изјаснување за изборот на делегати во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
СР Македонија бр. од 19 
година и тоа: 

1) Кандидат 
(име и презиме) 

2) Кандидат 
(име и презиме) 

3) Ити. 
Во Општествено-политичкиот собор на Собра-

нието на СРМ се избираат делегати. 
6. Претседателот на Соборот го објави начинот 

на изјаснувањето за изборот и известува дека деле-
гатот може да гласа само за онолку кандидати кол-
ку што се избираат делегати во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија и дека делегатот може да 
се изјаснува за изборот за кандидатите чии ими-
ња се наведени во гласачкото ливче, односно ако 
во гласачкото ливче се наведени толку кандидати 
колку што се избираат делегати се изјаснува за 
листата или против листата во целина. 

7. Претседателот на Соборот, со прозивка по 
списокот на делегатите во Соборот, на секој деле-
гат му предаде гласачко ливче и ги повика да 
пристапат кон изјаснување за изборот. 

Во текот на изјаснувањето за изборот дојдоа 
уште делегати и тие се изјаснија за из-
борот. 

Вкупно се изјаснија за изборот де-
легати. Изјаснувањето за избор заврши во 
часот(1) 

8. Откако изјаснувањето за изборот заврши, 
претседателот на Соборот со двата делегати што 
му помагаат во изјаснувањето за изборот, пристапи 
кон утврдување на резултатот од изјаснувањето за 
изборот. За таа цел најпрвин ги преброи неупотре-
бените гласачки ливчиња и утврди дека такви има 

(со букви: —— ) ги стави во 
посебен омот што го затвори и запечати. 

9. По ова, претседателот на Соборот утврди дека 
во Списокот на делегатите во Соборот се водени 

Делегација на општествено 
политичката организација 

чиј е член 
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(со букви: ) делегати 
и дека од тој број се изјасниле за изборот вкупно 

(со букви: ) делегати. 
10. Потоа се пристапи кон отворање на кутијата 

за изјаснување и кон пребројување на гласовите 
по гласачки ливчиња за секој одделен кандидат од-
носно во целина за листата.2) 

По завршеното пребројување на гласачките 
ливчиња и утврдување на резултатот од изјаснува-
њето за изборот, претседателот на Соборот го со-
општи следниот резултат: 

1) Кандидатот доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) гласови; 
2) Кандидатот доби 

(име и презиме) 
(со букви: ) гласови. 

3. Итн. 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 
По утврдувањето на резултатот од изјаснува-

њето за изборот не се појави разлика меѓу бројот 
на* гласовите според Списокот на делегатите и бро-
јот на гласовите според гласачките ливчиња (чл. 
92 во врска со чл. 40 став 5 од Законот). 

И. Претседателот на Соборот откако го соопшти 
резултатот од изјаснувањето за изборот за деле-
гати во Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија ја 
заклучи седницата. 

Работата на седницата заврши во часот. 
Записничар, 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ- -

КИОТ СОБОР, 

ДЕЛЕГАТИ ШТО МУ ПОМАГААТ 
1. 
2. 

(печат) > 

*) Овде се внесуваат сите евентуални настани 
во текот на изјаснувањето за изборот. 

2) Ако делегатите се изјаснувале за Листата во 
записникот се внесуваат резултатите од изјаснува-
њето за Листата во целина. 

Р. Изборен образец бр. 23 
Гласачко ливче за изјаснување за избо-
рот на делегатите во општествено-поли-
тичките собори на собранијата на оп-
штините (чл. 74 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на 
СРМ) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
за изјаснување за изборот на делегатите во 
Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието на СРМ, одржано на седницата на 
Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието на општината — на 4 

19 година 

Во Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија се 
избираат делегати*). 

1. Кандидатот — — 
(име и презиме, делегација на 

општествено-политичката организација чиј е член) 
2. Кандидатот 
3. Кандидатот — 
Од албанската народност се избираат 

делегати. 
1. Кандидат 

(име и презиме, место на живеење, 

година на раѓање и делегација на општествено-по-

литичката организација чиј е член) 
2. 

3. 
Од турската народност се избираат 

делегати: 
1. Кандидат ——— 

(име и презиме, место на живеење, 

година на раѓање и делегација на општествено-по-

литичка организација чиј е член) 
2. 
3. 
Од припадниците на етничките групи се изби-

раат делегати. 
1. Кандидат 

(име и презиме, место на живеење, 

година на раѓање и делегација на општествено-

то литичка организација чиј е член) 
2. 
3. — 

(печат) 

*) Гласачкото ливче се составува по делови до-
колку Листата на кандидати е составена по де-
лови. 

Р. Изборен образец бр. 24 
Записник за работата на општинската 
изборна комисија за утврдување на ре-
зултатот од изјаснувањето за изборот на 
делегати во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието (член 76 од Зако-
нот за избор на делегати во соборите на 
Собранието на СРМ) 

ЗАПИСНИК 
За работата на Општинската изборна комисија 

за избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 
за утврдување на резултатот од изјаснувањето за 
изборот на делегати во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, одржан во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на општината 
на 197— година. 

На седницата на Комисијата одржана на 
19 година присутни се: претседателот 

? секретарот — 
и членот . 

1. За изјаснувањето за изборот на делегати во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, 

197— година, одржан во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на општината, 
Републичката изборна комисија за избор на делегати 
бо соборите на Собранието на СРМ ја огласи след-
ната: 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ: 
1) За кандидатот _ _ _ _ _ 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
3) За кандидатот 
4) Итн. 
Во Општествено-политичкиот собор се избираат 

делегати. 
2. Комисијата ги прими изборните акти од Прет-

седателот на Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на општината и откако ги прегледа 
изборните акти и по пребројувањето на гласачките 
ливчиња, Комисијата утврди дека резултатот од 
изјаснувањето за изборот во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на општината е след-
ниот:1) 

1) Кандидатот 
(име и презиме и место на 

живеење) 
доби — (со букви ) 
гласови. 
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2) Кандидатот 
(име и презиме и место на 

живеење) 
доби (со букви ) 
гласови. 

3) Кандидатот 
(име и презиме и место на 

живеење) 
доби (со букви ) 
гласови. 

4) Итн. 
Неважечки гласачки ливчиња има 

(со букви ). 

3. Во списокот на Општествено-политичкиот со-
бор на Собранието на Општината воведени се 
вкупно (со букви -) 
делегати. 

На седницата на Општествено-политичкиот со-
бор присутни биле (со букви ) 

) делегати, а од нив гласале 
(со букви: ) делегати. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

!) Ако делегатите се изјаснувале за Листата во 
записникот се внесуваат резултатите од изјасну-
вањето на Листата во целина. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

53. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", број 3/78), Собранието на Републич-
ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Скопје, на заедничка седница на сите 
собори на делегатите, одржана на 23 февруари 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

Член 1 
Собранието на Републичката заедница на здрав-

ството и" здравственото осигурување — Скопје го 
сочинуваат 79 делегати, од кои 28 делегати од ко-
рисниците на услуги — работници, 22 делегати од 
корисниците на услуги — земјоделци, 28 делегати 
на работниците од организациите на здружениот 
труд што вршат здравствена дејност, организација-
та на Црвениот крст, од здруженијата на граѓаните 
чија програмска ориентација е во функција на 
здравствената дејност и 1 делегат од редот на ак-
тивните воени лица и цивилните лица во служба 
на вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 2 
Делегатски единици за избирање делегати за 

Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Скопје се: 
собранијата на општинските заедници на здравст-
вото и здравственото осигурување; Републичкиот 
одбор на Црвениот крст на Македонија; Претседа-
телството на Сојузот на лекарското друштво на 
Македонија и Претседателството на Здружението 
на здравствените работници на Македонија; Изврш-
ниот одбор на фармацеутското друштво »на Маке-
донија; претседателствата на: Сојузот на друштвата 
за борба против алкохолизмот, Здружението на ли-
ца оболени од мултиплекссклероза на СР Маке-
донија, Здружението на дистрофичарите на СР Ма-
кедонија, Здружението на излечените алкохоли-
чари на СР Македонија, Здружението на дијабети-
чари и бубрежни болни; и активните воени лица и 
цивилните лица во служба на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, и тоа: 

1. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 1: Собрание-
то на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје кое избира 9 делегати 
и тоа 5( делегати од редот на корисниците на услуги 

— работници, 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — земјоделци и 3 делегати од редот на ра-
ботниците од организациите на здружениот труд 
кои вршат здравствена дејност. 

2. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 2: Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово кое избира 3 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат 
од редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

3. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 3: Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар кое избира 
3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здруже-
ниот труд кои вршат здравствена дејност. 

4. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 4: Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Берово кое избира 
3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат 
од редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

5. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 5: Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Дебар кое избира 3 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги— работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здруже-
ниот труд кои вршат здравствена дејност. 

6. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 6: Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Делчево кое изби-
ра 3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги — работници, 1 делегат од ре-
дот на корисниците на услуги — земјоделци и 1 
делегат од редот на работниците од организациите 
на здружениот труд кои вршат здравствена дејност. 

7. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 7: Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци кое изби-
ра 3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги — работници, 1 делегат од редот 
на корисниците на услуги — земјоделци и 1 деле-
гат од редот на работниците од организациите на 
здружениот труд кои вршат здравствена дејност. 

8. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 8: Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кичево кое избира 
3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисници-
те на услуги — работници, 1 делегат од редот на 
корисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат 
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од редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

9. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 9: Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кочани кое избира 
3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

10. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 10: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кратово кое избира 
3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисни-
ците на услуги — работници, 1 делегат од редот на 
корисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат 
од редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

И. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 11: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Крива Паланка кое 
избира 3 делегати и тоа 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — работници, 1 делегат од ре-
дот на корисниците на услуги — земјоделци и 1 
делегат од редот на работниците од организациите 
на здружениот труд кои вршат здравствена дејност. 

12. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 12: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Куманово кое изби-
ра 3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги — работници, 1 делегат од редот 
на корисниците на услуги — земјоделци и 1 деле-
гат од редот на работниците од организациите на 
здружениот труд кои вршат здравствена дејност. 

13. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 13: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Охрид кое избира 3 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

14. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 14: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп кое избира 3 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здруже-
ниот труд кои вршат здравствена дејност. 

15. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 15: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Пробиштип кое изби-
ра 3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисни-
ците на услуги — работници, 1 делегат од редот на 
корисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат 
од редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

16. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 16: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Радовиш, кое изби-
ра 3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисни-
ците на услуги — работници, 1 делегат од редот на 
корисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат 
од редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

17. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 17: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Свети Николе кое 
избира 3 делегати и тоа 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — работници, 1 делегат од 
редот на корисниците на услуги — земјоделци и 
1 делегат од редот на работниците од организациите 
на здружениот труд кои вршат здравствена дејност. 

18. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 18: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струга кое избира 
3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

19. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 19: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Струмица кое избира 
3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

20. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 20: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип кое избира 3 
делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

21. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 21: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Битола кое избира 4 
делегати и тоа 2 делегата од редот на корисниците 
на услуги — работници, 1 делегат од редот на ко-
рисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од 
редот на работниците од организациите на здру-
жениот труд кои вршат здравствена дејност. 

22. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 22: Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес кое из-
бира 4 делегати и тоа 2 делегати од редот на ко-
рисниците на услуги — работници, 1 делегат од ре-
дот на корисниците на услуги — земјоделци и 1 
делегат од редот на работниците од организациите 
на здружениот труд кои вршат здравствена деј-
ност. 

23. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 23: Репуб-
личкиот одбор на Црвениот крст на Македонија 
кој избира 1 делегат. 

24. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 24: Изврш-
ниот одбор на Фармацеутското друштво на Маке-
донија кој избира 1 делегат. 

25. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 25: претсе-
дателствата на: Сојузот на лекарското друштво на 
Македонија и Здружението на здравствените ра-
ботници на Македонија кои избираат 1 делегат. 

26. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 26: прет-
седател ствата на: Сојузот на друштвото за борба 
против алкохолизмот, Здружението на лица оболени 
од мултиплекссклероза на СР Македонија, Здру-
жението на дистрофичарите на СР Македонија, 
Здружението на излечените алкохоличари на СР 
Македонија и Здружението на дијабетичарите и 
бубрежни болни, кои избираат 1 делегат. 

27. ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА БРОЈ 27: На ак-
тивните воени лица и цивилните лица во служба 
на вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија кои избираат 1 деле-
гат. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0801-336/1 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 

Никола Арсовски, е. р. 



28 февруари 1978 

54. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на 
Републичката заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Скопје, на заедничка сед-
ница на сите собори на делегатите, одржана на 23 
февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИ 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

Член 1 
Се распишуваат избори за избор на делегати 

во Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Скопје. 

Член 2 
Изборите ќе се одржат на ден 19 април 1978 

година. 
Член 3 

Изборот на делегати во Собранието на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување —Скопје ќе се изврши во делегатските 
единици за избор на делегати утврдени со одлука 
на Собранието на Републичката заедница. 

Член 4 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

на изборните дејствија се определува 23 февруари 
1978 година. 

Член 5 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0601-283/2 
23 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 

Никола Арсовски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

55. 
Врз основа На член 10 став 2 од Законот за 

избор на делегации и делегати во самоуправните 
интересни заедници („Службен весник на СРМ", 
бр. 3/78 — пречистен текст) и член 4 од Статутар-
ната одлука за организацијата и остварувањето на 
самоуправувањето во Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 27 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ, СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ДЕ-
ЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ВО ОДБОРОТ ЗА СА-
МОУПРАВНА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА 

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Собранието на Самоуправната интересна заед-

ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (во натамошниот текст: Собрание на 
Заедницата) го сочинуваат 77 делегати, од кои 44 
делегати, од областа на стопанството, 6 делегати од 

работните луѓе во другите организации и заедници, 
5 делегати од работните луѓе што самостојно вршат 
дејност со личен труд и со средства на трудот во 
сопственост на граѓани, работните луѓе кои самос-
тојно во вид на занимање вршат уметничка или 
друга културна, адвокатска или друга професио-
нална дејност и работниците вработени ка ј нив и 
22 делегати од корисниците на пензија. 

Член 2 
Делегатски единици за избор на делегати во 

Собранието на Заедницата се собранијата на основ-
ните заедници на пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Во Собранието на Заедницата се делегира на ј -
малку по еден делегат од подрачјето на секоја оп-
штина во СР Македонија, а останатиот број на де-
легати се делегираат сразмерно на бројот на оси-
гурениците и корисниците на пензија од подрачјето 
на основната заедница. 

Член 3 
Во Собранието на Заедницата, собранијата на 

основните заедници го делегираат следниов број и 
структура на делегати: 

1. Берово — 1 делегат од областа на стопанст-
вото; 

2. Битола — 5 делегати и тоа: 2 од областа на 
стопанството, 1 од самостојните занаетчии и угос-
тители, 1 од корисниците на старосна или семејна 
пензија и 1 од корисниците на инвалидска пензија; 

3. Демир Хисар — 1 делегат од областа на сто-
панството; 

4. Ресен — 1 делегат од* областа на стопанст-
вото; 

5. Гостивар — 2 делегати и тоа: 1 од областа на 
стопанството и 1 од корисниците на инвалидска 
пензија; 

6. Дебар — 1 делегат од областа на стопанството; 
7. Делчево — 1 делегат од областа на стопанст-

вото; 
8. Кавадарци — 2 делегати и тоа: 1 од областа 

на стопанството и 1 од корисниците на старосна или 
семејна пензија; 

9. Кичево — 1 делегат од областа на стопан-
ството ; 

10. Кочани — 2 делегати и тоа: 1 од областа на 
стопанството и 1 од корисниците на инвалидска 
пензија; 

11. Кратово — 1 делегат од областа на стопанст-
вото; 

12. Крива Паланка — 1 делегат од областа на 
стопанството; 

13. Куманово — 3 делегати и тоа: 1 од областа 
на стопанството, 1 од другите организации и заед-
ници и 1 од корисниците на старосна или семејна 
пензија; 

14. Охрид — 3 делегати и тоа: 1 од областа на 
стопанството, 1 од другите организации и заед-
ници и 1 од корисниците на старосна или семејна 
пензија; 

15. Прилеп — 4 делегати и тоа: 2 од областа на 
стопанството, 1 од другите организации и заедници 
и 1 од корисниците на старосна или семејна пен-
зија; 

16. Крушево — 1 делегат од корисниците на 
старосна или семејна пензија; 

17. Брод — 1 делегат од областа на стопанст-
вото; 

18. Пробиштип — 2 делегати и тоа: 1 од областа 
на стопанството и 1 од корисниците на инвалидска 
пензија; 

19. Радовиш — 1 делегат од областа на стопан-
ството; 

20. Свети Николе — 1 делегат од областа на 
стопанството; 
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21. Скопје — 23 делегати и тоа: 11 од областа 
на стопанството, 2 од другите организации и за-
едници, 1 од самостојните занаетчии и угостители, 
2 од договорните осигуреници, 5 од корисниците на 
старосна или семејна пензија и 2 од корисниците 
на инвалидска пензија; 

22. Струга — 2 делегати и тоа: 1 од областа на 
стопанството и 1 од самостојните занаетчии и угос-
тители ; 

23. Струмица — 2 делегати и тоа: 1 од областа 
на стопанството и 1 од корисниците на старосна 
или семејна пензија; 

24. Валандово — 1 делегат од областа на сто-
панството; 

25. Тетово — 3 делегати и тоа: 2 од областа на 
стопанството и 1 од корисниците на инвалидска 
пензија; 

26. Титов Велес — 4 делегати и тоа: 2 од облас-
та на стопанството, 1 од другите организации и за-
едници и 1 од корисниците на старосна или семеј-
на пензија; 

27. Гевгелија — 2 делегати и тоа: 1 од областа 
на стопанството и 1 од корисниците на старосна 
или семејна пензија; 

28. Неготино — 1 делегат од областа на стопан-
ството ; 

29. Штип — 3 делегати и тоа: 2 од областа на 
стопанството и 1 од корисниците на старосна или 
семејна пензија; 

30. Виница — 1 делегат од областа на стопан-
ството. 

Член 4 
Во Одборот за самоуправна контрола на Заед-

ницата, собранијата на основните заедници деле-
гираат вкупно 9 делегати од кои: Собранието на 
Основната заедница за подрачјето на општина: Би-
тола 1 член; Куманово 1 член; Прилеп 1 член; 
Скопје 2 члена; Тетово 1 член; Т. белее 1 член; 
Штип 1 член и Охрид 1 член. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-278/1 
27 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

56. 
Врз основа на член 24 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст) и член 7 од 
Статутарната одлука за организацијата и оства-
рувањето на самоуправувањето во Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 28 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР 
И ЧЛЕН (И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ) НА ИЗБОРНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБО-
РИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СА-
МОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Изборната комисија за спроведување на из-

борите за делегати во Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија се именуваат: 

1. За претседател — Никола Конески, 
— за заменик претседател — Бахри Исљами; 
2. За секретар — Трајче Стипцаров, 
— за заменик секретар — Благоја Марковски; 
3. За член — ѓорѓи Чурлинов, 
— за заменик член — Коста Бутров. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-279/1 
27 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

57. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр, 3/78 — пречистен текст) и член 4 од Ста-
тутарната одлука за организацијата и остварува-
њето на самоуправувањето во Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 27 февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ 
НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБРАНИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Се распишуваат избори за избор на делегати во 
собранијата и за избор на членови на одборите за 
самоуправна контрола на основните заедници на 
пензиското и инвалидското осигурување (во ната1 

мошниот текст: основни заедници). 

II 

Изборите на делегати за собранијата на основ-
ните заедници и изборите за членови на одборите 
за самоуправна контрола на основните заедници 
ќе се извршат до 2 април 1978 година. 

III 

Изборот на делегати за собранијата и за чле-
нови на одборите за самоуправна контрола на ос-
новните заедници ќе се изврши во делегатските 
единици за избор на делегати утврдени со одлука 
на иницијативните одбори формирани на подрачје-
то за кое се основа основната заедница. 

IV 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-281/1 
27 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 
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58. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", број 3/78 — пречистен текст) и член 4 од 
Статутарната одлука за организацијата и оствару-
вањето на самоуправувањето во Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 27 февруари 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКО-

ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
Се распишуваат избори за избор на делегати 

во Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (во натамошниот текст: Собрание на 
Заедницата) и за избор на членови на Одборот за 
самоуправна контрола на Заедницата. 

II 
Изборите за делегати во Собранието на Заед-

ницата и Одборот за самоуправна контрола на За -
едницата ќе се извршат до 17 април 1978 година. 

III 
Изборот на делегати за Собранието и членовите 

на Одборот за самоуправна контрола на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија ќе се изврши 
од собранијата на основните заедници на пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

IV 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-280/1 
27 февруари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА 
59. 

Врз основа на член 32 од Законот за опреде-
лени облици на општествената заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на СР 
Македонија" бр. 5/74), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 28 де-
кември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на до-

датокот на деца во зависност од остварените вкуп-
ни приходи на семејството на корисникот и дру-
гите услови што се утврдуваат со оваа одлука. 

Член 2 
Корисниците на правото на додаток на деца, 

во зависност од остварените вкупни приходи во 
семејството, се распоредуваат во три цензусни гру-
пи и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот приход до 
член на семејството од работен однос не го надми-
нува износот од 684,00 динари месечно, а семејство-
то не остварува никакви други приходи; 

II цензусна група — ако вкупниот приход на 
член на семејството на корисникот изнесува од 
684,01 — 790,00 динари месечно; 

III цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
790,00 до 911,00 динари месечно. 

Член 3 
Висината на додатокот на деца изнесува: 

Цензусна група 
I II III 

за прво дете 301 221 142 
за второ дете 277 200 133 
за трето дете 237 182 116 
за четврто дете 197 162 102 
за секое натамошно дете 174 130 91 

Член 4 
За дете кое не е способно за рехабилитација, а 

не е сместено во установа за социјална заштита, 
височината на додатокот на деца се определува 
според член 3 на оваа одлука зголемен за 50%. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 842/5 
28 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е. р. 

60. 
Врз основа на член 65 точка 3 од Законот '*а 

определени облици на општествената заштита на 
децата и за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/74), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 28 де-
кември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1978 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот од личен доход на Ре-

публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, за 1978 година, се 
утврдува на 2,95% ОД пропишаните основици со 
член 69 од Законот за определени облици на оп-
штествена заштита на децата и за самоуправните 
интересни заедници за општествена заштита на де-
цата. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година. 

Број 842/6 
28 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е. р. 
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61. 
Врз основа на член 10 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата, („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), Собранието на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 28 де-
кември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СО НИВ ИЗЕ-
ДНАЧЕНИ ЛИЦА СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПРАВО НА 

ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на условите под 

кои на работниците и со нив изедначени лица се 
обезбедува право на додаток на деца број 08-100/1 
од 29 април 1974 година („Службен весник на СРM" 
бр. 24/74), во член 2 став 1, точка 2 бројката „250", 
се заменува со бројката „500", и во истиот член и 
став, точка 3, бројката „180" се заменува со број-
ката „360". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Број 842/7 
28 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

62. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-

нот за самоуправната интересна заедница за за-
штита од градобијност („Службен весник на СРМ" 
бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за заштита 
од гра добиј ност, на седницата одржана на 27 де-
кември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Член 1 
Републичката самоуправна интересна заедница 

за заштита од градобијност ги утврдува следните 
придонеси што ги плаќаат и тоа: 

1. Основните организации на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници ао 
областа на земјоделството по стапка 0,45% °Д Д°~ 
хо дот остварен од земјоделска дејност намален за 
пресметаните законски и договорни обврски, освен 
данокот на доход. 

2. Работните луѓе што вршат земјоделска деј-
ност со средствата на трудот на кои постои право 
на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по 
стапка од 0,75% на личниот доход од земјоделска 
дејност (катастарски приходи). 

3. Заедницата за осигурување на имоти и лица 
„Македонија"—Скопје и Заедницата за осигурување 
на имоти и лица „Дунав" деловница Скопје, на бра-
нетото подрачје ќе плаќаат придонес по 42,00 ди-
нари од осигурен хектар обработлива површина 
(посеви и плодови) во 1978 година; 

— Сојузот на здружението на тутунопроизво-
дителите на СР Македонија на бранетото подрачје 
ќе плаќаат придонес по 42,00 динари според опфа-
тените површини од тутун во 1978 година. 

Член 2 
По однос на пресметувањето и уплатувањето, 

застареноста и наплатата на придонесот на Заед-
ницата ќе се применуваат соодветните одредби од 
Законот на данокот на доход на организациите на 
здружениот труд и одредбите од Законот за дано-
ците на граѓаните. 

Член 3 
Во Социјалистичка Република Македонија од 

плаќање на придонеси на Заедницата за 1978 годи-
на се изземаат општините (организациите и инди-
видуалните земјоделци): Тетово, Гостивар, Маке-
донски Брод, Кичево, Дебар, Крива Паланка, Про-
биштип, Кочани, Берово, Делчево, Виница и Кра-
тово, поради неорганизирана заштита од градобиј-
ност во тие општински подрачја. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денрт на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 100/2 
28 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајче Кошевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА ТЕТОВО 

63. 
Врз основа на член 67 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата и член 27 став 4 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Тето-
во, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 27 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 

1978 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува висината на стапките на придо-

несите за непосредна детска заштита за 1978 годи-
на. 

Член 2 
Висината на стапките на придонесите изне-

сува: 
— придонес од личен доход од работен 

однос 0,50% 
— придонес од личен доход од земјо-

делска дејност 1% 
— придонес од личен доход од само-

стојно вршење на стопанска дејност 1% 
— придонес од личен доход од само-

стојно вршење на нестопанска дејност 1% 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сување а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 0601-1016 
27 декември 1977 година 

Тетово 
Претседател, 

Селман Рустеми, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

64. 
Врз основа на член 14 од Законот за библиоте-

карската дејност („Службен весник на СРМ" број 
17/74 и 42/76), Народната и универзитетска библио-
тека „Климент Охридски" — Скопје донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИ-
ЈАЛ ШТО КЕ СЕ СМЕТА СПОМЕНИК НА КУЛ-
ТУРАТА И РЕДОК БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ 
И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО 

СТРУЧНО ОБРАБОТУВАЊЕ, ЗАШТИТА, 
ЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 

I. Библиотечен материјал со својство споменик 
на културата 

Член 1 
Библиотечен материјал со својство споменик 

на културата е оној библиотечен материјал што 
има уметнички, научни и други вредности и зна-
чење за историјата и културата воопшто, а посебно 
за историјата и културата на македонскиот народ 
и на народностите и етничките групи во Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 2 
Како библиотечен материјал со својство споме-

ник на културата се сметаат: 
— средновековните ракописи, без оглед на ја-

зикот односно писмото и местото каде што наста-
нале ; 

— словенските ракописи што настанале во Ма-
кедонија до крајот на XIX век; 

— ракописите на грчки, арапски, турски, пер-
сиски, еврејски и други јазици што настанале на 
територијата на Македонија или што се однесуваат 
на Македонија до крајот на XIX век; 

— инкунабулите и постинкунабулите отпечате-
ни до 1530 година; 

— првите изданија книги на македонските 
преродбеници, печатари и печатници; 

— старите карти и атласи на Македонија до 
1913 година; 

— печатениот или на било кој друг графички 
начин умножен материјал (книги, весници, списа-
нија, брошури, резолуции, декларации, манифести, 
прогласи, повици, летоци и ел.) од особено значе-
ње за Национално-ослободителната борба и Илин-
денското востание, работничкото движење, НОВ и 
Револуцијата на македонскиот народ и народнос-
тите; 

— библиотечниот материјал што претставува 
посебна целина и потекнува од просветни, култур-
ни, научни и верски институции, како и семејни 
и лични библиотеки од посебно значење. 

Член 3 
Предлог за утврдување својство споменик на 

културата на библиотечниот материјал од член 2 
на овој правилник дава стручна комисија. 

Членовите на стручната комисија се именуваат 
од редот на истакнати научни, културни, просветни 
и општествени работници. 

II. Редок библиотечен материјал 

Член 4 
Како редок библиотечен материјал се сметаат 

особено: 
— книгите и друг библиотечен материјал што 

се однесуваат на просветната, културната, економ-
ската и политичката историја на Македонија изда-
дени до крајот на 1946 година; 

— печатениот или на било кој друг начин 
умножен библиотечен материјал настанат во НОВ 
и Револуцијата на македонскиот народ и народ-
ностите; 

— книгите и периодичните публикации издаде-
ни на територијата на Македонија до крајот на 
1918 година, Србија до 1847 година, Хрватска до 
1860 година, Словенија до 1847 година, Босна и 
Херцеговина до 1880 година, Бугарија до 1878 го-
дина, Турција до 1861 година, Грција до 1863 годи-
на, Романија до 1930 година и другите европски 
земји до 1800 година; 

— првите изданија од делата на видни југо-
словенски писатели до граничните години за ста-
ропечатеии книги; 

— првите изданија од делата на класиците на 
светската литература; 

— изданија на книги што се објавени во ти-
раж помал од 200 примероци: 

— книгите и периодичните публикации забра-
нувани и конфискувани; 

— книгите што се одликуваат по своето естет-
ско и техничко обликување (ексилибриси, гравури, 
специјална опрема и др.); 

— книгите со ракописни забелешки, посвети и 
потписи од авторот. 

Член 5 
Својството редок библиотечен материјал од 

член 4 на овој правилник го утврдува стручна ко-
мисија образувана во Народната и универзитетска 
библиотека „Климент Охридски". 

III. Стручно обработување 

Член 6 
Ракописниот библиотечен материјал со својство 

споменик на културата и ракописниот редок би-
блиотечен материјал се обработуваат според меѓу-
народните палеографски правила и посебните пра-
вилници на Народната и универзитетска библиоте-
ка „Климент Охридски". 

Член 7 
Печатениот библиотечен материјал со својство 

споменик на културата и печатениот редок библио-
течен материјал се обработуваат според Правилата 
за каталогизација на Народната и универзитетска 
библиотека „Климент Охридски". 

IV. Заштита и чување 

Член 8 
Заради заштита на библиотечниот материјал со 

својство споменик на културата и реткиот библио-
течен материјал на територијата на Социјалис-
тичка Република Македонија, во Народната и уни-
верзитетска библиотека „Климент Охридски": 

— се води централен каталог и регистар на би-
блиотечниот материјал што има својство на спо-
меник на културата и на реткиот библиотечен ма-
теријал, и се врши конзервација и реставрација, 
како и микрофилмување на тој материјал. 

Член 9 
Еден примерок од микрофилмот од микрофил-

муваниот библиотечен материјал со својство спо-
меник на културата се дава на имателот на мате-
ријалот. 

Член 10 
Библиотечниот материјал со својство споменик 

на културата се пријавува на надлежниот завод 
за заштита на спомениците на културата, заради 
запишување во Регистарот на споменици на кул-
турата. 

Член 11 
Библиотечниот материјал со својство споменик 

на културата и реткиот библиотечен материјал се 
чува на специјално заштитени места во метални 
каси и ормани со клима и други уреди. 
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V. Користење 

Член 12 
Библиотечниот материјал со својство споменик 

на културата и реткиот библиотечен материјал мо-
жат да го користат сите заинтересирани граѓани 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а со посебно одобрение и странски гра-
ѓани. 

Член 13 
Библиотечниот материјал со својство споменик 

на културата и реткиот библиотечен материјал мо-
же да се користи во посебни читални, со присуство 
на работник на библиотеката во која се наоѓа ма-
теријалот. 

Член 14 
За да се сочува оригиналниот библиотечен ма-

теријал со својство споменик на културата и рет-

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 
65. 

Врз основа на член 586, 590 и 591 од Законот за 
здружениот труд и член 6 од Општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила и усогласу-
вањето на самоуправното уредување на односите во 
распоредувањето на доходот, чистиот доход и рас-
пределбата на средствата за лични доходи во СРМ 
(„Службен весник на СРЖ", бр. 41/77), работниците 
од ООЗТ и РЗ од групацијата Авторемонтна деј-
ност, со учество на Републичкиот одбор на Синди-
катот на работниците од услужните дејности на 
Македонија, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ВО 
УСОГЛАСУВАЊЕТО НА САМОУПРАВНОТО УРЕ-
ДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ДОХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел за самоуправно и организирано усогла-

сување и утврдување на односите во распоредува-
њето на доходот и чистиот доход и распределбата 
на средствата за лични доходи, примена на опште-
ствено утврдените основи и мерила за распореду-
вање доходот и на чистиот доход и распределба .на 
средствата за лични доходи, усогласување на од-
делните и заедничките интереси со општествените, 
работниците во основните организации на здруже-
ниот труд и работните заедници во групацијата 
Авторемонтна дејност и Републичкиот одбор на 
Синдикатот на работниците од услужните дејности 
на Македонија (во натамошниот текст: учесници) 
самоуправно се спогодија распоредувањето на до-
ходот и чистиот доход и распределбата на сред-
е т е ча лични доходи во ООЗТ и РЗ од група-
цијата Авторемонтна дејност да се врши во со-
гласност со заедничките основи и мерила утврдени 
со оваа самоуправна спогодба. 

Член 2 
Со оваа спогодба учесниците утврдуваат: 
— заеднички основи и мерила за распореду-

вање на доходот; 
— заеднички основи и мерила за распоредува-

ње на чистиот доход; 
— заеднички основи и мерила за распределба 

на средствата за лични доходи; 
— заеднички основи и мерила за распределба 

на средствата за заедничка потрошувачка, надоме-
стоци и други издатоци со кои се обезбедува соци-
јална сигурност на работниците; 

— права, обврски и одговорности на учесни-
ците; 

киот библиотечен материјал за користење се да-
ваат фотокопии или микрофилмови. 

Оригинален библиотечен материјал со својство 
споменик на културата и редок библиотечен мате-
ријал може да се даде на користење само во ис-
клучителни случаи, со посебно одобрение. 

VI. Завршна одредба 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 02-64/1 
24 јануари 1978 година 

Скопје 
Директор 

на Народната и универзитетска 
библиотека „Климент Охридски", 

д-р Иван Катарџиев, е. р. 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

— начин на донесување, измени и дополнува-
ња на Самоуправната спогодба; 

— органи и мерки за спроведување на Само-
управната спогодба, како и други прашања од за-
еднички интерес. 

Член 3 
Учесниците се согласија во остварувањето на 

договорената политика во распоредувањето на до-
ходот и чистиот доход и распределбата на сред-
ствата за лични доходи во основните организации 
на здружениот труд и работните заедници да соз-
даваат услови за развивање на социјалистичките 
самоуправни доходовни односи во здружениот 
труд и постојано поттикнување и остварување на 
здружувањето на трудот и средствата, како и да 
покренуваат иницијативи: 

— со општествено договарање и самоуправно 
спогодување да се уредуваат условите за стекну-
вање на доходот, за инвестиционата политика, за 
политиката на цените, за даноците, за придонесите 
и за другите услови што влијаат врз доходот и не-
говото распоредување со што ќе се обезбеди до-
следно спроведување на утврдената политика во 
плановите за развој. 

Исто така се согласија да ги применуваат на-
челата според кои средствата за лична и заеднич-
ка потрошувачка во основните организации и ра-
ботните заедници да зависат од движењата на 
вкупните резултати од работењето и остварениот 
доход и чист доход, а општата и заедничката потро-
шувачка од движењето на општествениот произ-
вод, односно проширувањето на материјалната ос-
нова на здружениот труд и резервите, од утврде-
ните односи во плановите за развој во секоја ос-
новна организација и работна заедница и во сите 
форми на здружување на трудот и средствата, ка-
ко и во општествените планови на општествено-
но литичките заедници, како и јакнење на квали-
тетните елементи на стопанисувањето, зголемување 
на индивидуалната и општествената продуктивност 
на трудот, економичноста и рентабилноста и сти-
мулирање на сите облици на творештво. 

Член 4 
Учесниците се спогоди ја работниците во секоја 

ООЗТ и работна заедница со самоуправен општ акт 
(правилник) да ги регулираат и утврдат односите 
во распоредувањето на чистиот доход и односите 
во распределбата на средствата за лични доходи. 
Работните организации кои во својот состав имаат 
ООЗТ донесуваат и Самоуправна спогодба за за-
едничките основи и мерила на ниво на РО. 

Учесниците се спогодија работниците во ООЗТ 
и работните заедници да изградуваат мерила за 
трудот и работниот придонес, со чија примена ќе 
се обезбеди за еднаков труд и еднаков работен 
придонес да се остварува и еднаков личен доход, 
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а разликите во личните доходи да произлегуваат 
од разликите во остварените резултати, односно од 
придонесот што со својот тековен и минат труд го 
дале работниците за зголемување на доходот на 
ООЗТ. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

Член 5 
Доходот се утврдува, искажува и распоредува 

во основната организација на здружен труд. 
Работниците во работните заедници доходот го 

стекнуваат од вкупниот приход што го оствару-
ваат ООЗТ, врз основа на слободна размена на 
трудот со ООЗТ за кои вршат заеднички работи. 

Утврдувањето, искажувањето и распоредува-
њето на доходот во ООЗТ и РЗ ќе се регулира со 
самоуправен општ акт за заеднички основи и ме-
рила за утврдување и распоредување на доходот, 
чистиот доход и распределба на средствата за лич-
ни доходи на работната организација, во која ќе 
се утврдат економските поставености на сите ООЗТ 
и РЗ. 

Член 6 
Учесниците се обврзуваат работниците во ос-

новните организации и работните заедници врз 
основа на трудот, користењето и управувањето со 
општествените средства, самоуправно да одлучу-
ваат за целокупниот доход и за таа цел да ги ис-
кажуваат и споредуваат резултатите на трудот со 
резултатите на трудот на работниците во другите 
организации. 

Показателите од претходниот став со кои се 
искажуваат и споредуваат резултатите од трудот 
се: 

— доход по работник; 
— доход во однос на просечно користење на 

средства; 
— чист доход по работник; 
— акумулација во однос на доходот; 
— акумулација во однос на чистиот доход; 
— акумулација во однос на просечно користе-

ните средства; 
— личниот доход и средства за заедничка по-

трошувачка по работник и 
— чист личен доход по работник. 
Показателите од претходниот став се утврду-

ваат според остварените резултати во изминатиот 
и тековниот период и плански за наредниот период. 

Член 7 
Со планираниот доход треба да се обезбедува 

постојано обновување и унапредување на матери-
јалната основа на трудот во ООЗТ и во вкупниот 
општествен труд, како и оптимално издвојување 
на средствата за резерви, со цел да се постигне и 
обезбеди деловна способност и сигурност на основ-
ната организација на здружениот труд. 

Член 8 
Учесниците се спогоди]а на крајот на секоја 

година со анализа да се утврдува: 
— делот од доходот што е резултат на исклу-

чителни погодности на пазарот или други исклу-
чителни погодности; 

— дел од доходот остварен со промени на це-
ните или со намалување на обврските во секун-
дарната распределба наменета за јакнење на ре-
продуктивната способност на здружениот труд. 

Основните организации на здружениот труд се 
должни утврдениот дел од доходот според овој 
член да го издвојуваат за проширување на мате-
ријалната основа на здружениот труд и за резерви. 

Член 9 
Поради изедначеност на согледувањето на ре-

зултатите на трудот и работењето, пресметувањето, 
оценувањето и споредувањето на доходот меѓу пот-
писниците, искажувањето ќе се врши по единстве-
на методологија. 

Член 10 
Заради постојано информирање и размена на 

искуства за сите прашања битни за единствената 
примена и спроведување на спогодбата, учесниците 
ќе утврдат заеднички показатели за следење при-
мената на спогодбата и меѓусебното споредување 
на резултатите од трудот. 

Заедничките показатели од претходниот став 
ги изготвува комисијата, а ги усвојува Пленумот 
на групацијата, најкасно до 31. III во тековната го-
дина и на погоден начин се доставуваат на работ-
ниците во ООЗТ и Р З и на општествено-политички 
организации, заради информирање. 

Член 11 
За заеднички остварениот приход и заеднички 

остварениот доход кој е резултат на трудот на ра-
ботниците во ООЗТ и работниците на други основ-
ни организации на здружениот труд, со кои ги 
здружиле трудот и средствата, одлучуваат работ-
ниците во основната организација. 

Основите и мерилата треба да поаѓаат од ме-
ѓусебните односи и од придонесот на основните 
организации на здружениот труд во остварувањето 
на заедничкиот приход. 

Делот од заедничкиот приход што претставува 
заедничка пренесена вредност се распоредува во 
согласност со заеднички утврдените стандарди и 
нормативи на трошоците на материјалот, енерги-
јата, услугите, амортизацијата и договорените тро-
шоци извршени со цел да се оствари заедничкиот 
приход. 

Член 12 
За делот од доходот кој служи за задоволува-

ње на заеднички и општествени потреби и инте-
реси, работниците во ООЗТ и Р З одлучуваат рам-
ноправно преку делегацијата и делегатите. 

Член 13 
Учесниците посебно ќе ги утврдат и ќе ги ана-

лизираат условите и основите под кои е стекнат 
доходот. 

Анализите мора да бидат потполни и јасни ка-
ко работниците би можеле да ги согледаат и оце-
нат: 

- — влијанието на сите фактори на висината на 
доходот на основната организација и Р З ; 

— меѓусебната споредливост на остварениот до-
ход; 

— сопствениот придонес во создавањето на до-
ходот во ООЗТ и Р З во која работат. 

Член 14 
Учесниците во Спогодбата се обврзуваат на 

ниво на ООЗТ Групација за секоја година да утвр-
дат најнизок доход по работник со кој се обезбе-
дува материјална и социјална сигурност на работ-
ниците (најнизок личен доход и средства за заед-
ничка потрошувачка), минимум средства за про-
ширување на материјалната основа на основната 
организација (минимална акумулација и средства 
потребни за покривање на општите, општествените 
и заедничките потреби и други обврски од доходот). 

Учесниците што не остваруваат доход од прет-
ходниот став се должни да преземаат неопходни 
мерки за подобрување на својата економска по-
ложба (изработка на програми на развој, подобру-
вање на квалификационата структура на вработе-
ните, подобрување на организацијата на работење-
то и ел.) и во тој однос ќе преземат мерки што се 
предвидени во Законот за здружениот труд и За -
конот за санација. 

Член 15 
Работниците во ООЗТ одлучуваат за доходот 

во целина и притоа го распоредуваат на: 
— средства за задоволување на заедничките 

потреби; 
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— средства за задоволување на општите по-
треби според обврските утврдени во опште-
ствено-политичките заедници; 

— чист доход со кој се обезбедуваат личните 
доходи и заедничката потрошувачка и сред-
ствата за унапредување и проширување на 
материјалната основа на трудот и создавање 
и обновување на резервите. 

Член 16 
Работниците во РЗ одлучуваат за доходот во 

целина и го распоредуваат на: 
— средства за задоволување на заедничките 

потреби; 
— средства за задоволување на општите потре-

би според обврските утврдени во општестве-
но-политичките заедници; 

— чист доход со кој се обезбедуваат личните 
доходи и заедничката потрошувачка. 

III. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ НА ЧИСТИОТ ДОХОД 

Член 17 
Врз основа на плановите за развој на основ-

ните организации се утврдува за секоја година 
планиран доход по работник на ниво на Групаци-
јата и доход по просечно ангажирани средства. 

Податоците од претходниот став ќе ги утврду-
ва Пленумот на Групацијата по предлог на коми-
сијата најдоцна до крајот на февруари за теков-
ната година. 

При планирањето на доходот по работник и 
доходот по просечно ангажирани средства ќе се 
поаѓа од оствареното просечно ниво на доходот на 
основните организации во рамките на групацијата 
во претходната година и планираниот просечен по-
раст на доходот за тековната година, имајќи ги 
предвид одразите врз големините на остварениот 
доход од промените во условите на стопанисува-
њето. 

Член 18 
Учесниците се обврзуваат при распоредувањето 

на чистиот доход да се придржуваат на следните 
основни критериуми: 

— организациите кои остваруваат повисок до-
ход по работник од планираниот доход на Група-
цијата да издвојуваат релативно повеќе средства 
за проширување на материјалната основа на здру-
жениот труд и за резерви од планираното издво-
јување на групацијата и тоа така издвојувањето 
да биде повисоко доколку стопанисувањето е по-
големо, со тоа што работниците во овие организа-
ции можат да остварат и повисок личен доход од 
планираните на ниво на Групацијата; 

— организациите кои остваруваат помал доход 
по работник од планираниот на Групацијата можат 
да издвојуваат релативно помалку за проширува-
ње на материјалната основа на здружениот труд 
и за резерви од планираното ниво на Групацијата 
и тоа така што издвојувањето да биде пониско ако 
остварувањето е поголемо со тоа и за лична и за-
едничка потрошувачка да издвојуваат помалку од 
планираните; 

— организациите кои остваруваат повисок до-
ход според просечно ангажираните средства во 
однос на планираниот во Групацијата можат да 
го зголемат учеството на личните доходи и заед-
ничката потрошувачка во доходот, и обратно, ор-
ганизациите кои остваруваат понизок доход спо-
ред просечно ангажираните средства треба да го 
намалат делот за лични доходи и заедничка по-
трошувачка. 

Утврдените основи и критериуми од претход-
ниот став се основа за утврдувањето на односите 
за распоредување на чистиот доход во правилни-
ците на ООЗТ и работните заедници и самоуправ-
ните спогодби за заедничките основи и мерила во 
работните организации. 

Член 19 
Степенот на зголемување или намалување на 

учеството на личните доходи и заедничката по-
трошувачка во чистиот доход утврден според али-
неја 1 и 2 од претходниот член по основ на дохо-
дот по просечно ангажирани средства ќе го ут-
грди Пленумот на Групацијата по предлог на Ко-
мисијата до крајот на март во тековната година. 

Член 20 
Учесниците се обврзуваат во своите самоуп-

равни акти распоредувањето на чистиот доход це-
лосно да го регулираат и притоа да поаѓаат од 
одредбите на оваа спогодба, од плановите и раз-
војните програми, од потребите за обезбедување на 
обртни средства, како и од другите елементи од 
кои зависи развојот на организациите и стандар-
дот на работниците. 

Член 21 
Со Самоуправната спогодба за заедничките ос-

нови и мерила склучена на ниво на работна орга-
низација, може да се предвиди отстапување од 
односите што основната организација на здруже-
ниот труд треба да ги остварува според резулта-
тите што ги постигнува мерени во Групацијата и 
да издвојува повеќе за лични доходи и заедничка 
потрошувачка, но само под услов вкупното издво-
јување на средствата за личните доходи и за про-
ширување на материјалната основа на основните 
организации во работна организација да не се на-
рушува. 

Член 22 
Работните заедници кои вршат работи од за-

еднички интерес за основните организации во 
состав на работната организација, сложена орга-
низација, или други форми на здружување на 
трудот и средствата, од чистиот доход што го ос-
тваруваат издвојуваат средства за лични доходи 
и заедничка потрошувачка зависно од степенот на 
извршувањето на договорената програма за ра-
бота и движењето на личните доходи и средствата 
за заедничка потрошувачка во организациите за 
кои вршат работи. 

Член 23 
Работниците во Р З чистиот доход ќе го распо-

редуваат на: 
— средства за лични доходи; 
— средства за задоволување на заедничката 

потрошувачка. 
Распоредувањето на делот на чистиот доход 

на средства за лични доходи и заедничка потро-
шувачка ќе се врши по основи и мерила утврдени 
со самоуправните општи акти во РЗ. 

Член 24 
Одредено отстапување во односите за распо-

редување на чистиот доход утврден со оваа са-
моуправна спогодба, од страна на основните ор-
ганизации во своите самоуправни акти, е можно, 
но само во исклучителни случаи и тоа: 

— да се стимулираат одредени категории ра-
ботници и дефицитарни занимања, и 

— во услови кога одделна организација на 
здружениот труд има посебни причини како ре-
конструкција, модернизација и слично, за што 
треба да се ангажираат посебни кадри кои зна-
чајно влијаат врз висината на личните доходи. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 

ДОХОДИ 

Член 25 
Учесниците се спогоди ја секој учесник да ут-

врди во своите самоуправни општи акти основи и 
мерила со кои се остварува начелото за распре-
делба според трудот и резултатите од трудот и се 
поттикнува секој вработен за зголемување на до-
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ходот преку пораст на продуктивноста на трудот, 
економичноста во работењето и искористувањето 
на капацитетите и работното време. Со утврдува-
њето на основите и мерилата во правилниците на 
ООЗТ и работните заедници, како и самоуправ-
ните спогодби на ниво на работна организација 
личните доходи на секој работник зависат од: 

— придонесот на секој работник врз основа на 
тековниот труд, зависно од квантитетот и квали-
тетот; 

— придонесот во зголемувањето на доходот но 
основ на рационализаторство, новаторство и дру-
ги форми на творештво; и 

— договореното ниво на солидарност. 

Член 26 
За секој основ од претходниот член учесни-

ците се спогодија во своите општи акти да ги ут-
врдат и разработат основите и мерилата за утвр-
дување на придонесот во работењето зависно од 
резултатите на трудот и работењето што ќе го 
оствари ООЗТ и РЗ. 

1. По основ на вложување на тековен труд: 
— за обемот на работата: според оствареното 

количество производи и услуги, а во одделни деј-
ности и според готовноста за извршување на ус-
лугите; 

— за квалитетот на резултатите на трудот, 
квалитетот на производот, односно услугата утвр-
дена со стандардите, извршените работи и задачи 
утврдени во плановите и програмите за работа; 

— за успешноста во користењето на средства-
та: степен на користење на капацитетот, на обрт-
ните средства и ел.; 

— за остварените заштеди во работењето: ос-
тварени заштеди на суровини, материјали, енер-
гија и други трошоци на работењето, намалување 
на шкартот, намалување на времето за ремонт и 
тековно одржување, поефикасно користење на ра -
ботното време итн.; 

— за сложеноста на работата: степенот на сло-
женоста на работните задачи, потребниот степен 
на стручна подготовка за извршување на предви-
дените работи и работни задачи; 

— за условите на работењето: степенот на за-
гаденост, влажност, температура, користење на 
заштитни средства и други техничко-технолошки 
особини во извршувањето на задачите, опасност 
од повреди и др. 

2. По основ на иновации, рационализации и 
други видови творештво: 

— зголемувањето на доходот, остварените не-
то заштеди и ефекти од примената на иновациите, 
рационализациите и други корисни предлози од-
носно творештво, изразени како основица за утвр-
дување на надомест. 

3. По основ на солидарност: 
— работниците да учествуваат во распредел-

бата на средствата за лични доходи со примената 
на начелото — трајно намалената работна спо-
собност на работникот да не се одразува врз него-
вото учество во распределбата на средствата за 
лични доходи. 

Конкретните основи и мерила учесниците се 
обврзуваат да ги вградат во своите самоуправни 
општи акти, а утврдувањето на резултатите од 
трудот се врши пред се непосредно по работник, 
група работници, односно делови, а во зависност 
од организацијата и технологијата на работата. 

Член 27 
До изнаоѓање на мерила за минат труд со-

гласно претходниот член, учесниците се спогоди-
ја учеството на минатиот труд како критериум за 
формирање на масата за лични доходи на работ-
ниците да се утврдува врз основа на годините на 
стаж, но не повеќе од 15°/о од личниот доход ос-
тварен по основ на тековен труд. 

Член 28 
Учесниците во Спогодбата се согласија на ј -

нискиот личен доход на работник за полно работ-
но време и нормален работен учинок да не биде 
под 65°/о од просечниот нето личен доход испла-
тен во стопанството на Републиката во претходна-
та година. 

Учесниците се спогодија највисокиот чист ли-
чен доход да зависи од: 

— остварените резултати и успехот во рабо-
тењето ; 

— сложеноста, општествената одговорност и 
значењето на работните задачи што работникот ги 
извршува; 

— општественото значење, сложеноста и го-
лемината на организацијата посебно од аспект на 
висината на остварениот општествен производ и 
доход, бројот на вработените, висината на ангажи-
раните средства; 

— обемот, степенот на сложеноста и условите 
за работа на организацијата. 

Во највисокиот чист личен доход не влегу-
ваат личните примања како награда за општестве-
ни признанија, награди и надоместоци по основ 
на новаторство, рационализаторство, технички уна-
предувања, авторски права и сите примања оства-
рени во организацијата во која работникот рабо-
тел на неопределено време. 

Член 29 
Во основните организации на здружен труд 

работниците го утврдуваат правото, основите и ме-
рилата за посебен надоместок на работниците кои 
со иновации и рационализаторство, како и други 
форми на творештво во работата, придонесуваат 
за зголемување на доходот на основната органи-
зација на здружениот труд. 

Член 30 
Врз основа на својот придонес работниците 

учествуваат во распределбата на масата за лични 
доходи која се формира врз основа на извршена-
та работа во рамките на извршувањето на пла-
нот и планираното количество на трудот и план-
ската вредност на релативните единици со кои се 
изразува трудот. 

Тримесечно и годишно се пресметува вреднос-
та на релативните единици во согласност со ре-
зултатите од трудот, односно во согласност со ос-
тварениот доход, чистиот доход и делот во него 
за распределба на средствата за лични доходи. 

V. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА 

ПОТРОШУВАЧКА, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ 
ЛИЧНИ ПРИМАЊА 

Член 31 
Работниците во основните организации на 

здружен труд и работните заедници со самоуп-
равни општи акти во согласност со одредбите на 
оваа спогодба ги утврдуваат основите и мерилата 
за распределба на средствата за заедничка потро-
шувачка и особено надоместоците за користење 
на годишен одмор, за топлиот оброк во текот на 
работниот ден, отпремнината при одење во пензи-
ја и други издатоци потребни за остварување на 
социјалната сигурност на работниците. 

Член 32 
Учесниците се спогодија во самоуправните оп-

шти акти на организациите на здружениот труд 
одделни ставки да се движат: 

1. регресот за годишен одмор да изнесува на ј -
малку 30°/о, а најмногу 60% од просечниот месечен 
чист личен доход исплатен во стопанството на Ре-
публиката во претходната година; 

2. отпремнината при одење на работници во 
пензија да изнесува најмалку во висина на дво-
месечен, а најмногу тримесечен просечен" чист ли-
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чеп доход на работникот остварен во последните 
12 месеци. За работник што има понизок личен 
доход од просечниот личен доход на организаци-
јата во претходната година, основ за отпремнина 
претставува просекот на организацијата во прет-
ходната година. 

3. јубилејни награди што се исплатуваат не-
посредно или посредно може да изнесуваат оддел-
но но работник најмногу до висината на просеч-
ниот месечен чист личен доход исплатен во сто-
панството на Републиката во претходната година. 

4. по основ на солидарност на работниците да 
се исплатуваат: 

— помош на семејство во случај на смрт на 
работникот во висина до двомесечен чист личен 
доход. За работникот кој има понизок личен до-
ход од просекот во организацијата му се исплату-
ва до двомесечен просечен личен доход кој е во 
организациј ата; 

— во случај на смрт на член на потесно се-
мејство на работникот или за подолготрајно боле-
дување на работникот помошта да изнесува до ви-
сина на едномесечен просечен чист личен доход 
остварен во организацијата во претходната година; 

— еднократна помош на работникот во случај 
на елементарни непогоди или пожари што предиз-
викале штета на работникот и неговото семејство; 

— еднократна помош во случај на настапува-
ње на потешка инвалидност на работникот. 

Предлог за наведените помошти по основ на 
солидарност дава Основната организација на син-
дикатот. 

Член 33 
По основ на минат труд ќе се издвојуваат и 

средства за дошколување на деца од умрен ра-
ботник во ООЗТ и Р З по одредбите на Правил-
никот за потребни кадри на ООЗТ и РЗ. 

Исто така по основ на минат труд еднаш го-
дишно ќе се исплатува еднократен износ на деца 
на умрен работник во ООЗТ и РЗ. 

Износот на средствата по став 2 од овој член 
ќе зависи од остварувањето на ООЗТ и РО во сред-
ствата за заедничка потрошувачка, но не може да 
биде помал од просечното издвојување по врабо-
тен на средствата за заедничка потрошувачка во 
годината за која се врши исплатувањето. 

Средствата под став 2 од овој член ќе се ис-
платуваат до 14 годишна возраст. 

Член 34 
1. Учесниците се согласија дневницата за слу-

жбено патување во земјата да може да изнесува 
12% од просечниот чист месечен личен доход ис-
платен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година, а доколку се приложи сметка за 
ноќевање 15% од просечниот нето личен доход ис-
платен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година. 

2. Дневницата за службено патување во стран-
ство може да се движи најмногу до висината утвр-
дена за работниците во републичките органи на 
управата. 

3. Партиципацијата за општествена исхрана 
може да изнесува по вработен до 10% од просеч-
ниот чист личен доход исплатен во стопанството 
на Републиката во претходната година. Партици-
пацијата се дава во организации кои имаат орга-
низирано општествена исхрана или обезбедуваат 
општествена исхрана со топол оброк ка ј други ор-
ганизации. За работниците на работни места ка -
де што не е можно да се обезбеди топол оброк, 
организацијата може да им издава ладен оброк 
до висина на истиот износ. Износот на партиципа-
цијата не може да се исплатува во пари и бонови. 

4. Надоместокот за користење на сопствените 
возила за службена цел може да се исплатува по 
изминат километар најмногу до 25% од највисо-
ката цена на бензинот по 1 литар. 

5. Надоместокот за теренски додаток може да 
изнесува најмногу до 6% дневно од просечниот ме-
сечен личен доход, исплатен во стопанството на 
Републиката во претходната година, а во завис-
ност од условите на работењето на теренот — од-
далеченоста на местото на извршување на работа-
та од седиштето на организацијата или друго на-
селено место, климатските услови, обезбеденоста 
на здравствената и друга заштита, организиранос-
та на сместувањето и исхраната на работниците и 
друго. 

6. Надоместокот за одвоен живот може да из-
несува најмногу до 65% од просечниот чист личен 
доход исплатен во стопанството на Републиката во 
претходната година. 

Член 35 
За времето поминато на работа подолго од пол-

ното работно време, ноќе и во денови на државни 
празници, што се смета за посебен услов на рабо-
та, при утврдувањето на мерилата за учество на 
работниците во распределбата на средствата за 
лични доходи, износот на личните доходи за ре-
довно работно време ќе се зголемува и тоа: 

— за работа подолга од полното работно вре-
ме — 30%; 

— за работа ноќе — 25%; 
— за работа во државен празник — 50%. 

Член 36 
Учесниците се согласија во своите самоуправ-

ни општи акти да го утврдат планираниот личен 
доход на приправниците кој не ќе може да биде 
помал од 80% од износот на планираниот личен 
доход на вреднувањето на работите и работните 
задачи за кои приправникот се припрема. 

Член 37 
Наградата на учениците кои ја вршат прак-

тиката во ООЗТ, учесниците во Спогодбата се со-
гласија да се исплатува во следниве износи: 

I година — најмалку 250.— 
II година — најмалку 350.— 

III година — најмалку 450;— 

Член 38 
Учесниците се спогодија дека надоместокот на 

личниот доход што им припаѓа на работниците во 
време на отсуствување од работа до 30 дена по-
ради болест (боледување) се утврдува со следни-
те проценти од просечен чист личен доход на ра-
ботникот, во времето кога бил на боледување: 

1. Општи боледувања: 

— за боледување до 3 дена — 70% 
— за боледување до 7 дена — 80% 
— за боледување до 30 дена — 90% 

Во општите боледувања спаѓаат и сите повре-
ди вон работното место. 

2. Специјални боледувања: 
— за малигни заболувања и заболувања од 

ТБЦ за првите 30 дена — 100%. 
За престој во стационар надоместокот одреден 

со претходните точки не се менува. 
3. Надоместок на личен доход во висина од 

100% за првите 30 дена боледување им припаѓа 
и на: 

— работниците на кои привремената неспособ-
ност е предизвикана од причина како несреќа на 
работа или професионални заболувања; 

— учениците во стопанството и учениците во 
стручните училишта со практична обука; 

— осигурениците одредени за придружба на 
болни; 

— воените и мирнодопските воени инвалиди и 
инвалидите на трудот. 



28 февруари 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Бр. 8 — Стр. 175 

Член 39 
Трошоците за административно-технички рабо-

ти сврзани за работата на Пленумот и комисијата 
(умножување и објавување на материјали, свику-
вање пленум и комисии и ел.) ги сносат сите учее-
нички-потписнички на Спогодбата солидарно. 

VI. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА 
УЧЕСНИЦИТЕ; ОРГАНИ И МЕРКИ ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ, КАКО И ДРУГИ 

ПРАШАЊА ОД ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС 

Член 40 
Оваа самоуправна спогодба претставува само-

управна општествена обврска на работниците и 
органите во организациите за нејзино доследно 
применување и тоа: 

1. со поблиска разработка на заедничките ос-
нови и мерила во своите самоуправни спогодби и 
други соодветни општи акти; 

2. со усвојувањето на ставовите од заеднички-
те органи; 

3. со информирање на работниците и нивно 
полно учество во примената и разработката на од-
редбите на оваа спогодба. 

Член 41 
Учесниците на Спогодбата се согласија да се 

формираат следните органи на групацијата Авто-
ремонтна дејност: 

— Пленум на Групацијата; 
— Комисија како извршен орган на Пленумот. 
Пленумот го сочинуваат по еден делегат од си-

те учесници на Спогодбата чиј мандат трае две 
години. На седниците на Пленумот задолжително 
се повикуваат да учествуваат претставници на Ре-
публичкиот одбор на Синдикатот на работниците 
од услужните дејности. 

Член 42 
Пленумот првенствено ги врши следните ра-

боти : 
— избира претседател и заменик претседател на 

Пленумот; 
— избира членови на Комисијата; 
— ги разгледува анализите и информациите за 

примена на Спогодбата; 
— донесува заклучоци и препораки во врска 

со примената на Спогодбата; 
— го утврдува текстот на Спогодбата, односно 

измена и дополнување; 
— утврдува предлози на мерки за подобрува-

ње на условите за стекнување на доходот и ги 
упатува на надлежните органи; 

— расправа за извршување на обврските од 
страна на поедини учесници и ги предупредува за 
тоа; 

— одлучува за евентуални спорови настанати 
по повод извршувањето на Спогодбата; 

— зазема ставови за општите услови за дохо-
довните односи во врска со самоуправното повр-
зување на ООЗТ од Групацијата и производните 
ООЗТ; 

— донесува Деловник за својата работа; 
— го прати спроведувањето на Спогодбата и 

за уочените појави и проблеми ги известува учес-
ниците, а по потреба ги информира и работниците 
во ООЗТ; 

— дава стручни упатства и објаснувања за 
примената на Спогодбата; 

— врши и други работи доверени со Делов-
никот или на друг начин од страна на учесниците. 

Член 43 
Пленумот работи на седници што се одржува-

ат по потреба. 
Седниците на Пленумот ги свикува претседа-

телот по сопствена иницијатива или по барање на 
учесниците. 

Член 44 
Пленумот работи полноважно ако на седни-

ците присуствуваат повеќе од две третини од де-
легатите — потписници, а одлуките ги донесува со 
мнозинство на гласови од вкупниот број на де-
легатите. 

Пленумот повремено, а најмалку еднаш годиш-
но ги известува учесниците за својата работа. 

За работата на седниците на Пленумот се во-
ди записник. 

Член 45 
За извршување на работите од неговата над-

лежност, Пленумот формира посебен орган — Ко-
мисија. 

Комисијата на групацијата формирана од стра-
на на Пленумот се состои од 5 члена, чиј мандат 
трае 2 години. 

Комисијата од своите редови избира претсе-
дател. 

Комисијата работи и одлучува во рамките на 
надлежностите што на овој орган ќе му ги прене-
се Пленумот. 

Член 46 
Врз учесниците кои не се придржуваат на од-

редбите на оваа спогодба ќе се применуваат след-
ните мерки: 

— опомена преку јавни информативни сред-
ства (јавна опомена); 

— писмена опомена; 
— покренување постапка пред Судот на здру-

жениот труд и 
— поднесување барање до службата на опш-

тественото книговодство за привремено ограничу-
вање на исплатата на личните доходи и другите 
примања. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
Постапка за заклучување, изменување и до-

полнување на оваа спогодба може да покрене по 
писмен предлог секој од учесниците на оваа спо-
годба. 

За предлогот одлучуваат учесниците и го ут-
врдуваат начинот на изработката на Нацртот и 
прашањата што треба да се регулираат со спогод-
бата. 

Комисијата го утврдува Нацртот на Спогод-
бата и го доставува до сите учесници. Учесници-
те се должни во рок од 30 дена да се произнесат 
по предложениот нацрт. 

По истекот на рокот од претходниот став, врз 
основа на Нацртот, мислењата и забелешките из-
несени од страна на учесниците во текот на јав-
ната дискусија по Спогодбата, Комисијата изгот-
вува Предлог на Спогодбата кој го поднесува на 
Пленумот на групацијата на утврдување. 

Измени и дополнувања на Спогодбата се вршат 
по иста постапка како и при склучување на Спо-
годбата. 

Член 48 
Спогодбата се смета за склучена кога во една-

ков текст ќе ја усвојат работниците во организа-
циите-учеснички на оваа спогодба. 

По усвојувањето, Спогодбата ја потпишуваат 
овластените преставници на учесничките на Спо-
годбата. 

Спогодбата се склучува на неодредено време. 

Член 49 
Склучената спогодба Комисијата ја доставува 

до Републичкиот секретаријат за труд заради во-
ведување во евиденцијата на склучените спогодби 
која ја води. 

Член 50 
Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-

ка истата ќе ја усогласуваат со евентуалните из-
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мени и дополнувања на Законот за здружен труд 
и другите закони и Општествениот договор за за-
едничките основи и мерила во усогласувањето на 
самоуправното уредување на односите во распо-
редувањето на доходот, чистиот доход и распре-
делбата на средствата за лични доходи во СРМ. 

Член 51 
Кон оваа спогодба можат да пристапат допол-

нително и другите учеснички кои припаѓаат на 
групацијата Авторемонтна дејност кои со својата 
одлука ќе ги прифатат во целост одредбите на оваа 
спогодба и за тоа писмено ќе ја известат Коми-
сијата на групацијата. 

Член 52 
Учесничка на оваа спогодба може да истапи 

до колку претходно е донесена одлука од страна 
на работниците на таа ООЗТ за истапување, под 
услов за тоа писмено да биде известена Комисија-
та на Групацијата најмалку 6 месеци пред денот 
на истапувањето. 

Член 53 
Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното воведување во евиденцијата на 
Републичкиот секретаријат за труд, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

Со примената на оваа спогодба престанува 
важноста на Спогодбата од 20 април 1976 година. 

УЧЕСНИЦИ: 
Републички одбор на Син-

дикатот на работниците од услуж-
ните дејности на СРМ 
1. ООЗТ „РЕМОНТ" 

ПРИ АК „МЕХАНИКА" Скопје 
2. ООЗТ „ЗАСТАВА" 

ПРИ АК „МЕХАНИКА" Скопје 
3. ООЗТ „АВТОКОМАНДА" 

ПРИ ОЗТ АК „МЕХАНИКА" 
Скопје 

4. Р З „ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ" 
ПРИ ОЗТ АК „МЕХАНИКА" 
Скопје 

5. ООЗТ АУТОТУРИСТ" Скопје 
ПРИ ОЗТ „АВТОМАКЕДОНИЈА« 
Скопје 

6. ООЗТ „НАПРЕДОК" ШТИП 
ПРИ ОЗТ „АВТОМАКЕДОНИ-
ЈА" Скопје 

7. ОЗТ „АУТОСЕРВИС" Куманово 
8. ОЗТ „АГРОРЕМОНТ" Струмица 
9. ООЗТ РЕМОНТ И СЕРВИС 

ПРИ „МАШИНОРЕМОНТ" 
Кавадарци 

10. ООЗТ „АВТОРЕМОНТ" Битола 
ПРИ ООЗТ „АВТОМАКЕДО-
НИЈА" Скопје 

11. ООЗТ „АВТОКУЌА" Тетово 
ПРИ ОЗТ „ТЕХНОМЕТАЈ1" 

Скопје 
12. ОЗТ АУТОСЕРВИС 

„ПРОГРЕС" Скопје 

СОДРЖИНА 
Страна 

74. Одлука за пропишување на мерки на не-
посредна општествена контрола на цените 
и давање согласност на тарифите за ус-
лугите во железничкиот патнички сооб-
раќај — — — — — — — — — 145 

75. Одлука за распоредување на девизите ут-
врдени за потребите на Социјалистичка 
Република Македонија за 1978 година — 145 

76. Одлука за определување висината на на-
доместокот од малопродажната цена на 
бензинот и плинското масло, наменет за 

— — — 1 6 6 

166 

изградба, реконструкција и одржување на 
патиштата — — — — — — — — 146 

77. Упатство за обрасците за вршење одделни 
дејствија според Законот за избор на де-
легати во соборите на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија — 146 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
53. Одлука за определување бројот на делега-

тите и утврдување на делегатските еди-
ници за избор на делегати во Собранието 
на Републичката заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Скопје 163 

54 Решение за распишување избори и за оп-
ределување на денот на одржување на из-
бори на делегати во Собранието на Ре-
публичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Скопје — 165 

55. Одлука за бројот, составот на делегатите 
и делегатските единици за избор на деле-
гати во Собранието и во Одборот за само-
управна контрола на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија — 165 

55. Одлука за именување на претседател, 
секретар и член (и нивни заменици) на 
Изборната комисија за спроведување на 
изборите за делегати во Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на 
Македонија — — — — 

57. Решение за распишување и определување 
денот на одржувањето на избори за деле-
гати во собранијата на основните заед-
ници на пензиското и инвалидското оси-
гурување — — — — — — — — — 

58. Решение за распишување на избори за из-
бор на делегати во Собранието на Само-
управната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија — — — — — — — — — 167 

59. Одлука за определување висината на до-
датокот на деца — — — — — — — 167 

60. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот од личен доход на Републичката 
самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата за 1978 го-
година — — — — — — — — — 167 

61. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за определување на условите 
под кои на работниците и со нив изедна-
чени лица се обезбедува право на додаток 
на деца — — — — — — — — — 168 

62. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесот за заштита од градобијност 168 
ТЕТОВО 

63. Одлука за висината на стапките на при-
донесите за непосредна детска заштита за 
1978 година — — — — — — — — 168 
Општи акти на самоуправните организации 

64. Правилник за определување библиотечен 
материјал што ќе се смета споменик на 
културата и редок библиотечен матери-
јал и за условите и начинот на неговото 
стручно обработување, заштита, чување и 
користење — — — — — — — — 169 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

65. Самоуправна спогодба за заедничките ос-
нови и мерила во усогласувањето на само-
управното уредување на односите во рас-
поредување на доходот и чистиот доход и 
распределба на средствата за лични до-
ходи — — — — — — — — — — 170 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Попгг. 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
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