СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 9 мај 1974
Скопје
Број 22
Год. XXX

180.
Врз основа на член 338, алинеја 9 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, Собранието
на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 6 и 7
мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА И ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
До донесувањето на деловник на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија за работата на Собранието, неговите собори и на нивните
работни тела сходно ќе се применуваат одредбите
на Деловникот на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија („Службен весник на СРМ"
број 13 од 16 април 1971 година) и на одлуките за
неговото дополнување, доколку тие не се во спротивност со Уставот на Социјалистичка Република
Македонија и ако со оваа одлука не е определено
поинаку.
Член 2
Работите од надлежноста на Собранието ги вршат неговите собори според делокругот утврден со
одредбите на членовите 332 до 338 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија.
Работите во областа на образованието, науката,
културата, здравството и социјалната заштита од
надлежноста на Собранието ги вршат надлежните
собори на Собранието рамноправно со собранијата
на самоуправните интересни заедници од тие области.
Член 3
Собранието на самоуправната интересна заедница одлучува за работите од член 2, став 2 на
оваа одлука на седница и е самостојно во донесувањето на одлуките.
Собранието на самоуправната интересна заедница го утврдува начинот на својата работа во одлучувањето по прашањата од член 2, став 2 на оваа
одлука во согласност со одредбите на Деловникот
на Собранието.
Член 4
Материјалот и документацијата за прашањата и
односите што се изнесуваат на седница на собранието на самоуправната интересна заедница му се
доставуваат на собранието на таа заедница истовремено кога им се доставуваат на делегатите на
надлежните собори на Собранието.
Член 5
Претседателот и потпретседателите на Собранието и претседателот и членовите на Извршниот
совет, како и другите функционери, за кои тоа е со
Уставот определено, при стапување на должност,
даваат свечена изјава, која гласи:
„Изјавувам дека должноста (да се наведе должноста за која се дава свечената изјава) ќе ја вршам
совесно и одговорно, дека ќе се придржувам за
Уставот и законите и дека со сите свои сили ќе се
залагам за развојот на социјалистичкото самоуправно општество и за остварување на интересите на
работните луѓе и на -граѓаните на Социјалистичка
Република Македонија и на Социјалистичка Федеративна Република Југославија".

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

Член 6
Претседателот и членовите на Претседателството на Републиката, претседателот и потпретседателите на Собранието и претседателот и членовите на Извршниот совет даваат свечена изјава
на заедничка седница на сите собори на Собранието.
Другите функционери даваат свечена изјава
пред претседателот на Собранието.
Член 7
Собранието ги има овие комисии:
1. Комисија за прашања на изборите и именувањата,
2. Комисија за меѓунационални односи,
3. Законодавно-правна комисија,
4. Комисија за прашања на односите со странство,
5. Комисија за претставки и поплаки.
6. Административна комисија.
Член 8
Комисијата за прашања на изборите и именувањата има претседател и дванаесет членови.
Од редот на делегатите на секој собор на Собранието се избираат по тројца членови вклучувајќи го во тој број и претседателот на Комисијата, а четворица членови делегира Републичката
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија.
Член 9
Комисијата за меѓунационални односи има
претседател и осум членови. Од редот на делегатите на секој собор на Собранието се избираат по
тројца членови, вклучувајќи го во тој број и претседателот на Комисијата.
Член 10
Законодавно-правната комисија има претседател и четиринаесет членови. Претседателот на Комисијата се избира од редот на делегатите на Собранието, по тројца членови се избираат од редот на
делегатите на соборите и пет члена се избираат од
редот на стручњаците во областа на правото.
Член 11
Комисијата за прашања на односите со странство има претседател и четиринаесет членови, што
се избираат од редот на делегатите на Собранието.
Член 12
Комисијата за претставки и поплаки има претседател и осум членови. Од редот на делегатите на
секој собор на Собранието се избираат по тројца
членови, вклучувајќи го во тој број и претседателот на Комисијата.
Член 13
Административната комисија има претседател и
осум членови. Од редот на делегатите на секој
собор на Собранието се избираат по тројца членов и вклучувајќи го во тој број и претседателот на
Комисијата.
Член 14
До донесување на одлука за организација и
делокруг на стручните служби на Собранието, сходно ќе се применуваат одредбите на Одлуката за
основање и делокруг на службите на Собранието
на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 20/71), доколку со оваа одлука не е определено поинаку.
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Член 15
Стручните и други работи за потребите на соборите и нивните тела ги вршат служби на соборите:
— Служба на Соборот на здружениот труд;
— Служба на Соборот на општините и
— Служба на Општествено-политичкиот собор.
Член 16
Привремен распоред на постојните стручни и
други работници на службите во Собранието ќе изврши секретарот на Собранието по предлог на секретарите на соборите, а по претходно мислење на
Советот на работната заедница и на стручните
служби на Собранието.
Член 17
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-981
8 мај 1974 година
Скопје}
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.

181.
Врз основа на член 338, алинеја 1 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија и член
115 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката
седница на сите собори, одржана на 6 и 7 мај 1974
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
За претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Благоја Талески, делегат во Општествено-политичкиот собор.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1052
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.
182.
Врз основа на член 338, алинеја 1 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија и член
117 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката
седница на сите собори, одржана на 6 и 7 мај 1974
година, донесе

9 мај 1974

Мито Мицај ков, делегат во Општествено-политичкиот собор,
Шукри Рамо, делегат во Општествено-политичкиот собор.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1051
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.

183.
Врз основа на член 338, алинеја 1 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија и член
8 од Одлуката за начинот на работа и за организација на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите
собори, одржана на 6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ
И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
За претседател на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Мито
Мицајков, делегат во Општествено-политичкиот собор.
II
За членови на Комисијата се избираат делегатите:
Љубомир Белковски, делегат во Соборот на
здружениот труд,
д-р Илија Бојаџиев, делегат во Соборот на
здружениот труд,
Петар Гелебешев, делегат во Соборот на здружениот труд,
Стево Ќулумов, делегат во Соборот на здружениот труд,
Мустафа Абединовски, делегат во Соборот на
општините,
Цвета Буклиева, делегат во Соборот на општините,
Ангеле Божиновски, делегат во Општественополитичкиот собор,
Тале Тошевски, делегат во Општествено-пОлитичкиот собор.
III
Членови на Комисијата делегирани од Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз
на работниот народ на Македонија се:
Хисен Рамадани,
Иван Гиновски,
Кицо Нонковски, и
Сефер Мимидиновски.

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

IV
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".

I
За потпретседатели на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избираат:
Бурхан Адеми, делегат во Општествено-политичкиот собор,
Марија Бакалова, делегат во Општествено-политичкиот собор,

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1048
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.
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184.

186.

Врз основа на член 338, алинеја 2 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на
заедничката седница на сите собори, одржана на 6
и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
За претседател на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија се избира Видое
Смилевски.
II
За членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија се избираат:
Страхил Гигов,
Хиџет Рамадани,
Наџи Салих,
Љупчо Арсов,
Владо Малевски,
д-р Ксенте Богоев,
Мара Минанева.
III
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1050
8 мај 1974 година
Скопје
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Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.

185.

Врз основа на член 338, алинеја 8 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
на заедничка седница на сите собори одржана на
7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ
I
Се разрешува досегашниот секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Никола Бакулевски, поради заминување на нова
должност.
II
За секретар на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија се именува Радослав Славески, досегашен секретар на Соборот на општините на Собранието на СРМ.
III
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1056
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.

Врз основа на член 338, алинеја 1 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија, а во
врска со член 7 од Одлуката за начинот на работа и за организација на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори одржана на 6 и 7
мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ
I
Во комисиите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се избираат и тоа:
I. КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ
а) за претседател Шукри Рамо, делегат во Општествено-пол итичкиот собор.
б) за членови:
1. Славка Фиданова, делегат во Соборот на
здружениот труд,
2. Веле Гроздановски, делегат во Соборот на
здружениот труд,
3. Шакир Васви, делегат во Соборот на здружениот труд,
4. Анастас Костој чинов ски, делегат во Соборот
на општините,
5. Александар Ристевски, делегат во Соборот
на општините,
6. Љубица Минова, делегат во Соборот на општините,
7. Марија Бакалова, делегат во Општественополитичкиот собор,
8. Ариф Арифи, делегат во Општествено-политичкиот собор.
II. ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
а) за претседател Димче Козаров, делегат во
Општествено-политичкиот собор.
б) за членови:
1. Јордан Мојсовски, делегат во Соборот на
здружениот труд,
2. Владимир Смичковски, делегат во Соборот
на здружениот труд,
3. Гога Тошев, делегат во Соборот на здружениот труд,
4. Александар Смилевски, делегат во Соборот
на здружениот труд,
5. Петар Ризов, делегат во Соборот на општините,
6. Гордана Јанчевска, делегат во Соборот на
општините,
7. Икмет Кривце, делегат во Соборот на општините,
8. Бранко Зеленков, делегат во Општественополитичкиот собор,
9. Киро Данаилов, делегат во Општественоно литичкиот собор,
10. д-р Стрезо Стрезовски, професор на Правниот факултет,
11. д-р Димитар Поп-Горгиев, професор на
Правниот факултет,
12. Тодор Грујовски, судија на Вишиот стопански суд — Скопје,
13. Љупчо Босилков, судија на Врховниот суд
на Македонија,
14. Никола Стојановски, заменик републички
јавен обвинител.
III. КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ОДНОСИТЕ
СО СТРАНСТВО
а) за претседател Тошо Поповски, делегат во
Општествено-политичкиот собор.
б) за членови:
1. Бранко Ставрев, делегат во Соборот на
здружениот труд,
2. Кенан Груби, делегат во Соборот на здружениот труд,
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3. Драшко Исаевски, делегат во Соборот на
здружениот труд,
4. Тихомир Шаревски, делегат во Соборот на
здружениот труд,
5. Алекса Палазов, делегат во Соборот на општините,
6. Јован Поповски, делегат во Соборот на општините,
7. Ѓоко Наумовски, делегат во Соборот на општините,
8. Бонка Демирова, делегат во Општественополитичкиот собор,
9. Мито Мицајков, делегат во Општественополитичкиот собор,
10. Наум Пејов, делегат во Општествено-политичкиот собор,
11. Драги Тозија, делегат во Општествено-политичкиот собор,
12. Садик Садику, делегат во Општествено-политичкиот собор,
13. Ружа Бак, делегат во Општествено-политичкиот собор,
14. Стојчевски Спирко, делегат во Општествено-политичкиот собор.
IV. КОМИСИЈА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ
а) за претседател Душко Шурбановски, делегат во Општествено-политичкиот собор.
б) за членови:
1. Перо Маркудов, делегат во Соборот на здружениот труд,
2. Веса Ололовска, делегат во Соборот на здружениот труд,
3. Горѓи Исиров, делегат во Соборот на здружениот труд,
4. Димитар Кокалски, делегат во Соборот на
општините,
5. Цветко Ивчев, делегат во Соборот на општините,
6. Стевка Кокороманова, делегат во Соборот на
општините,
7. Џавид Беговски, делегат во Општественополитичкиот собор,
8. Теменуга Симовска, делегат во Општествено-политичкиот собор.
V. АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА
а) за претседател Бурхан Адеми, делегат во
Општествено-политичкиот собор.
б) за членови:
1. Ана Стевкова, делегат во Соборот на здружениот труд,
2. Стојан Ефтимов, делегат во Соборот на здружениот труд,
3. Лазо Јованов, делегат во Соборот на здружениот труд,
4. Кирил Михајловски, делегат во Соборот на
општините,
5. Андон Томов, делегат во Соборот на општините,
6. Алекса Палазов, делегат во Соборот на општините,
7. Павле Игновски, делегат во Општественополитичкиот собор,
8. Ангеле Михајловски, делегат во Општествено-политичкиот собор.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во .„Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1055
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.
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187.
Врз основа на член 338, алинеја 5 и 7, а во
врска со член 395 став 1, 2 и 3 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на
заедничката седница на сите собори, одржана на
6 и 7 мај 1974 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ
И ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ
И ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ
I
Извршниот совет се состои од претседател и
25 члена.
II
За претседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ се избира Благој Попов.
III
За членови на Извршниот совет на Собранието на СРМ се избираат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Јездимир Богдански,
Мирко Буневски,
Александар Варналиев,
Живко Василевски,
Душко ѓорѓиев,
д-р Трајче Труј оски,
Вера Димитрова,
м-р Александар Донев,
Асан Керим,
Љупчо Копровски,
Радуле Костовски,
д-р инж. Јанко Лазаревски,
Андон Макрадули,
инж. Стојан Маткалиев,
д-р Владимир Митков,
д-р Ружа Панова,
инж. Томислав Папеш,
д-р Сејфедин Сулејмани,
д-р Вулнет Старова,
Методија Стефановски,
Павле Тасевски,
Васил Туџаров,
Ристо Филиповски,
Милан Хорват,
д-р Горѓи Цаца.
IV

Од редот на избраните членови на Извршниот совет на Собранието на СРМ се именуваат
за републички секретари и други функционери
и тоа:
1. Методија Стефановски, за републички секретар за народна одбрана;
2. Мирко Буневски, за републички секретар
за внатрешни работи;
3. д-р Горѓи Цаца, за републички секретар
за правосудство;
4. д-р Владимир Митков, за републички секретар за законодавство и организација;
5. Љупчо Копровски, за републички секретар за образование и наука;
6. Живко Василевски, за републички секретар за култура;
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7. Радуле Костовски, за републички секретар за информации;
8. Јездимир Богдански, за републички секретар за здравство и социјална политика;
9. Душко Ѓорѓиев, за републички секретар за
труд;
10. Ристо Филиповски, за републички секретар за финансии;
11. м-р Александар Донев, за републички секретар за индустрија и трговија;
12. д-р инж. Јанко Лазаревски, за републички
секретар за земјоделство и шумарство;
13. Асан Керим, за републички секретар за
економски односи со странство;
14. Александар Варналиев, за републички секретар за сообраќај и врски;
15. инж. Томислав Папеш, за републички секретар за урбанизам, станбени и комунални прашања, и
16. Павле Тасевски, за директор на Републичкиот завод за општествено планирање.
V
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1053
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.

188.
Врз основа на член 338, алинеја 7 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 6 и 7 мад 1974 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Вр. 22 — Стр. 517

189.
Врз основа на член 343, став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија; Соборот на
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, на својата седница, одржана на 6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА СОБОРОТ НА
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Соборот на здружениот труд на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, до донесувањето на деловник, ќе работи со сходна примена
на одредбите на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен
весник на СРМ" бр. 13/71) и на Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на
СРМ" број 37/71), доколку не се во спротивност со
Уставот на Социјалистичка Република Македонија.
Член 2
По верификација на мандатите, делегатите даваат свечена изјава со потпишувањето на свечената изјава што гласи:
„Изјавувам дека функцијата на делегат ќе ја
вршам совесно и предано, дека ќе се придржувам
за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги
вложувам за остварување на целите на самоуправното социјалистичко општество и интересите на народите, народностите, граѓаните и работните луѓе
на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија".
Член 3
Претседателот на Соборот по неговиот избор
дава свечена изјава пред Соборот во текстот што
гласи:
„Изјавувам дека должноста претседател на Соборот ќе ја вршам совесно и предано, дека ќе се
придржувам за Уставот и законите и дека сите
свои сили ќе ги вложувам за остварување целите
на самоуправното социјалистичко општество и интересите на народите и народностите, граѓаните и
работните луѓе на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република
Југославија".
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија".
Број 38-1063
8 мај 1974 година
Претседател
Скопје
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, е. р.

I
За секретар на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
се именува Лазар Лабачевски, досегашен секретар на Извршниот совет.
V
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1056
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, е. р.

190.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, член 1 од
Одлуката за начинот на работа на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 114, став 2 од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, Соборот на
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, на седницата одржана на
6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
За претседател на Соборот на здружениот труд
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира делегатот инж. Љубомир Титовски,
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II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1040
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, е. р.

191.

Врз основа на член 354, став 1 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, член 1 од
Одлуката за начинот на работа на Соборот на
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 123 став 2, а во
врска со член 114 од Деловникот на Соборот на
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, Соборот на здружениот труд
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
За потпретседател на Соборот на здружениот
труд на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија се избира делегатот Петар Маркудов.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1041
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, е. р.

192.
Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот Т Р У Д на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница, одржана
на 6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ ОЛБОРИ И
КОМИСИИ НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ
ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Соборот на здружениот труд на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, до донесување на деловник на Соборот, ги има следниве постојани одбори и комисии:
1. Одбор за општествено-економски односи, општествен план и буџет,
2. Одбор за труд и трудови односи,
3. Одбор за општествено-политички систем,
внатрешна политика и народна одбрана,
4. Одбор за индустрија, рударство, градежништво, сообраќај и занаетчиство,
5. Одбор за земјоделство и шумарство,
6. Одбор за трговија, угостителство и туризам,
7. Одбор за станбено-комунални прашања и урбанизам,
8. Одбор за образование, наука и култура,
9. Одбор за здравство и социјална политика,
10. Мандатно-имунитетна комисија.
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Член 2
Одборот за општествено-економски односи, општествен план и буџет ги проучува и претресува
проблемите од системот на распределбата на вкупниот доход и чистиот приход на организациите на
здружениот труд во стопанството и во општествените дејности, претходните материјали во врска со
подготвувањето и изготвувањето на општествените
планови, буџетот и завршните сметки, системот на
финансирањето на општините и на Републиката,
побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта, прашањата од областа на кредитната
и даночната политика и давачките во вид на придонеси, даноци и такси, прашањата од областа на
финансиите и финансирањето на општествените потреби, статистиката и евиденцијата, општественото
книговодство и катастарот, предлозите на. законите
и другите акти од својот делокруг и други прашања сврзани со општествено-економските односи,
општествениот план и буџет.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
Член 3
Одборот за труд и трудови односи ги проучува
и претресува прашањата во врска со движењето на
личните доходи, вработувањето и вработеноста, продуктивноста на трудот, животниот стандард, заштитата на трудот и други прашања во врска со условите на работењето и работните односи, како и
предлозите на законите и другите акти од својот
делокруг.
Одборот се состои од претседател и 8 членови.
Член 4
Одборот за општествено-политички систем,
внатрешна политика и народна одбрана ги проучува и претресува прашањата во врска со самоуправувањето во самоуправните организации и заедници, општествената самозаштита и народната
одбрана, јавната и државната безбедност, менувањето на границите на Републиката и други прашања сврзани со општествената самозаштита, внатрешната политика и народната одбрана, како и
предлозите на законите и другите акти од својот
делокруг.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
Член 5
Одборот за индустрија, рударство, градежништво, сообраќај и занаетчиство ги проучува и претресува прашањата во врска со: развојот и условите за работа, состојбата и проблемите на индустријата, рударството, градежништвото, сообраќајот
и занаетчиството, интеграционите процеси, инвестиционата изградба и модернизацијата во областа на
индустријата, рударството, градежништвото, сообраќајот и занаетчиството и други прашања што се
однесуваат на унапредувањето на производството и
производствените процеси, како и предлозите на
закони и други акти од својот делокруг.
Одборот се состои од претседател и 14 членови.
Член 6
Одборот за земјоделство и шумарство ги проучува и претресува прашањата во врска со развојот
и условите за работа, состојбата и проблемите на
земјоделството, шумарството, водостопанството и
сточарството, интеграционите процеси и инвестиционата изградба и модернизацијата во областа на
земјоделството и шумарството, водостопанството и
сточарството, прашањата од областа на искористувањето на земјиштето, водата и другите природни
богатства, прашањата сврзани со заштитата од осигурување и чување на земјиштето, добрата, растенијата и животните и други прашања што се однесуваат на унапредувањето на производството и
производствените процеси во земјоделството и шумарството, како и предлозите на законите и другите акти од својот делокруг.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
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Член 7
Одборот за трговија, угостителство и туризам ги
проучува и претресува прашањата во врска со
развитокот и условите за работа, состојбата и проблемите во трговијата, угостителството и туризмот,
интеграционите процеси, инвестиционата изградба
и модернизацијата во областа на трговијата, угостителството и туризмот, состојбата и проблемите на
надворешно-трговската размена и други прашања
во врска со унапредувањето на прометот на стоки,
угостителските и туристичките услуги, како и предлозите на законите и другите акти од својот делокруг.
Одборот се состои од претседател и 8 членови.
Член 8
Одборот за станбено-комунални прашања и урбанизам ги проучува и претресува прашањата во
врска со регионалниот развој, просторното и регионалното планирање на Републиката, развојот на
станбените и комуналните дејности и изградбата,
одржувањето и користењето на станбените и деловните згради, заштитата на природата и човековата
околина и други прашања сврзани со натамошниот
развој на станбено-комуналната политика и урбанизмот, како и предлозите на законите и другите
акти од својот делокруг.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
Член 9
Одборот за образование, наука и култура ги
проучува и претресува прашањата во врска со системот и организацијата на воспитувањето и образованието (претшколското, основното, средното и високото), стручните називи и академските титули,
развојот на тие дејности, научно-истражувачката
работа во практиката и поврзувањето на науката
со стопанството и со другите области на општествениот труд, културните дејности, физичката и техничката култура, печатот, радиодифузијата и другите средства за јавно информирање и прашањата
на самоуправувањето и општествено-економските
односи во нив, посебно самоуправното спогодување
и општественото договарање, како и други прашања од интерес за општествено-економската положба на здружениот труд во овие области, како и
предлозите на закони и други акти од својот делокруг.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
Член 10
Одборот за здравство и социјална политика ги
проучува и претресува прашањата во врска со системот на здравствената заштита и здравственото
осигурување, состојбата и проблемите во областа
на здравствената заштита и здравственото осигурување, заштитата на животот и здравјето на луѓето од заразни болести чие спречување и сузбивање е од интерес на Републиката, производството
на лекови и отрови, ускладиштувањето и заштитата на радиоактивни и други опасни материјали, основните права од социјалната заштита, детската
заштита, системот на пензиското осигурување, состојбата и проблемите во областа на социјалната и
детската заштита, состојбата на кадрите и потребните кадри, состојбата и проблемите во областа на
пензиското и инвалидското осигурување, самоуправните односи, работните односи и распределбата,
како и други прашања што се однесуваат на самоуправните интересни заедници за социјална заштита, детската заштита односно на пензиското и инвалидското осигурување, ги претресува и прашањата што се однесуваат на посебната заштита и
борците од НОВ, воените инвалиди и семејствата
на паднатите борци, заштитата на борците од Илинденското востание и другите народноослободителни
војни на Македонија, заштитата на борците за демократски права и слободи на учесниците во антифашистичката борба, жртвите од фашистичко^
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насилство, цивилните инвалиди од војната и трудовите и други инвалиди, како и предлозите на
законите и другите акти од својот делокруг.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
Член И
Мандатно-имунитетната комисија:
— ги разгледува изборните акти и ги испитува
примените жалби, против изборот на одделни делегати и на Соборот му поднесува извештај со предлог за потврдување или поништување на мандатот
на делегатот;
— ги испитува основите за престанување на
мандат на одделен делегат пред истекот на времето
за кое е избран и на Соборот му поднесува извештај ;
— ги претресува сите прашања во врска со
имунитетот на членовите на Соборот и му поднесува извештај, а ако Соборот не одржува седница,
дава одобрение за лишување од слобода и за започнување на постапката односно за продолжување на кривичната постапка против член на Соборот, одлучува за воспоставување на правата на членовите на Соборот и му поднесува извештај со
предлог.
Мандатно-имунитетната комисија се состои од
претседател и 6 члена.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 38-1064
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Готовски, е. р.

193.
Врз основа на член 362 став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија и член 1 од
Одлуката за начинот на работа на Соборот на
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, а во врска со член 124 од
Деловникот на Републичкиот собор на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија, Соборот
на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА
ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНАТА КОМИСИЈА НА СОБОРОТ НА
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
За претседатели и членови на постојаните одбори и Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избираат во:
1. ОДБОРОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ
ОДНОСИ, ОПШТЕСТВЕН ПЛАН И БУЏЕТ
а) за претседател делегатот Иваноски Стеван.
б) за членови делегатите:
Блажески Бранко
Делимитова Десанка
Јовановски Чедомир
Марковски Стево
Мечев Атанас
Милески Јован
Сандев Васо
Спирковски Боислав
Стојановски Димче
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Џемаили Хашим
Черкезов Слободан
Шарески Тихомир.
2. ОДБОРОТ ЗА ТРУД И ТРУДОВИ ОДНОСИ
а) за претседател делегатот д-р Асани Ибраим.
б) за членови делегатите:
Масларков Томе
Младеновски Никола
Мојсовски Томо
Ризмани Енвер
Стевковска Ана
Стој мановски Атанас
Тошев Гога
Трнчиќ Петар.
3. ОДБОРОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ, ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА
И НАРОДНА ОДБРАНА
а) за претседател делегатот Мојсовски Јордан.
б) за членови делегатите:
Ангелов Станојчо
Гроздановски Мирко
Доневски Стојан
Зигова Павлина
Исиров Горѓи
Исаевски Драшко
Митески Димитрија
Ристевски Драган
Стојчески Александар
Смичковски Владимир
Таири Зенел
Цветкова Нада.
4. ОДБОРОТ ЗА ИНДУСТРИЈА, РУДАРСТВО,
ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ
И ЗАНАЕТЧИСТВО
а) за претседател делегатот: Исаевски Драшко.
б) за членови делегатите:
Атанасова Дара
Арсов Слободан
Беќири Тунел
Грозданоски Веле
Иванов Благој
Јакимовски Душко
Јосифовски Негован
Мидевски Ефтим
Стој чески Круме
Томовски Киро
Толески Владимир
Трај коски Ѓорче
Чакарески Славе
Шоповска Љуба.
5. ОДБОРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
а) за претседател делегатот Гагачев Вангел.
б) за членови делегатите:
Алексоски Драго
Гелебешев Петар
Георгиев Серафим
Гавриловски Славко
Ѓуров Алекса
Ефтимов Стојан
Јовановски Лазар
Костовски Михаил
Рухани Азем
Стоилов Мијалче
Стојменов Стојан
Цветановски Стојче.
6. ОДБОРОТ ЗА ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО
И ТУРИЗАМ
а) за претседател делегатот Белковски Љубомир
б) за членови делегатите:
Антовски Васо
Богатиновски Димитрија
Витанов Киро
Тановска Слободанка
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Ивановски Стефан
Лаќински Арге
Милкова Босилка
Поповска Иванка.
7. ОДБОРОТ ЗА СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ
ПРАШАЊА И УРБАНИЗАМ
а) за претседател делегатот Смилевски Александар,
б) за членови делегатите:
Бадева Марија
Божиновски Сандре
Груби Кенан
Ѓурова Слободанка
Китановски Ацко
Костовски Михаил
Крстевски Максим
Маркудов Петар
Попчева Стојна
Спиркоски Димитар
Соларска Евгенија
Шакири Васви.
8. ОДБОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА
И КУЛТУРА
а) за претседател делегатот Фиданова Славка,
б) за членови делегатите:
Бандев Ристо
Величковиќ Јагода
Димовски Бељан
Зејнулаху Ријан
Илиев Бранко
Јовановски Томислав
Кукајчевски Борис
Ололовска Веса
Симовски Перо
Ставров Бранко
Србиновска Нада
Шибакоски Климе.
9. ОДБОРОТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
а) за претседател делегатот Бојаџиевски Д-р
Илија,
б) за членови делегатите:
Беговиќ—Груева д-р Ксенија
Д И М К О В С К И Радивое
Ислам Мусли
" Н И К О Л О В С К И Методија
Ристевски Ристе
Ристовски Борко
Синани Ќатип
Соколовски Круме
Сугапева Славка
Хапшен Митко
Хани Илиоска Анастасова Милка
Цуцулоски Тодор.
10. МАНДАТНО -ИМУНИТЕТНАТА КОМИСИЈА
а) за претседател делегатот Трајковски Владимир,
б) за членови делегатите:
Мана еков а Елица
Ристевски Ристе
Стојаноска Блага
Тошев Гога
Шаин Ариф
Шивачев Илија.
И
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 38-1047
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Готовски, е. р.
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194.
Врз основа на член 1 од Одлуката за начинот
на работа на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
и член 460 став 1 од Деловникот на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, Соборот на
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, на седницата одржана на
( ј и 7 мај 1974 година, донесе^

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБОРОТ НА
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
За секретар на Соборот на здружениот труд на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Томислав Стефовски, досегашен
секретар на Републичкиот собор на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1039
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р.

195.

Врз основа на член 343, став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, Соборот на
општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана
на 6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА СОБОРОТ НА
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, до донесувањето
на деловник, ќе работи со сходна примена на одредбите на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник
на СРМ", број 13/71) и на Деловникот на Соборот
на општините на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија („Службен весник на СРМ",
број 30/71), доколку не се во спротивност со Уставот на Социјалистичка Република Македонија.
Член 2
По верификацијата на мандатите, делегатите во
Соборот даваат свечена изјава со потпишувањето
на текстот на свечената изјава, кој гласи:
„Изјавувам дека функцијата на делегат ќе ја
вршам совесно и одговорно, дека ке се придржувам за Уставот и законите и дека со сите свои сили
ќе се залагам за развојот на социјалистичкото, самоуправно општество и за остварување на интересите на работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка Република Македонија и на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија".
Член 3
Претседателот на Соборот по изборот дава свечена изјава пред Соборот во текстот кој гласи:
„Изјавувам дека должноста претседател на Соборот ќе ја вршам совесно и одговорно, дека ќе се
придржувам за Уставот и законите и дека со сите
свои сили ќе се залагам за развојот на социјалистичкото самоуправно општество и за остварување
на интересите на работните луѓе и на граѓаните на
Социјалистичка Република Македонија и на Социјалистичка Федеративна Република Југославија".

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 31-1069
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, е. р.

196.

Врз основа на член 354, став 1 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, член 1
од Одлуката за начинот на работа на Соборот на
општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 120, став 2 од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, Соборот
на општините на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, на седницата одржана на
6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
За претседател на Соборот на општините на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира делегатот Блашко Јаневски.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 31-1065
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, е. р.

197.
Врз основа на член 354, став 1 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, член 1 од
Одлуката за начинот на работа на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 129, а во врска со член
120 од Деловникот на Соборот на општините на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на општините на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
За потпретседател на Соборот на општините
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира делегатот Алекса Палазов.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 31-1066
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, е. р.

Стр. 522 — Бр. 22

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

198.

Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница, одржана на
6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ ОДБОРИ И
КОМИСИИ НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Репу Ол ика Македонија, до донесување
на деловник на сооорот, ги има следните постојани одбори и комисии:
1. Одбор за општествено-економски односи, општествен план и буџет;
2. Одбор за општествено-политички односи;
3. Одоор за станбено-комунални прашања и урбанизам;
4. Мандатно-имунитетната комисија.
Член 2
Одборот за општествено-економски односи, општествен план и буџет ги претресува прашањата
што се однесуваат на: репуоличкиот општествен
план; републичкиот буџет и завршната сметка за
извршување на буџетот; системот на финансирање
на општините и Републиката; побрзиот развиток на
стопански недоволно развиените краишта, регионалниот развој на Репуоликата и распишување на
Јавни заеми.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
Член 3
Одборот за општествено-политички односи ги
претресува прашањата што се однесуваат на: народната одбрана и општествената самозаштита; менувањето на границите на Републиката; празниците и одликувањата на СРМ; референдумот; изборот
и отповикувањето на делегациите и делегатите и
изборниот систем во организациите на здружениот
труд и во другите самоуправни организации и заедници; остварувањето на уставната положба и
рамноправноста на народностите; републичкото државјанство; химната; употреба на знамињата; бракот и брачните односи; наследувањето; односите на
родителите и децата и старателството; образувањето и укинувањето на општините и утврдување и
менување на нивните подрачја; здружувањето на
граѓаните; јавните собири и јавните приредби; матичните книги; личните имиња и личните карти;
прогласување на исчезнати лица за умрени и докажување на смртта; заверка на потписи и преписи; набавување, поседување, носење, испробување
и обележување на оружје и муниција.
Одборот се состои од претседател и 14 членови.
Член 4
Одборот за станбено-комунални прашања и урбанизам ги претресува прашањата што се однесуваат на: просторното и урбанистичкото планирање;
урбанистичкото уредување на населбите; доделувањето, уредувањето и употребата на градежно земјиште; уредувањето и користењето на земјиштето
и добрата во општа употреба; функционирањето и
управувањето на комуналните организации на здружениот труд; станбената изградба, нејзиното финансирање и управувањето (стопанисување) со станбените згради и становите во општествена сопственост; и заштитата на природата и човековата околина.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
Член 5
Мандатно-имунитетната комисија:
— ги разгледува изборните акти и ги испитува
примените жалби и приговори против изборот на
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одделни делегати и на Соборот му поднесува извештај со предлог за потврдување или поништување на мандатите;
— ги испитува основите за престанок на мандат на одделен делегат пред истекот на времето
за кое е избран делегатот и на Соборот му поднесува извештај со предлог;
— ги претресува сите прашања во врска со
имунитетот на членовите на Соборот и му поднесува извештај на Соборот, а ако Соборот не одржува седница, дава одобрение за лишување од слобода и за започнување на постапка односно за
продолжување на кривичната постапка, одлучува
за воспоставување на правата на членовите на
Соборот и му поднесува извештај со предлог.
Мандатно-имунитетната комисија се состои од
претседател и 6 членови.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1068
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, е. р.

199.

Врз основа на член 362, став 2 од Уставот
на Социјалистичка Република Македонија и член
1 од Одлуката за начинот на работа на Соборот на
општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 130, став 1
од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА
ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНАТА КОМИСИЈА НА СОБОРОТ НА
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
За претседатели и членови на постојаните одбори и Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на општините на Собранието на СРМ се избираат:
1. За претседател на Одборот за општественоекономски односи, општествен план и буџет делегатот Андон Тошески, а за членови делегатите:
— Горѓи Чирков
— Мустафа Абединовски
— Венчислав Петров
— Мемет Керимовски
— Славко Ристов
— Тодор Невеселов
— Павле Ајтовски
— Гордана Јанчевска
— Стојко Ивановски
— Панче Нацев
— Костадинка Илиева
— Стојмир Домазетовски.
2. За претседател на Одборот за општественополитички односи делегатот Александар Ристоски,
а за членови делегатите:
— Панче Миј алковски
— Никола Димитров
— Стево Кулумов
— Љупчо Ковчегарски
— Неџбудин Ристеми
— Кирил Михајловски
— Цвета Буклиева
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— Стојан Тодоровски
— Џељо Шаќировски
— Љубица Минова
— Никола Бајрактаров
— Дорче Божиновски
— Јосиф Тосевски
— Славе Мицковски.
3. За претседател на Одборот за урбанизам,
станбени и комунални прашања делегатот Анастас
Костојчиноски, а за членови делегатите:
— Илија Рочески
— Димитар Василев
— Александар Терзиоски
— Митко Добревски
— Јован Антоски
— Андон Тасев
— Адили Куртали
— Ангелина Азеска
— Тихомир Заковски
— Андон Димитроски
— Димитар Илиески
— Икмет Крифца.
4. За претседател на Мандатно-имунитетната
комисија делегатот Месут Сулејмани, а за членови
делегатите:
— Душко Наков
— Стевка Кокороманова
— Божидар Цветаноски
— Јован Станоевски
— Атанас Каракамчев
— Стеван Димитровски.
II
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а (ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 03-1070
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, е. р.

200.

Врз основа на член 1 од Одлуката за начинот
на работа на Соборот на општините на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија и член
460 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7
мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБОРОТ НА
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
За секретар на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
се именува Даница Анастасова, досегашен советник
на Соборот на општините.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 31-1067
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, е. р.

Бр. 22 — Стр. 523

201.
Врз основа на член 343, став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница,
одржана на 6 и 7 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ОПШТЕСТВЕНОПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Ошптествено-политичкиот собор на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија, до донесувањето на деловник, ќе работи со сходна примена на одредбите на Деловникот на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ" број 13/71) и на Деловникот на
Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на
СРМ" број 37/71), доколку не се во спротивност со
Уставот на Социјалистичка Република Македонија.
Член 2
По верификација на мандатите, делегатите даваат свечена изјава со потпишувањето на текстот
на свечената изјава што гласи:
„Изјавувам дека функцијата на делегат ќе ја
вршам совесно и предано, дека ќе се придржувам
за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе
ги вложувам за остварување на целите на самоуправното социјалистичко општество и интересите
на народите, народностите, граѓаните и работните
луѓе на Социјалистичка Република Македонија и
Социјалистичка Федеративна Република Југославија".
Член 3
Претседателот на Соборот по неговиот избор дава свечена изјава пред Соборот во текстот што
гласи:
„Изјавувам дека должноста претседател на Соборот ќе ја вршам совесно и предано, дека ќе се
придржувам за Уставот и законите и дека сите
свои сили ќе ги вложувам за остварување целите
на самоуправното социјалистичко општество и интересите на народите и народностите, граѓаните и
работните луѓе на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република
Југославија".
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 18-1057
Претседател
8 мај 1974 година
на Општествено-политичкиот
Скопје
собор,
Гога Николовски, е. р.

202.
Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, член 1 од
Одлуката за начинот на работа на Општественополитичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 114 став 2
од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на СРМ, Општествено-политичкиот собор на
Собранието на СРМ, на седницата одржана на 6
и 7 мај 1974 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
За претседател на Општествено-политичкиот
собор се избира делегатот Гога Николовски.

,
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Стр. 524 — Бр. 22
II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 18-1059
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, е. р.

203.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на
СРМ, член 1 од Одлуката за начинот на работата
на Општествено-политичкиот собор на Собранието
на СРМ и член 114 став 2 од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на СРМ, Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,
на седницата одржана на 6 и 7 мај 1974 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР ПА СОБРАНИЕТО НА СРМ
I
За потпретседател на Општествено-политичкиот
собор се избира делегатот Реџеп Муслиу.
И
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 18-1060
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, е. р.

204.
Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, на својата седница, одржана на 6 и 7 мај 1974 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ ОДБОРИ И
КОМИСИИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Општествено-политичкиот собор на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија, до донесување на деловник на Соборот, ги има следните
постојани одбори и комисии:
1. Одбор за општествено-политички систем,
2. Одбор за општествено-економски односи, општествен план и буџет,
3. Одбор за народна одбрана,
4. Одбор за внатрешна политика,
5. Одбор за остварување на самоуправувањето
во самоуправните организации и заедници,
6. Мандатно-имунитетната комисија.
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Член 2
Одборот за општествено-политички систем ги
следи, проучува и претресува прашањата од областа на остварувањето на уставната положба и
рамноправноста на народностите; слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот, правосудниот систем, привремени мерки спрема организациите ца здружениот труд и самоуправните
интересни заедници, боречката заштита; менување границите на Репуоликата, образувањето и
укинувањето на општините и утврдувањето и менувањето на нивните подрачја; празниците и одликувањата на СРМ; референдумот, изборот и отповикување на делегациите и делегатите и изборниот систем во организациите на здружениот
труд и во другите самоуправни организации и заедници.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
Член 3
Одборот за огаптествено-економски односи,
општествен план и буџет ги следи, проучува и
претресува прашањата од областа на системот и
финансирањето на општините и Републиката, побрзиот стопански развој на недоволно развиените
краишта, регионалниот развој на Републиката, општествениот план, републичкиот буџет, завршната сметка, финансиските планови и завршните
сметки на републичките фондови определени со
закон; сопственичко-правните и други имотноправни односи.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
Член 4
Одборот за народна одбрана ги следи, проучува и претресува прашањата на општонародната
и територијалната одбрана, цивилната заштита и
општествената самозаштита.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
Член 5
Одборот за внатрешна политика ги следи, проучува и претресува прашањата од областа на заштитата на поредокот утврден со уставот и јавната безбедност, републичкото државјанство; употреба на знамињата; бракот и брачните односи;
наследувањето; односите на родителите и децата
и старателството; здружувањето на граѓаните, јавните собири и јавните приредби; матичните книги,
личните имиња и личните карти; прогласувањето на
исчезнати лица за умрени и за докажување на
смртта; заверката на потписи, ракописи и преписи; набавувањето, поседувањето, носењето, испробувањето и обележувањето на оружје и муниција; безбедноста на патниот, железничкиот и
езерскиот сообраќај; заштитата од пожари и од
елементарни непогоди и игрите на среќа.
Одборот се состои од претседател и 12 членови.
Член 6
Одборот за остварување на самоуправувањето
во самоуправните организации и заедници ги следи, проучува и претресува прашањата од областа на остварувањето на самоуправувањето во самоуправните организации и заедници; самоуправните спогодби, статутите на самоуправните организации и заедници; развојот на самоуправните
односи; самоуправните интеграциони процеси на
стопанството и вонстопанството; остварување на
правото на работниот човек и граѓанинот со кое
му се обезбедува да одлучува за своите лични и
заеднички интереси во заедниците на здружениот
труд, месните заедници, самоуправните интересни
заедници и други самоуправни организации и заедници и во општествено-политичките заедници,
како и во сите други облици на своето самоуправно здружување и меѓусебно поврзување.
Одборот се состои од претседател и 14 членови.
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Член 7
Мандатно-имунитетната комисија:
— ги разгледува изборните акти и ги испитува примените жалби и приговори против изборот на одделни делегати и на Соборот му поднесува извештај со предлог за потврдување или поништување на мандатите;
— ги испитува основите за престанок на мандат на одделен делегат пред истекот на времето
за кое е избран делегатот и на Соборот му поднесува извештај со предлог;
— ги претресува сите прашања во врска со
имунитетот на членовите на Соборот и му поднесува извештај на Соборот, а ако Соборот не одржува седница, дава одобрение за лишување од
слобода и за започнување на постапка односно за
продолжување на кривичната постапка, одлучува
за воспоставување на правата на делегатите на
Соборот и му поднесува извештај со предлог.
Мандатно-имунитетната комисија се состои од
претседател и 6 членови.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 18-1058
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, е. р.

205.

Врз основа на член 362 став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија и член 1
од Одлуката за начинот на работа на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, а
во врска со член 124 став 1 од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на СРМ, Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата
седница одржана на 6 и 7 мај 1974 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТЕСТВЕНОПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
За претседател и членови на постојаните одбори и Мандатно-имунитетната комисија на Општествено-политичкиот собор на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија се избираат:
1. За претседател на Одборот за општественополитички систем делегатот Драги Тозија, а за
членови делегатите:
Душко Гиговски
Живко Новевски
Милан Панчевски
Муслиу Рецеп
Боге Сотировски
Бонка Демирова
Руждија Ајро
Димче Козаров
Садик Садику
Ариф Арифи
Бранко Трпеновски
Ружа Бак.
2. За претседател на Одборот за општествено-економски односи, општествен план и буџет,
делегатот Ванчо Николовски, а за членови делегатите:

Бр. 22 — Стр. 525

Југослав Тодоровски
Никола Поповски
Вангел Мандиловски
Орде Ивановски
Марија Бакалова
Трајче Кошевски
Сали Алиу
Васко Караџа
Маре Георгиева
Јаглика Врцковска
Ангеле Божиновски
Чедомир Георгиевски.
3. За претседател на Одборот за народна одбрана, делегатот Павле Игновски, а за членови
делегатите:
Вангел Мандиловски
Јово Камберски
Душко Гиговски
Садо Хаме
Цветан Аврамовски
Живко Новевски
Спирко Стој невски
Бранко Решковски
Дестан Сулејманов
Ванчо Николовски
Џавид Беговски
Рамо Шукри.
4. За претседател на Одборот за внатрешна
политика, делегатот Наум Пејов, а за членови делегатите:
Димче Козаров
Киро Данаилов
Касем Мурсели
Орде Ивановски
Никола Бошале
Јаглика Врцковска
Васко Караџа
Тале Тошевски
Сали Алиу
Чедомир Георгиевски
Никола Поповски
Трајче Кошевски
5. За претседател на Одборот за остварување
на самоуправувањето во самоуправните организации и заедници, делегатот Бранко Зелениов, а за
членови делегатите:
Душко Шурбановски
Никола Бошале
Бурхан Адеми
Ванчо Георгиевски
Јово Камберски
Ангеле Михаиловски
Јусуф Сулејман
Руждије Ајро
Боге Сотировски
Маре Георгиева
Цветан Аврамовски
Реџеп Муслиу
Бранко Решковски
Касем Мурсели.
6. За претседател на Мандатно-имунитетната
комисија, делегатот Џавид Беговски, а за членови делегатите:
Теменуга Симовска
Јусуф Сулејман
Ванчо Георгиевски
Садо Хаме
Бранко Трпеновски
Југослав Тодоровски.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 18-1062
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, е. р.
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208.

Врз основа на член 1 од Одлуката за начинот
на работата на Општествено-политичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 460 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, на својата седница одржана на 6
и 7 мај 1974 година, донесе

Врз основа на член 166, став 2 од Законот за
основното училиште („Службен весник на СРМ"
број 7/69 и 17/74), републичкиот секретар за образование и наука донесува

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО
НА СРМ
I
За секретар на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, се именува Живко Мартиновски,
дипломиран правник од Охрид.

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
Член 1
Во Правилникот за водење педагошка евиденција во основното училиште („Службен весник
на СРМ" бр. 27/69), во член 3 по точка 2 се додава нова точка 2-а, која гласи: „Свидетелство за
завршено одделение".

II

Член 2
Во член 14 став 4 зборовите „и на крајот на
учебната година" се бришат, а на крајот точката
се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„како и годишните оценки на учениците кои не го
завршиле одделението".

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија".

Член 3
По член 17 се додаваат два нови членови 17-а
и 17-6 кои гласат:

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

„Член 17-а
Свидетелство за завршено одделение се издава на учениците што го завршиле одделението.
Во свидетелството, покрај податоците за личното име, се внесуваат: оценки од сите наставни
предмети и наставни курсеви што се учеле во
одделението, оценка по поведението и оценка за
општиот успех на ученикот.
Свидетелството за завршено одделение го потпишуваат директорот на училиштето и одделенскиот раководител, а се заверува со училишниот
печат.

Број 18-1061
8 мај 1974 година
Скопје
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, е. р.

207.
Врз основа на член 86 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ" бр.
24/70, 29/70, 39/71 и 5/73), републичкиот секретар за
образование и наука донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИ ВО
УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот на полагањето на
испити во училиштата за средно образование
(„Службен весник на СРМ", бр. 35/72) во член 6
ставот 3 се менува и гласи:
„Вонредни и дополнителни испити и испити
за одделни занимања се полагаат во пет испитни
рока: јунски, августоески, септемвриски, јануарски
и априлски".
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден
од неговото објавување во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Дел. бр. 07-1266/1
1 април 1974 година
Скопје

Републички секретар
за образование и наука,
Љупчо Копровски, е. р.

Член 17-6
На учениците од V—VIII одделение на основното училиште кои го повторуваат одделението а
се повозрасни од 15 години, училиштето по нивно
барање им издава уверение за годишните оценки
на одделението што го учеле".
Член 4
Во член 21 по став 1 се додава нов став 2,
кој гласи:
„Свидетелство за завршено одделение се издава по завршување ца секое одделение".
Досегашните ставови 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.
Член 5
Во член 22 по зборовите „свидетелство за завршено основно образование на возрасните" се
додаваат зборовите „свидетелство за завршено
одделение".
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот
ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Број 07-1353
29 април 1974 година
Скопје
Републички секретар
за образование и наука,
Љупчо Копровски, е. р.

Бр. 22 — Стр. 527

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

9 мај 1974
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209.
Врз основа на член 130 од Законот за средно
образование („Службен весник на СРМ" бр. 24/70
и 17/74), републичкиот секретар за образование и
наука донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА ВО
УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Правилникот за педагошката евиденција
во училиштата за средно образование („Службен
весник на СРМ" бр. 28/71) во член 3 став 1 по
точката 3 се додава нова точка За која гласи:
„Свидетелство за завршен клас".
Член 2
одделение, и го постигна

ОВОЈ

успех:

Македонски јазик
Математика

Во член 19 став 4 во редовите: 3, 6 и 13 по
зборовите „свидетелство за положен испит за одделно занимање" се додаваат нови зборови „свидетелство за завршен клас".
Член 3

Запознавање на природата и општеството
Запознавање на природата
Биологија
Хемија
Физика
Запознавање на општеството
Историја
Географија
Основи на општотехничкото образование
Физичко воспитување
Ликовно воспитување
Музичко воспитување
Во текот на учебната година ученикот завршил
курсеви по:

Според постигнатиот успех по наставните предмети, наставните курсеви, слободните и други
воннаставни активности и поведение учени
го заврши
одделение со општ

Член 20 став 4 зборовите „свидетелството за
годишните оценки за успехот и поведението" се
бришат, а на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и годишните оценки на учениците кои не го завршиле
класот".
Член 4
По член 26 се додава нов член 26а, кој гласи:
„На ученик којшто го завршил класот во
училиштето за средно образование му се издава
свидетелство за завршен клас.
Во свидетелството за завршен клас, покрај
личното име и другите податоци за кандидатот, се
внесуваат и податоци за: редниот број на главната
книга, кој клас учел односно полагал, покажаниот успех по предметите што се учеле односно
полагале и оценка за општиот успех. За редовните ученици во свидетелството за завршен клас
се внесува и оценка по поведение.
Свидетелството за завршен клас го потпишуваат директорот на училиштето и класниот раководител и се заверува со училишниот печат".
Член 5
Во член 30 по зборовите „за положен испит
за одделно занимање" се додаваат и зборовите
„свидетелство за завршен клас".
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот
ден од денот на неговото објавување во „Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија".

Оценки за успехот: одличен (5), многу добар
(4), добар (3), доволен (2).
Оценки за поведението: примерно, добро, незадоволително.

Број 07-1354
29 април 1974 година
Скопје
Републички секретар
за образование и наука,
Љупчо Копровски, е. р.

Стр. 528 — Бр. 22

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
Образец број 15
Формат 21x30

ГРБ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
(Назив на училиштето)
Отсек — насока
Матична книга бр.
Во
СВИДЕТЕЛСТВО
за завршен
клас
(со римски броеви и со букви)

Училиштето е верифицирано со акт на Републичкиот секретаријат за образование и наука
бр.
од
19
година.
Оценки за успехот: одличен (5), многу добар (4), добар (3), доволен (2).
Оценки за поведението: примерно, добро, незадоволително.
(Образец за завршен клас во училиштата за
средно образование).
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Врз основа на член 5 и 6 од Законот за рев а л о р и з и р а на станбените згради, становите и
деловните простории во општествена сопственост
(„Службен весник на СРМ", бр. 17/74), републичкиот секретар за финансии и директорот на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања донесуваат
У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА
ВРЕДНОСТА НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СТАНОВИТЕ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ И ЗА ПОДАТОЦИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА ВО ГЛАВНИТЕ КНИГИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Организациите за стопанисување со станбените згради, становите и деловните простории во
општествена сопственост и единиците за стопанисување со станбените згради, становите и деловните простории во општествена сопственост во организациите на здружениот труд (во натамошниот

СРМ
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текст: организациите) ќе извршат ревалоризација
на вредноста на станбените згради, становите и деловните простории со кои тие стопанисуваат во
согласност со Законот за ревалоризација на станбените згради, становите и деловните простории во
општествена сопственост (во натамошниот текст:
законот) а на начин определен со ова упатство.
2. Организациите ќе извршат ревалоризација:
а) на станбените згради, становите и деловните
простории чија вредност е утврдена согласно прописите на општините донесени врз основа на Основниот закон за утврдување на вредноста на станбените згради, становите и деловните простории
(„Сл. лист на СФРЈ", бр. 34/65), со примена на
коефициентот од ставот 1 на членот 3 од Законот; и
б) на станбените згради, становите и деловните
простории чија вредност не е утврдена согласно
прописите на собранијата на општините донесени
врз цитираниот закон под а), со примена на соодветните коефициенти од ставот 2 на членот 3 од
Законот врз набавната вредност.
3. Резултатите од ревалориз аџијата ќе се спроведат во деловните книги под 30. VI. 1974 година.
4. Ревалоризацијата на станбените згради, становите и деловните простории, ќе ја спроведе организацијата:
а) кај која таквите станбени згради, станови
и деловни простории се водат во деловните книги;
б) која ја наплатува станарината или закупнината, ако таквата зграда, станот или деловната
просторија не се води во деловните книги ни кај
една организација, утврдувајќи ја претходно набавната вредност според постојните важечки прописи; и
в) која ја наплатува станарината или закупнината, ако таквата станбена зграда, станот или деловната просторија се води во деловните книги на
две или повеќе организации.
5. Документацијата за ревалоризација на станбените згради, становите и деловните простории во
општествена сопственост содржи:
а) преглед на податоците за ревалоризација, и
б) пополнет образец „РС" — Рекапитулација на
ревалоризацијата на станбените згради, становите
и деловните простории во општествена сопственост
(Образец РС) — кој е составен дел на ова упатство.
II. УТВРДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА
6. Прегледот на податоците за ревалоризација
организациите го составуваат во облик кој сами
ќе го определат, со тоа што тој мора да ги содржи
особено следниве показатели:
а) ознаката под која станбената зграда, станот
или деловната просторија се води во евиденцијата
на организацијата (улица и број на зградата, број
на станот, инвентарен број и ел.);
б) годината на изградбата односно набавката;
в) основицата за ревалоризација;
г) податоците за извршените исправки на вредноста пред ревалоризацијата искажани во деловните книги на ден 31. XII. 1973 година;
д) применетите коефициенти за ревалоризација;
ѓ) податоците за ревалоризираната вредност на
станбените згради, становите и деловните простории; и
е) податоците за исправките на вредноста по
ревалоризациј ата.
7. Податоците од ревалоризацијата се собираат
за секоја година посебно, а на крајот на прегледот вкупно за сите години.
III. ПОПОЛНУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА
ОБРАЗЕЦОТ „РС"
8. Резултатите од ревалоризацијата се внесуваат во образецот „РС" од Прегледот на податоците
за ревалоризацијата на станбените згради, становите и деловните простории на следниов начин:
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а) во колоните 3 и 4 се внесуваат за секоја
наведена година збирот на основиците за ревалоризација (набавната вредност и исправката на вредноста) спрема книговодствената состојба на ден 31.
ХИ. 1973 година; и
б) во колоните 5 и 6 се внесуваат за секоја
година збирот на ревалоризираните набавни вредности и ревалоризираните исправки на вредноста.
9. Вкупниот збир на вредностите на станбените
згради, становите и деловните простории во колоните 3 и 4 мора да и одговара на книговодствената состојба на станбените згради, становите и
деловните простории на 31. XII. 1973 година, а во
колоните 5 и 6 на образецот „РС" — на состојбата
утврдена со ревалоризациј ата.
10. Образецот „РС" се пополнува во најмалку 4 истоветни примероци, од кои 3 примероци и
се доставуваат на Службата на општественото книговодство, најдоцна до 31. VII. 1974 година.
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 01-238/1
30 април 1974 година
Скопје
Републички секретар за финансии,
Андон Макрадули, е. р.
Директор на Републичкиот завод
за урбанизам, станбени и комунални прашања,
Јовко Јовковски, е. р.
Образец „РС"
Име на организацијата
Место
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
на ревалоризацијата на станбените згради, становите и деловните простории во општествена сопственост
(во полни износи)

Бр. 22 — Стр. 529

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1966 година
1967 година
1968 година
1969 година
1970 година
1971 година
1972 година
1973 година
Вкупно ред. бр. 01 + р. бр. 10
Резултат на ревалоризација (ред. бр. 21' колона
(4 + колона 5) — колона 3 + колона 6)
(4+5) — (3+6)
Датум
Место
Раководител на стопанскосметководствениот сектор,
Директор,

211.
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБОРОТ НА
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО
НА СРМ
До Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
Скопје
Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги прими изборните
акти од општинските изборни комисии за избор
на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, истите ги разгледа и во смисла на член 47, став 2 од Законот за
избор на делегати во соборите на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, на Соборот
на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

01 Вкупно станбени згради и станови (реден број
02 до 10)
02 Станбени згради и станови, чија вредност е ревалоризирана според прописите на општината
Станбени згради и станови, чија вредност не
е ревалоризирана според прописите на општината
03 1966 година
04 1967
05 1968
06 1969
07 1970
08 1971
09 1972
10 1073
11 Вкупно деловни простории (ред. бр. 12 до 19)
12 Деловни простории, чија вредност е ревалоризирана според прописите на општината
Деловни простории, чија вредност не е ревалоризирана според прописите на општината

I. Изборот на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, согласно Решението на претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија број 03-553 од 6 март 1974 година,
објавено во „Службен весник на СРМ" број 10/74,
се одржа на 22 април 1974 година во соборите на
здружениот труд на собранијата на сите општини,
освен во Општината Демир Хисар, во Социјалистичка Република Македонија и тоа за кандидатите чии кандидатури беа огласени од надлежните
општински изборни комисии.
II. Со спроведувањето на изборите за избор
на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
под грижата на Републичката изборна комисија,
раководеа општинските изборни комисии именувани од страна на оваа комисија, со решение број 5
од 27. II. 1974 година, објавено во „Службен весник на СРМ" број 10/74 година.
III. Резултатите од изборот на делегатите во
Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по области на
трудот и по делегатски единици, ги утврдија општинските изборни комисии за избор на делегати
во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на начин утврден со член 44

Стр. 530 — Бр. 22
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и 45 од Законот за избор на делегати во соборите
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
IV. Републичката изборна комисија ги прегледа
изборните акти што се однесуваат на изборот на
делегатите во овој собор и не најде неправилности
што би имале битно влијание на резултатот од
изборите, освен за изборите во општините Берово
и Кичево, каде се констатирани неправилности во
врска со изборот на делегатите во овој собор што
се изнесени во точката 2/1) и 4/6) на овој извештај.
V. Резултатите од изборот на делегатите во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по области на
трудот и делегатски единици се следни:
1. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО СЕ ИЗБРАНИ 81 ОД ВКУПНО 83 ДЕЛЕГАТИ И ТОА:
1) Во делегатската единица БЕРОВО, во која
се избира еден делегат, не е извршен изборот.
2) Во делегатската единица БИТОЛА-1 се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
78 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општина Битола гласале 71, од кои
за кандидатот Велјан Димковски — 71.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Велјан Димковски од Битола.
3) Во делегатската единица БИТОЛА — II се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 78 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општина Битола гласале 71 делегат,
од кои за кандидатот Нада Цветковска — 71. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Нада Цветковска од Битола.
4) Во делегатската единица БИТОЛА — III се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
78 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Битола гласале 71 делегат, од
кои за кандидатот Ацко Китановски — 71. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Ацко Китановски од Битола.
5) Во делегатската единица БИТОЛА — IV се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 78 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општина Битола гласале 71 делегат,
од кои за кандидатот м-р Вангел Гагачев 71. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран м-р Вангел Гагачев, од
Битола.
6) Во делегатската единица БИТОЛА — V, се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 78 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општина Битола гласале 71 делегат, од кои за кандидатот Мирко Гроздановски 71.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Мирко Гроздановски од
Битола.
7) Во делегатската единица МАКЕДОНСКИ
БРОД, се избира еден делегат. Во оваа делегатска
единица од 35 делегати во Соборот на здружениот
труд на Собранието на општина Македонски Брод
гласале 33 делегати, од кои за кандидатот Бранко
Блажевски 25. Неважечки гласачки ливчиња има 8.
За делегат е избран Бранко Блажевски од Македонски Брод.
8) Во делегатската единица ВАЛАНДОВО се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
30 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Валандово гласале 27, од кои
за кандидатот Ѓорѓи Исиров 26. Неважечко гласачко ливче има 1.
За делегат е избран Горѓи Исиров од Валандово.
9) Во делегатската единица ВИНИЦА се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 34 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Виница гласале 25, од кои за
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кандидатот Дара Атанасова 25. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Дара Атанасова од Виница.
10. Во делегатската единица ГЕВГЕЛИЈА — I,
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 60 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Гевгелија гласале 54 делегати, од кои за кандидатот Петар Гелебешев 49.
Неважечки гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избран Петар Гелебешев од Гевгелија.
11) Во делегатската единица ГЕВГЕЛИЈА — II,
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 60 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Гевгелија гласале 54 делегати, од кои за кандидатот Алекса Гуров 52.
Неважечки гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избран Алекса Гуров од Богданци.
12) Во делегатската единица ДЕБАР се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 делегати во Соборот на здружениот труд еа Собранието на општината Дебар гласале 57 делегати, од
кои за кандидатот Горче Трајковски 49. Неважечки гласачки ливчиња има 8.
За делегат е избран Горче Трајковски од село
Елевци — Дебарско.
13) Во делегатската единица ГОСТИВАР — I се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 70 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Гостивар гласале 68, од
кои за кандидатот Димитрие Митески бб. Неважечки гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избран Димитрис Митески од Гостивар.
14) Во делегатската единица ГОСТИВАР II се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
70 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Гостивар гласале 68, од кои
за кандидатот Максим Крстески бб. Неважечки
гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избран Максим Крстески од Гостивар.
15) Во делегатската единица ДЕЛЧЕВО се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
40 кандидати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Делчево гласале 38 делегати, од кои за кандидатот Ефтим Мицевски 38.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Ефтим Мицевски од Каменица Македонска.
16) Во делегатската единица ДЕМИР ХИСАР
во која се избира еден делегат, изборот не е извршен. Седницата на Соборот на здружениот труд
на Собранието на општината Демир Хисар за избор на делегат во Соборот на здружениот труд на
Собранието на СРМ е закажана за 27 април 1974
година. За резултатот од изборот во оваа делегатска единица ќе биде поднесен дополнителен извештај.
17) Во делегатската единица КАВАДАРЦИ — I
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 59 делегати во Соборот на здружениот труд ка
Собранието на општината Кавадарци гласале 49
делегати од кои за кандидатот Драган Ангелески
19, за кандидатот Томе Масларков 21 и за кандидатот Горѓи Донев 7. Неважечки гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избран Томе Масларков од Кавадарци.
18) Во делегатската единица КАВАДАРЦИ —
И се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица, од 59 делегати во Соборот на здружениот
труд на Собранието на општината Кавадарци гласале 49 делегати, од кои: за кандидатот Горѓи Димитров 19, за кандидатот Ристо Танев 4 и за кандидатот Васо Спанџов 24. Неважечки гласачки ливчиња има 2.
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За делегат е избран Васо Спанџов од Кавадарци.
19) Во делегатската единица КИЧЕВО се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица, од 59
делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Кичево гласале 57 делегати, од
кои за кандидатот Владимир "Голески 55. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Владимир Тодески од Кичево.
20) Во делегатската единица КОЧАНИ I се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
60 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Кочани гласале 53 делегати, од кои за кандидатот Слободан Арсовски 52. Неважечко гласачко ливче има 1.
За делегат е избран Слободан Арсовски од Кочани.
21) Во делегатската единица КОЧАНИ II се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
60 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Кочани гласале 53 делегати, од кои за кандидатот Мијалче Стоилов 52.
Неважечко гласачко ливче има 1.
За делегат е избран Мијалче Стоилов од Кочани.
22) Во делегатската единица КРАТОВО се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
39 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Кратово гласале 36 делегати, од кои за кандидатот Атанас Стоиманов 29.
Неважечки гласачки ливчиња има 7.
За делегат е избран Атанас Стоименов од Кратово.
23) Во делегатската единица КРИВА ПАЛАНКА се избира еден делегат. Во оваа делегатска
единица од 44 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Крива Паланка гласале 38 делегати, од кои за кандидатот
Никола Младеновски 32. Неважечки гласачки ливчиња има 6.
За делегат е избран Никола Младеновски од
Крива Паланка.
24) Во делегатската единица КРУШЕВО се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
40 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Крушево гласале 38 делегати, од кои за кандидатот Александар Стој чески
37. Неважечко гласачко ливче има 1.
За делегат е избран Александар Стој чески од
Крушево.
25) Во делегатската единица КУМАНОВО I се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 80 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Куманово гласале 76 делегати, од кои за кандидатот Јагода Величковиќ
73. Неважечко гласачко ливче има 1.
За делегат е избрана Јагода Величковиќ од Куманово.
26) Во делегатската единица КУМАНОВО И се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Куманово гласале 76 делегати, од кои за кандидатот Владимир Трајковски
73. Неважечко гласачко ливче има 1.
За делегат е избран Владимир Трајковски од
Куманово.
27) Во делегатската единица КУМАНОВО III
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 80 делегати во Соборот на здружениот труд
на Собранието на општината Куманово гласале 76
делегати, од кои за кандидатот Чедомир Јовановски
74. Неважечко гласачко ливче има 1.
За делегат е избран Чедомир Јовановски од Куманово.
28) Во делегатската единица НЕГОТИНО се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
50 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Неготино гласале 44 деле-
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гати, од кои: за кандидатот Киро Витанов 36, а за
кандидатот Горѓи Коцев 8. Неважечки гласачки
ливчиња нема.
За делегат е избран Киро Витанов од Неготино.
29) Во делегатската единица ОХРИД I се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
53 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Охрид гласале 50 делегати,
од кои за кандидатот Веле Гроздановски 43. Неважечки гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избран Веле Гроздановски од Охрид.
30) Во делегатската единица ОХРИД II се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 53
делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Охрид гласале 50 делегати, од кои за кандидатот Климе табаковски 42.
Неважечки гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избран Климе Шибаковски од Охрид.
31) Во делегатската единица ОХРИД III се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 53 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Охрид гласале 50 делегати, од кои за кандидатот Стефан Ивановски 44.
Неважечки гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избран Стефан Ивановски од Охрид.
32) Во делегатската единица ПРИЛЕП I се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
59 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Прилеп гласале 57 делегагати, од кои за кандидатот Јован Милески 56. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Јован Милески од Прилеп.
33) Во делегатската единица ПРИЛЕП II се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
59 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Прилеп гласале 57 делегати, од кои за кандидатот Димитар Спиркоски
57. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Димитар Спиркоски од
Прилеп.
34) Во делегатската единица ПРИЛЕП III се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
59 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Прилеп гласале 57 делегати, од кои за кандидатот Блага Стојаноска 56. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Блага Стојаноска од село
Селце — Прилепско.
35) Во делегатската единица ПРОБИШТИП се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
35 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Пробиштип гласале 33 делегати од кои за кандидатот Владо Гоговски 30.
Неважечки гласачки ливчиња има 3.
За делегат е избран Владо Гоговски од Пробиштип.
36) Во делегатската единица РАДОВИШ се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
44 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Радовиш гласале 40 делегати, од кои за кандидатот Стојан Ефтимов 29. Неважечки гласачки ливчиња има 11.
За делегат е избран Стојан Ефтимов од Радовиш.
37) Во делегатската единица РЕСЕН се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 59
делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Ресен гласале 50 делегати, од
кои за кандидатот Сандре Божиновски 48. Неважечки гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избран Сандре Божиновски од Ресен.
38) Во делегатската единица СВЕТИ НИКОЛЕ
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 50 делегати во Соборот на здружениот
труд на Собранието на општината Свети Николе
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гласале 45 делегати, од кои за кандидатот Лазо
Јованов 43. Неважечки гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избран Лазо Јованов од Свети Николе.
39) Во делегатската единица СКОПЈЕ I се избираат 2 делегати. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Михаил Костовски 76,
а за кандидатот Круме Стојчевски 75. Неважечки
гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани Михаил Костовски и
Круме Стојчевски — двајцата од Скопје.
40) Во делегатската единица СКОПЈЕ II се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Петар Маркудов 77.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Петар Маркудов од Скопје.
41) Во делегатската единица СКОПЈЕ III се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Шаин Ариф 76. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Шаин Ариф од Скопје.
42) Во делегатската единица СКОПЈЕ IV се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Љуба Шопова 78. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Љуба ШОПОВА од Скопје.
43) Во делегатската единица СКОПЈЕ V се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Душко Јакимовски 78.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Душко Јакимовски од
Скопје.
44) Во делегатската единица СКОПЈЕ VI се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Драшко Исаевски 78.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Драшко Исаевски од
Скопје.
45) Во делегатската единица СКОПЈЕ VII се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Димче Стојановски 79.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Димче Стојановски
од
Скопје.
46) Во делегатската единица СКОПЈЕ VIII се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Томе Мојсовски 77.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Томе Мојсовски од Скопје.
47) Во делегатската единица СКОПЈЕ IX се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Игнат Арсовски 77. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Игнат Арсовск^ од Скопје.
48) Во делегатската единица СКОПЈЕ X се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Стево Марковски 76.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
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За делегат е избран Стево Марковски од
Скопје.
49) Во делегатската единица СКОПЈЕ XI се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Азем Рухами 74. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Азем Рухами од Скопје.
50) Во делегатската единица СКОПЈЕ XII се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Александар Смилевски
79. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Александар Смилевски од
Скопје.
51) Во делегатската единица СКОПЈЕ XIII се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати,
од кои за кандидатот Љубомир Титовски 76. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Љубомир Гигов ски од
Скопје.
52) Во делегатската единица СКОПЈЕ XIV се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Марија Бадева 75. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Марија Бадева од Скопје.
53) Во делегатската единица СКОПЈЕ XV се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Киро Томовски 77. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Киро Томовски од Скопје.
54) Во делегатската единица СКОПЈЕ XVI се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Негован Јосифовски 79.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Негован Јосифовски од
Скопје.
55) Во делегатската единица СКОПЈЕ XVII се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Благоја Божиновски 76.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Благоја Божиновски од
Скопје.
56) Во делегатската единица СКОПЈЕ XVIII се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Љубомир Белковски 75.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Љубомир Белковски од
Скопје.
57) Во делегатската единица СКОПЈЕ XIX се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Арге Лаконски 75. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Арге Лакински од Скопје.
58) Во делегатската единица СКОПЈЕ XX се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати,
од кои за кандидатот Стојан Доневски 75. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Стојан Доневски од Скопје.
59) Во делегатската единица СКОПЈЕ XXI се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на
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Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Иванка Поповска 77.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Иванка Поповска од Ѓорче Петров.
60) Во делегатската единица СКОПЈЕ ХХП се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Босилка Милкова 76.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Босилка Милкова од
Скопје.
61) Во делегатската единица СКОПЈЕ XXIII се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на. општината Скопје гласале 79 делегати,
од кои за кандидатот Димитрија Богатиновски 76.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Димитрија Богатиновски од
Скопје.
62) Во делегатската единица СКОПЈЕ XXIV се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати од кои за кандидатот Мусли Ислам 75. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Мусли Ислам од Скопје.
63) Во делегатската единица СКОПЈЕ XXV се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Кенан Груби 74. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Кенан Груби од Скопје.
64) Во делегатската единица СКОПЈЕ XXVI се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Перо Симовски 78.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Перо Симовски од Скопје.
65) Во делегатската единица СКОПЈЕ XXVII
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд иа
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Васви Шаќири 73. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Васви Шаќири од Скопје.
66) Во делегатската единица СКОПЈЕ XXVIII
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од кои за кандидатот Десанка Делимитова 73.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Десанка Делимитова од
Скопје.
67) Во делегатската единица СТРУГА се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 50
делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Струга гласале 50 делегати,
од кои за кандидатот Славе Чакарески 50. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Славе Чакарески
од
Струга.
68) Во делегатската единица СТРУМИЦА I се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 68 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Струмица гласале 64 делегати, од кои за кандидатот Илија Шивачев 62.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Илија Шивачев од Струмица.
69) Во делегатската единица СТРУМИЦА И
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 68 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Струмица гласале 64 делегати, од кои за кандидатот Стојна Попчева 63.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Стојна Попчева од Струмица.

Бр. 22 — Стр. 533

70) Во делегатската единица СТРУМИЦА III се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
68 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Струмица гласале 64 делегати, од кои за кандидатот Атанас Мечев 63. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Атанас Мечев од Струмица.
71) Во делегатската единица СТРУМИЦА IV се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 68 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Струмица гласале 64 делегати, од кои за кандидатот Бранко Илиев 64.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Бранко Илиев од Струмица.
72) Во делегатската единица ТЕТОВО I се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 78
делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Тетово гласале 70 делегати,
од кои за кандидатот Тунел Беќири 70. Неважечки
гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Тунел Беќири од Тетово.
73) Во делегатската единица ТЕТОВО II се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
78 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Тетово гласале 70 делегати,
од кои за кандидатот Васе Антески 70. Неважечки
гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Васе Антески од село Вратница — Тетовско.
74) Во делегатската единица ТЕТОВО III се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
78 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Општината Тетово гласале 70 делегати, од кои за кандидатот Хашим Џемили 69. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За кандидат е избран Хашим Џемили од Тетово.
75) Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС I
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 60 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Титов Велес гласале 56
делегати, од кои за кандидатот Воислав Спирковски 55. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Боислав Спирковски од
Титов Велес.
76) Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС II
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 делегати во Соборот на здружениот труд
на Собранието на општината Титов Велес гласале
56 делегати, од кои за кандидатот Славка Сугарева
54. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Славка Сугарева од Титов
Велес.
77) Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС III
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 60 делегати во Соборот на здружениот труд
на Собранието на општината Титов Велес гласале
56 делегати, од кои за кандидатот Благој Иванов
55. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Благој Иванов од Титов
Велес.
78) Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС IV
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 60 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Титов Велес гласале 56
делегати, од кои за кандидатот Стојче Цветковски
55. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Стојче Цветковски од Титов Велес.
79) Во делегатската единица ШТИП I се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 50 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Штип гласале 41 делегати, од
кои за кандидатот Елица Манаскова 41. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Елица Манаскова од
Штип.
80) Во делегатската единица ШТИП II се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 50 де-
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легати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Штип гласале 41 делегат, од
кои за кандидатот Нада Србиновска 41. Неважечки
гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Нада Србиновска од
Штип.
81) Во делегатската единица ШТИП III се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
50 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Штип гласале 41 делегат,
од кои за кандидатот Станое Ангелов 41. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Станое Ангелов од Штип.
82) Во делегатската единица ШТИП IV се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
50 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Штип гласале 41 делегат,
од кои за кандидатот Слободан Черкезов 41. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Слободан Черкезов од
Штип.
2. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА СЕ ИЗБИРААТ 10 ДЕЛЕГАТИ, А СЕ ИЗБРАНИ 11, И ТОА:
1) Во делегатската единица БЕРОВО од 40 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Берово гласале 33 делегати, од
кои за кандидатот Јован Бошњачки 33. Неважечки
гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Јован Бошњачки од Берово.
Со одредбите на членот 11 став 1 и 2 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/74), не е предвидено да се избира од општината Берово делегат во
Соборот на здружениот труд од областа еа образованието, науката и културата. Според членот 9 од
истиот закон е определено од општината Берово да
биде избран еден делегат во Соборот на здружениот труд и тоа од областа на стопанството. Ова
произлегува и од другите одредби на Законот со
кои е регулирано која општина избира делегати од
другите области на трудот, освен областа на стопанството, а во тие одредби не е определено да избира делегат во овој собор, освен еден делегат од
областа на стопанството.
На основа на изнесените причини, а во смисла
на член 49 точка 3 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, Републичката изборна комисија предлага Соборот на здружениот труд да не го верифицира мандатот на делегатот Јован Бошњачки од Берово и да распише
повторни избори за избор на делегат од оваа делегатска единица согласно член 51 став 2 од Законот.
2) Во делегатската единица БИТОЛА се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 78 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Битола гласале 71 делегат, од
кои за кандидатот Слободанка Ѓоновска 71. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Слободанка Ѓоновска од
Битола.
3) Во делегатската единица ГОСТИВАР се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
70 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Гостивар гласале 68 делегати, од кои за кандидатот Алификрет Пиргози 68.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Алификрет Пиргози од Гостивар.
4) Во делегатската единица КАВАДАРЦИ се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 59 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Кавадарци гласале 49
делегати, од кои: за кандидатот Илија Неделков 13,
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за кандидатот Ристо Бандев 29 и за кандидатот
Ружица Јосифова 19. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Ристо Бандев од Кавадарци.
5) Во делегатската единица КУМАНОВО се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 80 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Куманово гласале 76 делегати, од кои за кандидатот Евгенија Соларска 75.
Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Евгенија Соларска од Куманово.
6) Во делегатската единица ПРИЛЕП се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 59
делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Прилеп гласале 57 делегати,
од кои за кандидатот Милка Хаџи-Илиоска 56. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Милка Хаџи-Илиоска од
Прилеп.
7) Во делегатската единица СКОПЈЕ I се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 79
делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од
кои за кандидатот Веса Ололовска 75. Неважечки
гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Веса Ололовска од Скопје.
8) Во делегатската единица СКОПЈЕ II се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати,
од кои за кандидатот Славка Фиданова 77. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Славка Фиданова од
Скопје.
9) Во делегатската единица СКОПЈЕ III се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати,
од кои за кандидатот Бранко Ставрев 77. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Бранко Ставрев од Скопје.
10) Во делегатската единица Свети Николе се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 50 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Свети Николе гласале 45
делегати, од кои за кандидатот Слободанка Ѓуриќ
43. Неважечки гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избрана Слободанка Ѓуриќ од Свети Николе.
11) Во делегатската единица ТЕТОВО се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 78 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Тетово гласале 70 делегати, од
кои за кандидатот Зејнулахи Ријан 69. Неважечки
гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Зејнулахи Ријан од Тетово.
3. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА СЕ ИЗБРАНИ 6, ОД
ВКУПНО 6 ДЕЛЕГАТИ, И ТОА:
1) Во делегатската единица БИТОЛА се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 78 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Битола гласале 71 делегат, од
кои за кандидатот Методија Николовски 71. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Методија Николовски од
Битола.
2) Во делегатската единица ПРИЛЕП се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 59 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Прилеп гласале 57 делегати,
од кои за кандидатот д-р Круме Соколоски 57. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран д-р Круме Соколоски од
Прилеп.
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3) Во делегатската единица СКОПЈЕ I се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати,
од кои за кандидатот д-р Ксенија Беговиќ-Груева
75. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана днр Ксенија БеговиќГруева од Скопје.
4) Во делегатската единица СКОПЈЕ И се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати,
од кои за кандидатот д-р Илија Бојаџиев 77. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран д-р Илија Бојаџиев од
Скопје.
5) Во делегатската единица ТЕТОВО се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 78 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Тетово гласале 70 делегати, од
кои за кандидатот д-р Ибрахим Хасани 70. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран д-р Ибрахим Хасани од
Тетово.
6) Во делегатската единица ШТИП се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 50 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Штип гласале 41 делегат, од
кои за кандидатот Павлина Зигова 40. Неважечко
гласачко ливче има едно.
За делегат е избрана Павлина Зигова од Штип.
4. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА И НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, СЕ
ИЗБРАНИ 6 ДЕЛЕГАТИ ОД ВКУПНО 6, И ТОА:
1) Во делегатската единица БИТОЛА се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 78 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Битола гласале 71 делегати, од
кои за кандидатот Драган Ристевски 71. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Драган Ристевски од Битола. "
2) Во делегатската единица СКОПЈЕ I се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати,
од кои за кандидатот Ана Стефковска 77. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избрана Ана Стефковска од Скопје.
3) Во делегатската единица СКОПЈЕ II се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати,
од кои за кандидатот Владимир Смичковски 70. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Владимир Стоичковски од
Скопје.
4) Во делегатската единица ПРИЛЕП се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 59
делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Прилеп гласале 57 делегати,
од кои за кандидатот Гога Тошев 57. Неважечки
гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Гога Тошев од Прилеп.
5) Во делегатската единица КУМАНОВО се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Куманово гласале 76 делегати, од кои за кандидатот Зенел Таири 73. Неважечко гласачко ливче има едно.
За делегат е избран Зенел Таири од Куманово.
6) Во делегатската единица КИЧЕВО се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 59
делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
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нието на општината Кичево гласале 59 делегати, од
кои за кандидатот Зарија Алексоски 49. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Зарија Алексоски од Кичево.
Републичката изборна комисија од увидот во
огласот бр. 14/1 од 18. IV. 1974 година со кој Општинската изборна комисија ја огласува Листата
на кандидатите за избор на делегати од делегатската единица Кичево во Соборот на здружениот
труд на Собранието на СРМ, констатира дека Р13браниот делегат Зарија Алексоски е член на делегацијата во Месната заедница бр. 3 во Кичево.
Според член 2 став 2 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, овој кандидат не може да
биде избран за делегат во Соборот на здружениот
труд, ниту од оваа, ниту од другите области на
трудот, бидејќи не е член на делегација во самоуправните организации и заедници како од оваа,
така и од другите области на трудот (член 7, точка 1 до точка 6 од Законот).
На основа на изнесените причини и согласно
член 49 точка 3 од наведениот закон, Републичката изборна комисија предлага Соборот на здружениот труд да не го верифицира мандатот на делегатот Захарија Алексоски од Кичево и да распише
повторни избори во смисла на член 51 став 2 од
Законот.
5. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА
И НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА ВО СЛУЖБА НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ СЕ ИЗБРАНИ 3,
ОД ВКУПНО 3 ДЕЛЕГАТИ, И ТОА:
1) Во делегатската единица КУМАНОВО се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Куманово гласале 76 делегати, од кои за кандидатот Петар Трнчиќ 75. Неважечко гласачко ливче има едно.
За делегат е избран Петар Трнчиќ од Куманово.
2) Во делегатската единица СКОПЈЕ I се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Скопје гласале 79 делегати,
од кои за кандидатот Тихомир Шаревски 77. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Тихомир Шаревски од
Скопје.
3) Во делегатската единица СКОПЈЕ И се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати,
од кои за кандидатот Јордан Мојсовски 78. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Јордан Мојсовски од
Скопје.
6. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ
ШТО РАБОТАТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКА, ЗАНАЕТЧИСКА, УГОСТИТЕЛСКА И ПРЕВОЗНИЧКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО
РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ ОРГАНИЗИРАНИ ВО ЗАЕДНИЦИ И ВО ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОН
И НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО СО ЛИЧЕН ТРУД
САМОСТОЈНО ВО ВИД НА ЗАНИМАЊЕ ВРШАТ
УМЕТНИЧКА ИЛИ ДРУГА КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ,
АДВОКАТСКА ИЛИ ДРУГА ПРОФЕСИОНАЛНА
ДЕЈНОСТ ЗАЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ
ГО ЗДРУЖУВААТ СВОЈОТ ТРУД, ОРГАНИЗИРАНИ ВО КОМОРИ ИЛИ ВО ДРУГИ ОБЛИЦИ НА
ЗДРУЖУВАЊЕ, СЕ ИЗБРАНИ 12 ДЕЛЕГАТИ ОД
ВКУПНО 12, И ТОА:
1) Во делегатската единица БИТОЛА се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 78 делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
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нието на, општината Битола гласале 71 делегат, од
кои за кандидатот Ристе Ристевски 71. Неважечки
гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Ристе Ристевски од село
Трап — Битолско.
2) Во делегатската единица ГОСТИВАР се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
70 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Гостивар гласале 68 делегати, од кои за кандидатот Ќатип Синани 53. Неважечки гласачки ливчиња има 15.
За делегат е избран Ќатип Синани од село
Чајле — Гостиварско.
3) Во делегатската единица КИЧЕВО се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 59
делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Кичево гласале 57 делегати, од
кои за кандидатот Енвер Ризмани 52. Неважечки
гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Енвер Ризмани од Кичево.
4) Во делегатската единица КОЧАНИ се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
60 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Кочани гласале 53 делегати, од кои за кандидатот Серафим Георгиев 49. Неважечки гласачки ливчиња има 4.
За делегат е избран Серафим Георгиев од село
Зрновци — Кочанско.
5) Во делегатската единица КРИВА ПАЛАНКА
се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од 44 делегати во Соборот на здружениот труд
на Собранието на општината Крива Паланка гласале 38 делегати, од кои за кандидатот Борко Ристовски 35. Неважечки гласачки ливчиња има 3.
За делегат е избран Борко Ристовски од село
Подржи Коњ — Кривопаланечко.
6) Во делегатската единица КУМАНОВО се избира еден делегат. Во оваа делегатска единица од
80 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Куманово гласале 76 делегати, од кои за кандидатот Радивое Димковски 67.
Неважечко гласачке ливче има 1.
За делегат е избран Радивое Димковски од село Младо Нагоричани — Кумановско.
7) Во делегатската единица ОХРИД се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 53 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Охрид гласале 50 делегати, од
кои за кандидатот Драган Алексоски 40. Неважечки гласачки ливчиња има 2.
За делегат е избран Драган Алексоски од Охрид.
8) Во делегатската единица ПРИЛЕП се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 59
делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Прилеп гласале 57 делегати,
од кои за кандидатот Тодор Цуцулоски 57. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Тодор Цуцулоски од село
Кривогаштани — Прилепско.
9) Во делегатската единица СКОПЈЕ се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 79 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Скопје гласале 79 делегати, од
кои за кандидатот Славко Гавриловски 78. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Славко Гавриловог од
Скопје.
10) Во делегатската единица СТРУМИЦА се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 68 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Струмица гласале 64 делегати, од кои за кандидатот Митко Хаџиев 63. Неважечко гласачко ливче има едно.
За делегат е избран Митко Хаџиев од село Ангелци — Струмичко.
11) Во делегатската единица ТЕТОВО се избира
еден делегат. Во оваа делегатска единица од 78 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Тетово гласале 70 делегати, од
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кои за кандидатот Томислав Јованоски 60. Неважечки гласачки ливчиња нема.
За делегат е избран Томислав Јованоски од село
Милетино — Тетовско.
12) Во делегатската единица ТИТОВ ВЕЛЕС се
избира еден делегат. Во оваа делегатска единица
од 60 делегати во Соборот на здружениот труд на
Собранието на општината Титов Велес гласале 56
делегати, од кои за кандидатот Стојан Стојменов 55.
Неважечко гласачко ливче има 1.
За делегат е избран Стојан Стојменов од село
Иванковци — Титоввелешко.
VI. На избраните делегати во Соборот на здружениот труд, надлежните општински изборни комисии, во смисла на член 46 од Законот за избор
на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија им издадоа уверенија дека се избрани за делегати.
VII. Во прилог кон овој извештај ви се доставуваат изборните акти кои се однесуваат на изборот на делегатите во Соборот на здружениот труд
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
Бр. 91
26 април 1974 година
Скопје
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,
Никола Алековски, е. р.

Претседател,
Славе Петровски, е. р.

ЧЛЕНОВИ:
1. Владо Црвенковски, е. р.
2. Живко Атанасовски, е. р.
3. м-р Славко Телевски, е. р.

212.
До Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Скопје
Републичката изборна комисија за избор на
делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги прими изборните
акти од Општинската изборна комисија — Демир
Хисар за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
истите ги разгледа и во смисла на член 47 став 2
од Законот за избор на делегати во соборите на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го
поднесува следниот

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ДЕЛЕГАТСКАТА ЕДИНИЦА ДЕМИР ХИСАР
I. Изборот на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатската единица ДЕМИР
ХИСАР, согласно Решението на претседателот на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија бр. 03-553 од 6 март 1974 година, објавено во
„Службен весник на СРМ" бр. 10/74, требаше да се
одржи на 22 април 1974 година. Меѓутоа, при изјаснувањето за изборот на делегатите во Оппггествено-политичкиот собор на Собранието на општината Демир Хисар што се одржа на 14 април
1974 година, Листата за кандидати за овој собор не
доби потребно мнозинство гласови, па според тоа
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седницата на Собранието на општината за конституирање на соборите и на Собранието и за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ
и во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, не
можеше да биде одржана во определениот рок т. е.
на 22 април 1974 година.
По спроведеното повторно изјаснување за изборот на делегатите во Општествено-политичкиот
собор на Собранието на општината Демир Хисар
што се одржа на 21 април 1974 година, на кое Листата на кандидатите за овој Собор доби потребно
мнозинство гласови, се свика седница на Собранието на општината Демир Хисар и на соборите на
Собранието на 27 април 1974 година. На седницата
на Соборот на здружениот труд на Собранието на
општината Демир Хисар, што се одржа на 27 април 1974 година е извршен избор на делегатот во
Соборот на здружениот труд на Собранието на
СРМ, и тоа за кандидатот чита кандидатура беше
огласена од Општинската изборна комисија.
II. Со спроведувањето на изборите за избор на
делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, под грижата на Републичката изборна комисита, раководеше Општинската изборна
комисија — Демир Хисар, именувана од страна на
оваа комисита со решение број 5 од 27. II. 1974 година, објавено во „Службен весник на СРМ" бр.
10/74.
Ш. Резултатите од изборот на делегатот во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,
по области на трудот и делегатски единици, ги утврди Општинската изборна комисија — Демир Хисар на начин утврден со член 44 и 45 од Законот
за избор на делегати во соборите на Собранието
на СРМ.
IV. Републичката изборна комисија ги прегледа
изборните акти што се однесуваат на изборот на
делегатот во овој собор и не најде неправилности
што би имале битно влијание на резултатот од изборите.
V. Резултатите од изборот на делегатот во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по области на
трудот и делегатски единици се следни:
1. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО
ВО ДЕЛЕГАТСКАТА ЕДИНИЦА ДЕМИР ХИСАР
СЕ ИЗБИРА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ
1) Во оваа делегатска единица од 33 делегати
во Соборот на здружениот труд на Собранието на
општината Демир Хисар гласале 31, од кои за кандидатот Борис К р а ј ч е в с к и 24. Неважечки гласачки ливчиња 7.
За делегат е избран Борис Кукај невски од е.
Сопотница — Демирхисарско.
VI. На избраниот делегат во Соборот на здружениот труд, Општинската изборна комисија Демир Хисар, во смисла на член 46 од Законот за избор на делегатите во соборите на Собранието на
СРМ. му издава уверение дека е избран за делегат.
VII. Во прилог кон овој извештај ви се доставуваат изборните акти кои се однесуваат на изборот на делегатот во Соборот на здружениот труд
на Собранието на СРМ од делегатската единица Демир Хисар.
Бр. 91
28 април 1974 година
Скопје
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,
Никола Алексовски, е. р.

Претседател,
Славе Петровски, е. р.

ЧЛЕНОВИ:
1. Владо Црвенковски, е. р.
2. Живко Атанасов ски, е. р.
3. м-р Славко Телевски, е. р.
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213.
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА
ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ
ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ
Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по примањето и разгледувањето на изборните акти од општинските изборни комисии за избор на делегати во соборите на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, врз основа на член 68 во врска со член 47
став 2 од Законот за избор на делегати во соборите
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Соборот на општините му го поднесува
следниот
ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I. Изборот на делегати во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, согласно Решението на претседателот
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија бр. 03-553 од 6 март 1974 година, објавено
во „Службен весник на СРМ" бр. 10/74, се одржаа
на 22 април 1974 година на заедничките седници
на соборите во сите собранија на општините во
Социјалистичка Република Македонија освен во
Собранието на општина Демир Хисар и тоа за кандидатите чии кандидатури беа огласени од надлежните општински изборни комисии.
II. Со спроведувањето на изборите за избор на
делегати во Соборот на општините на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија, под грижата на Републичката изборна комисија, раководеа
општинските изборни комисии именувани од оваа
комисија со решение број 4 од 27 февруари 1974
година, објавено во „Службен весник на СРМ" број
10/74.
III. Резултатите од изборот на делегатите во
Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија по делегатски единици — општини ги утврдија општинските изборни комисии за избор на делегати во соборите на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија на начинот утврден со член 68 во врска со
член 44 и 45 од Законот за избор на делегати во
соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
IV. Републичката изборна комисија ги прегледа
изборните акти што се однесуваат на изборот на
делегатите во Соборот на општините и не најде неправилности што би биле од битно влијание на резултатот од изборите.
V. Резултатите од изборот на делегати во Соборот на општините по делегатски единици — општини се следни:
1. Во делегатската единица — Берово од 79 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 71, од кои:
За кандидатот Јован Станоевски 71
За кандидатот Љупчо Ковчегарски 71
Неважни гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани Јован Станоевски, од
Пехчево и Љупчо Ковчегарски од Берово, кои
добиле мнозинство од гласовите на сите делегати
во соборите на Собранието на општината.
2. Во делегатската единица — Битола од 155
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 141 од кои:

Стр. 538 — Бр. 22

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ

За кандидатот Костадинка Илиева 134
За кандидатот Мито Пеовски 136
Неважни гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани Костадинка Илиева од
Битола и Мито Пеовски од Битола, кои добиле
мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.
3. Во делегатската единица — Македонски Брод
од 67 делегати во трите собори на Собранието на
општината гласале 65 од кои:
За кандидатот Александар Терзиоски 60
За кандидатот Божидар Цветановски 42
Неважни гласачки ливчиња 2.
За делегати се избрани Александар Терзиоски
од Македонски Брод и Божидар Цветановски од
е. Долни Манастирец — Бродско, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите
на Собранието на општината.
4. Во делегатската единица — Валандово од 60
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 52, од кои:
За кандидатот Тодор Невеселов 50
За кандидатот Атанас Каракамчев 48
Неважни гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани Тодор Невеселов од Валандово и Атанас Каракамчев, од Валандово, кои
добиле мнозинство од гласовите на сите делегати
во соборите на Собранието на општината.
5. Во делегатската единица — Виница од 82
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 70, од кои:
За кандидатот Кирил Михај ловски-Груица 64
За кандидатот Димитар Васил ев 31
За кандидатот Славчо Симов 13
За кандидатот ѓорѓи Филипов 28
Неважни гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани: Кирил МихајловскиГруица и Димитар Васил ев, двајцата од Виница,
кои добиле најголем број гласови на сите делегати
во соборите на Собранието на општината.
6. Во делегатската единица — Гевгелија од ИО
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 99, од кои:
За кандидатот Дончо Тасев 97
За кандидатот Петар Ризов 95
Неважни гласачки ливчиња 2.
За делегати се избрани Дончо Тасев и Петар
Ризов, двајцата од Гевгелија кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на
Собранието на општината.
7. Во делегатската единица — Гостивар од 140
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 124, од кои:
За кандидатот Александар Ристовски 122
За кандидатот Курта ли Адили 122
Неважни гласачки ливчиња 2.
За делегати се избрани Александар Ристовски
од Гостивар и Куртали Адили од е. Неготино —
Гостиварско, кои добиле мнозинство од гласовите
на сите делегати во соборите на Собранието на
општината.
8. Во делегатската единица — Дебар од 120 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 111, од кои:
За кандидатот Џело Шаќировски 85
За кандидатот Икмет Кривца 95
Неважни гласачки ливчиња 7.
За делегати се избрани Џело Шаќировски од е.
Папрадник — Дебарско и Икмет Кривца од Дебар,
кои добиле мнозинство од гласовите на делегатите
на соборите на Собранието на општината.
9. Во делегатската единица — Делчево од 80 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 77, од кои:
За кандидатот Димитар Кокалски 68
За кандидатот Јован Поповски 65
Неважни гласачки ливчиња 2.
За делегати се избрани Димитар Кокалски и
Јован Поповски двајцата од Делчево, кои добиле
мнозинство од гласовите на сите делегати од соборите на Собранието на општината.
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10. Во делегатската единица — Демир Хисар
изборот не е извршен. Заедничката седница на трите собори на Собранието на општината Демир Хисар е закажана за 27 април 1974 година. За резултатите од овој избор Републичката изборна комисија ќе поднесе дополнителен извештај.
11. Во делегатската единица — Кавадарци од
122 делегати од трите собори на Собранието на општината гласале 103, од кои:
За кандидатот Цветко Ивчев 69
За кандидатот Петар Јанков 60
За кандидатот Горѓи Кирков 62
Неважни гласачки ливчиња 5.
За делегати се избрани Цветко Ивчев и Горѓи
Кирков двајцата од Кавадарци, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите
на Собранието на општината.
12. Во делегатската единица — Кичево од 118
делегати од трите собори на Собранието на општината гласале 114, од кои:
За кандидатот Јован Антовски 69
За кандидатот Неџбудин Ристеми 101
Неважни гласачки ливчиња 7.
За делегати се избрани Јован Антовски од Кичево и Неџбудин Ристеми од е. Птуин — Кичевско,
кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.
13. Во делегатската единица — Кочани од 124
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 121, од кои:
За кандидатот Љубица Минова 116
За кандидатот Павле Ајтовски 119
Неважни гласачки ливчиња 2.
За делегати се избрани Љубица Минова и Павле Ајтовски двајцата од Кочани, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите
на Собранието на општината.
14. Во делегатската единица — Кратово од 79
делегати во трите собори на Собранието еа општината гласале 74, од кои:
За кандидатот Душко Наков 61
За кандидатот Панче Миј алковски 61
Неважни гласачки ливчиња 12.
За делегати се избрани Душко Наков и Панче
Миј алковски и двајцата од Кратово кои добиле
мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.
15. Во делегатската единица — Крива Паланка
од 93 делегати во трите собори на Собранието на
општината гласале 87, од кои:
За кандидатот Стојко Ивановски 77
За кандидатот Стојан Тодоровски 63
Неважни гласачки ливчиња 9.
За делегати се избрани Стојко Ивановски и
Стојан Тодоровски двајцата од Крива Паланка, кои
добиле мнозинство од гласовите на сите делегати
во соборите на Собранието на општината.
16. Во делегатската единица — Крушево од 80
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 78, од кои:
За кандидатот Митко Илиоски 55
За кандидатот Андон Димитровски 41
За кандидатот Т О Д О Р Степановски 37
Неважни гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани Митко Илиоски и Андон Димитровски двајцата од Крушево, кои добиле
мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.
17. Во делегатската единица — Куманово од 161
делегат во трите собори на Собранието на општината гласале 150, од кои:
За кандидатот Блашко Јаневски 119
За кандидатот Гордана Јанчевска 144
Неважни гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани Блашко Јаневски и
Гордана Јанчевска двајцата од Куманово, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во
соборите на Собранието на општината.
18. Во делегатската единица — Неготино од НО
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 97, од кои:
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За кандидатот Стево Димитров 63
За кандидатот Панче Нацев 74
За кандидатот Јован Захариев 36!
Неважни гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани Стево Димитров од Демир Капија и Панче Нацев од Неготино, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.
19. Во делегатската единица — Охрид од 122
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 117, од кои:
За кандидатот Ангелина Азеска 106
За кандидатот Ѓоко Наумовски 100
Неважни гласачки ливчиња 7.
За делегати се избрани Ангелина Азеска и Ѓоко Наумовски двајцата од Охрид, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите
на Собранието на општината.
20. Во делегатската единица — Прилеп од 117
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 106, од кои:
За кандидатот Андон Тошоски 104
За кандидатот Илија Рочев ски 102
Неважни гласачки ливчиња 1.
За делегати се избрани Андон Тотоски и Илија
Рочевски двајцата од Прилеп, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на
Собранието на општината.
21. Во делегатската единица — Пробиштип од
бб делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 63, од кои:
За кандидатот Стоимир Домазетовски 57
За кандидатот Стевка Кокороманова 58
Неважни гласачки ливчиња 3.
За делегати се избрани Стоимир Домазетовски
и Стевка Кокороманова двајцата од Пробиштип,
кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.
22. Во делегатската единица — Радовиш од 84
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 75, од кои:
За кандидатот Никола Димитров 58
За кандидатот Славе Ристов 55
Неважни гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани Никола Димитров и
Славе Ристов, новиот од Радовиш, вториот од рудник Дамјан — Радовиш, кои добиле мнозинство од
гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.
23. Во делегатската единица — Ресен од 119
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 106, од кои:
За кандидатот Дорче Божиновски 100
За кандидатот Мемет Керимовски 103
Неважни гласачки ливчиња 2.
За делегати се избрани Дор^е Божиновски и
Мемет Керимовски и двајцата од Ресен, кои добиле
мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.
24. Во делегатската единица — Свети Николе
од НО делегати во трите собори на Собранието на
општината гласале 98, од кои:
За кандидатот Јосиф Тосев 95
За кандидатот Венцислав Петров 95
Неважни гласачки ливчиња 3.
За делегати се избрани Јосиф Тосев и Венциела® Петров и двајцата од Свети Николе, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати од
соборите на Собранието на општината.
25. Во делегатската единица — Скопје од 180
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 154, од кои:
За кандидатот д-р Васил Гривчев 154
За кандидатот Мети Крлиу 150
Неважни гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани д-р Васил Гривчев и
Мети Крлиу и двајцата од Скопје, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите
на Собранието на општината.

26. Во делегатската единица — Струга од 110
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 106, од кои:
За кандидатот Анастас Косто ј ниновски 100
За кандидатот Мустафа Абединовски 95
Неважни гласачки ливчиња 4.
За делегати се избрани Анастас Костојчиповски
и Мустафа Абединовски и двајцата од Струга, кои
добиле мнозинство од гласовите на сите делегати
на соборите на Собранието на општината.
27. Во делегатската единица — Струмица од 135
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 129, од кои:
За кандидатот Алекса Палазов 129
За кандидатот Николина Бајрактарова 127
Неважни гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани Алекса Палазов и Николина Бајрактарова и двајцата од Струмица, кои
добиле мнозинство од гласовите на сите делегати
на соборите на Собранието на општината.
28. Во делегатската единица — Тетово од 150
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 138, од кои:
За кандидатот Тихомир Заковски 134
За кандидатот Месуд Сулејмани 130
Неважни гласачки ливчиња 4.
За делегати се избрани Тихомир Заковски и
Месуд Сулејмани и двајцата од Тетово, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во
соборите на Собранието на општината.
29. Во делегатската единица — Титов Велес од
120 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 114, од кои:
За кандидатот Митко Добревски 112
За кандидатот Стево Зулумов 111
Неважни гласачки ливчиња 2.
За делегати се избрани Митко Добревски и Стево Зулумов и двајцата од Титов Велес, кои добиле
мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.
30. Во делегатската единица — Штип, од 100
делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 89, од кои:
За кандидатот Милан Хорват 89
За кандидатот Цвета Буклиев а 84
Неважни гласачки ливчиња нема.
За делегати се избрани Милан Хорват и Цвета
Буклиева двајцата од Штип, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на
Собранието на општината.
VI. На избраните делегати во Соборот на општините надлежните изборни комисии во смисла
на член 68 во врска со член 46 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија им издадоа
уверенија дека се избрани за делегати.
VII. Во прилог кон овој извештај ви се доставуваат изборните акти што се однесуваат на изборот на делегати во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
Број 92
26 април 1974 година
Скопје
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,
Никола Алексовски, е. р.

Претседател,
Славе Петровски, е. р.

ЧЛЕНОВИ:
1. Владо Црвенковски, е. р.
2. Живко Атанасовски, е. р.
3. м-р Славко Телевски, е. р.
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214.
ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ
Републичката изборна комисија за избор на
делегати во соборите еа Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги прими изборните
акти од Општинската изборна комисија — Демир
Хисар за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
истите ги разгледа и во смисла на член 68 во врска
со член 47 став 2 од Законот за избор на делегати
во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Соборот на општините на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија го поднесува следниот

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ОД ДЕЛЕГАТСКАТА ЕДИНИЦА
— ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР
I. Изборот на делегати во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Репу блика Македонија од делегатската единица — општина ДЕМИР ХИСАР, согласно Решението на претседателлот на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија бр. 03-553 од 6 март 1974 година, објавено во „Службен весник на СРМ" бр. 10/74, требаше да се одржи на 22 април 1974 година. Меѓутоа, при изјаснувањето за изборот на делегатите во
Општествено-политичкиот собор на Собранието на
општината Демир Хисар што се одржа на 14 април
1974 година, Листата на кандидатите не го доби
потребното мнозинство гласови поради што не беше
конституирано Собранието на општината и не можеше да се изврши изборот на делегатите во Соборот на општините на Собранието на СРМ во определениот рок.
Откако се изврши изјаснувањето за изборот на
делегатите во Општествено-политичкиот собор на
Собранието на општината Демир Хисар, се свика
седница на Собранието на општината Демир Хисар
и истата се одржа на 27 април 1974 година. На заедничката седница на сите три собора на Собранието на општината Демир Хисар се изврши избор
на делегатите во Соборот на општините на Собранието на СРМ и тоа за кандидатите чија кандидатура беше огласена од Општинската изборна комисија — Демир Хисар.
II. Со спроведувањето на изборите за избор на
делегати во Соборот на општините на Собранието
на СРМ, под грижата на Републичката изборна комисија, раководеше Општинската изборна комисија — Демир Хисар, именувана од страна ва оваа
Комисија со Решение бр. 5 од 27. II. 1974 година,
објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 10/74.
III. Резултатите од изборот на делегатите во
Соборот на општините на Собранието на СРМ ги
утврди Општинската изборна комисија — Демир
Хисар на начинот утврден со член 68 во врска со
член 44 и 45 од Законот за избор на делегати во
соборите на Собранието на СРМ.
IV. Републичката изборна комисија ги прегледа
изборните акти што се однесуваат на изборот на делегатите во овој Собор и не најде неправилности
што би имале битно влијание на резултатот од изборите.

V. Резултатот од изборот на делегатите во Соборот на општините на Собранието на СРМ во делегатската единица — општина ДЕМИР ХИСАР е
следниот:
Во делегатската единица — општина ДЕМИР
ХИСАР од 71 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 65 делегати, од кои*
За кандидатот Славе Мицковски — 52
За кандидатот Бошко Костовски — 21
Неважечки гласачки ливчиња има 7.
За делегат е избран Славе Мицковски од Демир Хисар.
Во оваа делегатска единица едно делегатско
место е непотполното бидејќи вториот кандидат не
го доби мнозинството од гласовите на сите делегати
во соборите на Собранието на општината Демир
Хисар. Поради тоа, во оваа делегатска единица за
еден делегат во Соборот на општините ќе се повтори целата изборна постапка согласно член 68 во
врска со член 45 став 1 од Законот за избор на
делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија. Повторните избори
ќе ги распише Општинската изборна комисија —
Демир Хисар — член 51 став 1 од Законот.
VI. На избраниот делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, Општинската изборна комисија — Демир Хисар во смисла на член
68 во врска со член 46 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ му издаде уверение дека е избран за делегат.
VII. Во прилог кон овој извештај ви се доставуваат изборните акти кои се однесуваат на изборот на делегатот во Соборот на општините на Собранието на СРМ од делегатската единица — општина ДЕМИР ХИСАР.
Број 92/2
28 април 1974 година
Скопје
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,
Никола Алексовски, е. р.

Претседател,
Славе Петровски, е. р.

ЧЛЕНОВИ:
1. Владо Црвенковски, е. р.
2. Живко Атанасовски, е. р.
3. м-р Славко Телевски, е. р.

215.
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ
ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ
ДО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ
Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по примањето и разгледувањето на изборните акти од општинските изборни комисии за избор на делегати во соборите
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, врз основа на член 92 во врска со член
47 став 2 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Огаптествено-политичкиот собор му го поднесува следниот
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ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗЈАСНУВАЊЕТО НА
ДЕЛЕГАТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ СОБОРИ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ ЗА ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I. Изјаснувањето на делегатите на општественополитичките собори на собранијата на општините
за избор на делегати во Општествено-политичкиот
собор на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија согласно Решението на претседателот
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија бр. 03-553 од 6 март 1974 година, објавено
во „Службен весник на СРМ" бр. 10/74, се изврши
на 22 април 1974 година во општествено-политичките собори на собранијата на сите општини во
Социјалистичка Република Македонија, освен во
општината Демир Хисар и тоа за листата на кандидатите што ја огласи оваа изборна комисија.
II. Резултатите од изјаснувањето на делегатите
на општествено-политичките собори на собранијата
на општините во Социјалистичка Република Македонија за изборот на делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, оваа изборна комисија ги
утврди на начинот определен со член 77 од Законот
за избор на делегати во соборите на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија.
III. Со спроведувањето на изјаснувањето за
изборот на делегати во Општествено-политичкиот
собор на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, под грижата на Републичката изборна комисија, раководеа општинските изборни комисии именувани од страна на оваа комисија со
решение бр. 5 од 27. II, 1974 година, објавено во
„Службен весник на СРМ" бр. 10/74.
IV. Републичката изборна комисија ги прегледа изборните акти што се однесуваат на изјаснувањето за изборот на делегати на овој собор и не
најде неправилности што би имале битно влијание
на резултатот од изјаснувањето за изборот на делегатите.
V. Резултатите од изјаснувањето на делегатите
на општествено-политичките собори на собранијата
на општините за избор на делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија по општини, се
следни:
1. Во општината Берово, во која има 1.949 жители, од вкупно 20 делегати во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 19, од кои:
За листата 19
Против листата никој
Неважни глисачки ливчиња нема.
2. Во општината Битола, во која има 126.000
жители, од вкупно 40 делегати во Општествено-политичкиот собор се изјасниле за изборот на делегатите 34, од кои:
За листата 34
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
3. Во општината Брод Македонски, во која има
15.625 жители од вкупно 15 делегати во Општествено-политичкиот собор, се изјасниле 13, од кои:
За листата 13
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
4. Во општината Валандово, во која има 9.570
жители, од вкупно 15 делегати во Општественоно литичкиот собор се изјасниле 12, од кои:
За листата 12
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
5. Во општината Виница, во која има 16.500 жители, од вкупно 24 делегати во Ошнтествено-политичкиот собор се изјасниле 23, од кои:
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За листата 23
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
6. Во општината Гевгелија, во која има 27.284
жители од вкупно 20 делегати во Општествено-политичкиот сооор се изјасниле 19, од кои:
За листата 19
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
7. Во општината Гостивар, во која има 85.500
жители, од вкупно 35 делегати во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 32, од кои:
За листата 32
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
8. Во општината Дебар, во која има 19.700 жители од вкупно 30 делегати во Општествено-политичкиот сооор се изјасниле 26, од кои:
За листата 26
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
9. Во општината Делчево, во која има 23.000
жители, од вкупно 20 делегати во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 19, од кои:
За листата 19
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
10. Во општината Демир Хисар, во која има
15.665 жители изјаснувањето за листата на кандидатите за делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија не е извршено. Седница на Општествено-политичкиот собор на Собранието на општината
Демир Хисар е закажана за 27 април 1974 година.
За резултатот од ова изјаснување Републичката
изборна комисија ке поднесе дополнителен извештај.
11. Во општината Кавадарци, во која има 36.300
жители од вкупно 31 делегат во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 25, од кои:
За листата 25
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
12. Во општината Кичево во која има 46.280
жители, од вкупно 30 делегати во Општественогхолитичкиот собор се изјасниле 29, од кои:
За листата 29
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
13„ Во општината Кочани во која има 46.000
жители, од вкупно 40 делегати во Општественополитичкиот собор се изјасниле 38, од кои:
За листата 38
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
14. Во општината Кратово, во која има 16.000
жители, од вкупно 17 делегати во Општественоно литичкиот собор, се изјасниле 16, од кои:
За листата 16
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
15. Во општината Крива Паланка, во која има
22.945 жители од вкупно 25 делегати во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 25, од кои:
За листата 25
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
16. Во општината Крушево, во која има 13.015
жители, од вкупно 21 делегат во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 21, од кои:
За листата 21
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
17. Во општината Куманово, во која има 113.431
жители, од вкупно 40 делегати во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 38, од кои:
За листата 38
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
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18. Во општината Неготино, во која има 23.000
жители од вкупно 30 делегати во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 26, од кои:
За листата 26
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
19. Во општината Охрид во која има 54.019 жители, од вкупно 34 делегати во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 32, од кои:
За листата 32
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
20. Во општината Прилеп, во која има 96.471
жител, од вкупно 30 делегати во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 27, од кои:
За листата 26
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња има 1.
21. Во општината Пробиштип, во која има 15.137
жители од вкупно 15 делегати во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 14, од кои:
За листата 14
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
22. Во општината Радовиш, во која има 26.120
жители, од вкупно 23 делегати во Општественополитичкиот собор се изјасниле 21, од кои:
За листата 21
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
23. Во општината Ресен, во која има 23.840 жители, од вкупно 30 делегати во Општеетвено-политичкиот собор се изјасниле 25, од кои:
За листата 25
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
24. Во општината Свети Николе, во која има
21.142 жители, од вкупно 30 делегати во Општествено-политичкиот собор се изјасниле 26, од кои:
За листата 26
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
25. Во општината Скопје, во која има 424.313
жители, од вкупно 45 делегати во Општественополитичкиот собор се изјасниле 43, од кои:
За листата 43
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
26. Во општината Струга, во која има 50.760
жители, од вкупно 30 делегати во Општественоно литичкиот собор се изјасниле 29, од кои:
За листата 29
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
27. Во општината Струмица, во која има 80.755
жители, од вкупно 40 делегати во Општественолитичкиот собор се изјасниле 33, од кои:
За листата 33
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
28. Во општината Тетово, во која има 138.178
жители, од вкупно 40 делегати во Општественополитичкиот собор се изјасниле 38, од кои:
За листата 38
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
29. Во општината Титов Велес, во која има
60.000 жители, од вкупно 30 делегати во Општествеео-политичкиот собор се изјасниле 29, од кои:
За листата 29
Против листата Никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
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30. Во општината Штип, во која има 40.675 жители, од вкупно 25 делегати во Оииггествено-политичкиот собор се изјасниле 25, од кои:
За листата 25
Против листата никој
Неважни гласачки ливчиња нема.
VI. Според наведените резултати од изјаснувањето за изборот на делегатите, а врз основа на
член 79 во врска со член 77 од Законот за избор
на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката
изборна комисија утврди дека Листата на кандидати за Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е
усвоена во општествено-политичките собори на собранијата на 29 општини во кои од 820 делегати
на седниците биле присутни 759 делегати. За Листата на кандидатите се изјасниле 757 делегати,
против листата не се изјасниле ни еден делегат, а
неважечко гласачко ливче има едно, што претставува мнозинство на делегати во општествено-политичките собори на собранијата на општините,
на чии подрачја живее 1.647.308 население, што
претставува повеќе од половината население во
Републиката, според тоа, за делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се избрани:
1. Маре Георгиева, од Скопје,
2. Киро Данаилов, од Кочани,
3. Васко Караџа, од Скопје,
4. Крсте Марковски, од Скопје,
5. Ружа Бак, новинар од Скопје,
6. Марија Бакалова, од Тетово,
7. Ванчо Ѓорѓиевски, од Скопје,
8. Павле Игновски, од Скопје,
9. Теменуга Симовска, од Скопје,
10. Цветан Аврамов ски, од Тетово,
11. Чедомир Георгиев, од Куманово,
12. Душко Гиговски, од Свети Николе,
13. Трајче Кошевски, од Скопје,
14. Живко Новевски, од Скопје,
15. Гога Николовски, од Скопје,
16. Спирко Стојчевски, од Крива Паланка,
17. Душко Шурбановски, од Скопје,
18. Руждие Ајро, од Струга,
19. Урош Андреевски, од Скопје,
20. д-р Бранко Зеленков, од Скопје,
21. д-р Бранко Трпеновски, од Скопје,
22. Бурхан Адеми, од Скопје,
љЅ. Салија Алиу, од Гостивар,
24. Трајко Апостоловски, од Скопје,
25. Орде Ивановски, од Скопје,
26. Вангел Мандиловски, од Крушево,
27. Ангеле Михајловски, од Скопје,
28. Никола Поповски, од Скопје,
29. Бранко Решковски, од Берово,
30. Дестан Сулејмани, од Гостивар,
31. Хамид Таки, од Скопје,
32. Југослав Тодоровски, од Скопје,
33. Арифи Ариф, од Куманово
34. Јаглика Брчковска, од Прилеп,
35. Садик Садику, од Скопје,
36. Јусуф Сулејмани, од Скопје,
37. Благоја Талевски, од Скопје,
38. Борко Темелковски, од Скопје,
39. Садо Хаме, од Дебар,
40. Џавид Беговски, од Скопје,
41. Тале Тошевски, од Битола,
42. Јово Камберски, од Скопје,
43. Касам Мурсел и, од Тетово,
44. Ванчо Николовски, од Скопје,
45. Ангеле Божиновски, од Скопје,

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Реџеп Муслиу, од Кичево,
Милан Ланчевски, од Скопје,
Наум Пејов, од Скопје,
Тошо Поповски, од Скопје,
Димче Козаров, од Скопје,
Шукри Рамо, од Скопје,
Бонка Демирова, од Скопје,
Никола Минчев, од Скопје,
Васка Дуганова, од Скопје,
Мориц Романо, од Скопје
Боге Сотировски, од Скопје,
Никола Бошале, од Скопје,
Мито Мицајков, од Скопје,
Кемал Сеј фула, од Скопје,
Драги Тозија, од Скопје.

VII. На избраните делегати на Општественополитичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија оваа комисија, во
смисла на член 79 став 2 од Законот за избор на
делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, им издаде уверенија
дека се избрани за делегати во Општествено-политичкиот собор.
VIII. Во прилог кон овој извештај ви се доставуваат изборните акти кои се однесуваат на изјаснувањето за изборот на делегати во Општественополитичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
Во Скопје, 26 април 1974 година, број 93.
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,
Претседател,
Никола Алековски, е. р.
Славе Петровски, е. р.
Членови:
1. Владо Црвенковски, е. р.
2. Живко Атанасовски, е. р.
3 м-р Славко Телевски, е. р.

216.
ДО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ
Републичката изборна комисија за избор на
делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по примањето и разгледувањето на изборните акти од општинските изборни комисии за избор на делегати во соборите
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, врз основа на член 92 во врска со член
47, став 2 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Општествено-политичкиот собор му го поднесува следниот

ка Република Македонија број 03-533 од 6 март
1974 година, објавено во „Службен весник на СРМ"
број 10/74, требаше да се изврши на 22 април 1974
година, меѓутоа, при изјаснувањето за изборот на
делегатите за Општествено-политичкиот собор на
Собранието на општината Демир Хисар што се одржа на 14. IV. 1974 година, Листата на кандидатите
не / го доби потребното мнозинство од гласови, поради што не беше конституиран Општествено-политичкиот собор на општината Демир Хисар и не
можеше да се изврши изјаснување за избор на делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ во определениот рок.
Изјаснувањето на делегатите на Општественополитичкиот собор на Собранието на општина Демир Хисар, за изборот на делегати во Општествено^-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се изврши на 27 април 1974 година и тоа за листата на кандидати што
ја огласи оваа изборна комисија.
II. Со спроведувањето на изјаснувањето за изборот на делегати во Општествепо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, под грижата на Републичката изборна
комисија, раководеше општинската изборна комисија — Демир Хисар, именувана од страна на оваа
комисија со решение број 5 од 27. II. 1974 година,
објавено во „Службен весник на СРМ" број 10/74.
III. Резултатите од изјаснувањето на делегатите на Општествено-политичкиот собор на Собранието на општината Демир Хисар за избор на делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, оваа
изборна комисија ги утврди на начинот утврден со
член 77 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија.
IV. Републичката изборна комисија ги прегледа
изборните акти што се однесуваат на изјаснувањето
за изборот на делегати на овој собор и не најде
неправилности што би имале битно влијание на
резултатот од изјаснувањето за изборот на делегатите.
V. Резултатите од изјаснувањето на делегатите
на Општествено-политичкиот собор на Собранието
на општината Демир Хисар за избор на делегати
во Општествено-политичкиот собор на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија се
следни:
Во оваа општина во која има 15665 жители, од
вкупно 20 делегати на Општествено-политичкиот
собор се изјасниле 19 од кои:
За листата 19
Против листата никој
Неважечки гласачки ливчиња нема
VI. Во прилог кон овој извештај Ви се доставуваат изборните акти од општината Демир Хисар
кои се однесуваат на изјаснувањето за изборот на
делегати во Општествено-политичкиот собор на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
Во Скопје, 28 април 1974 година, број 93/2.

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗЈАСНУВАЊЕТО НА
ДЕЛЕГАТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА
ДЕМИР ХИСАР ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Изјаснувањето на делегатите на Општествено политичкиот собор на Собранието на општината
Демир Хисар за изборот на делегати во Општествено-иолитичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија согласно Решението
на претседателот на Собранието на Социјалистич-

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,

Претседател,

Никола Алексовски, е. р.

Славе Петровски, е. р.

Членови:
1. Владо Црвенковски, е. р.
2. Живко Атанасовски, е. р.
3. м-р Славко Телевски, е. р.
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Одлука за избор на потпретседател на
Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
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200. Одлука за именување секретар на Соборот на општините на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија
201. Одлука за начинот на работа на Општествено-политичкиот собор на Собранието
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215. Извештај на Републичката изборна комисија за изборот на делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ — — — — — — —
216. Дополнителен извештај на Републичката
изборна комисија за изборот на делегати во Општествено-политичкиот собор на
Собранието на СРМ — — — — —
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Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а.
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-138
кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје

