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89. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на ОР Македонија и членот 
20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното де ј -
ство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на ,11 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 2 и 3 на член 
42 од Правилникот за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи и за -
едничка потрошувачка донесен од работниците во 
Работната организација за превоз на патници и 
стока во земјата и странство „Пелагонија-турист" 
од Прилеп со референдум на 31 мај 1980 година. 

|2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во Работната организација за пре-
воз на патници и стока во земјата и странство 
„Пелагонија-турист" Прилеп, на начинот предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

|3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр. Л12/8И од 17 декември 19®1 година поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на ставовите 12 и 3 на член 42 од Правилникот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со уставното начело на економска и социјал-
на сигурност, како и со начелото на заемност и 
солидарност. 

4. Б о претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека во ставот 2 на оспорениот член 
42 од наведениот. правилник е предвидено, ако до 
прекин на работата дошло поради дефект на во-
зилото настанат по вина на возачот или поради 
одземање на возачка дозвола или патна исправа, 
на работникот да му се исплати гарантиран личен 
доход доколку е присутен на работа. Ако, пак до 
дефект на возилото дошло без вина на возачот 
или до прекин на работата дошло поради немање 
на работа, генерален ремонт, сервисни поправки 
или поради виша сила, според ставот 3 на овој 
член, за сите денови во кои работникот не работел 
му се исплатува 80% од пресметковниот основ во 
месецот под услов да бил присутен на работа. 

5. Согласно алинејата 5 и 6 на став 3 на дел 
I I од Основните начела на Уставот на СР Маке-
донија, неприкосновената основа на положбата и 
улогата на човекот ј а сочинуваат покрај другото, 
економската и социјалната сигурност на човекот 
како и солидарноста и заемноста на секој спрема 
сите и на сите спрема секого, кои се засновани 
врз свеста на работните луѓе дека своите тра јни 
интереси можат да ги остваруваат само врз тие 
начела. Согласно членот 2)2 од Уставот на С Р Ма-
кедонија и ставот 2 на член 1126 од Законот за 
здружениот труд, покрај начелото на распределба 
според трудот, работниците во основната органи-

зација го применуваат и начелото на солидарност, 
првенствено со користење на средствата за заед-
ничка потрошувачка заради учествување во покри-
вањето на определени социјални и други потреби 
на работникот со понизок личен доход и на чле-
новите на неговото семејство. 

(Според мислењето на Судов, во случај на пре-
кин на работата поради дефект на возилото, до 
кој дошло по вина на возачот или поради одзема-
ње на возачка дозвола (став 2 на член 42 од ос-
порениот правилник) вината на работникот треба 
да ја утврди дисциплинска комисија. При тоа до-
колку се изрази сомневање за постоење на вина 
на работникот, основната организација може да му 
изрече една од дисциплинските мерки предвидени 
во членот 196 од Законот за здружениот труд или 
пак во смислата на ставот 1 на член 92 од Зако-
нот за работни односи, може привремено да го от-
страни од вршењето на доверените работи и работ-
ни задачи. Во таков случај на работникот може 
да му се намали личниот доход на начин опреде-
лен во ставот 1 на член 97 од истиот закон. Со 
оглед на тоа што во конкретниов случај ускрату-
вањето на личниот доход не е условено со водење 
на дисциплинска постапка и се исплаќа во смален 
износ во висина на гарантиран личен доход, се 
повредува уставното начело на економска и соци-
јална сигурност на работникот во вршењето на 
работите и работните задачи. 

Лето така, според мислењето на Судов, ставот 
3 на член 42 од оспорениот правилник во кој е 
определено на возачите на моторни возила да им 
се исплатува надоместок во висина од ЅОР/о од 
аконтацијата на личниот доход во случаите кога 
работникот е спречен да работи поради поправка 
на возилото, немање на работа или виша сила, не 
е во согласност со Уставот и законот, затоа што 
при ваква положба во смислата на членот 23 од 
Законот за работни односи, работникот треба ако 
за тоа постојат услови да биде распореден да врши 
работи односно работни задачи кои одговараат на 
неговата стручна подготовка и при тоа треба да 
прима личен доход во согласност со основите и 
мерилата определени во правилникот за распредел-
ба на средствата за лични доходи. Ваквиот став 
произлегува од уставното начело на економска и 
социјална сигурност на работникот во вршењето 
на работите и работните задачи. 

Со оглед на изнесеново Судов оцени дека ста-
вовите 2 и 3 на член 42 од означениот правилник 
не се во согласност со Уставот и законот, поради 
што одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 1.12/81 
11 февруари 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 
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90. 
Уставниот суд на Македонија, врз | основа на 

членот 433 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, членот 15 алинеја Зј и членот 
20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј -
ство на неговите одлуки, на седницата Одржана на 
14 јануари 1982 година, донесе < 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 17 под т од Правил-
никот за распределеа на средствата з а ; лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка, Донесен од 
раоотниците на Централното основно; училиште 
„славчо стоЈменски" во диница, со референдум 
одржан на 29 маЈ 1981 година. 

2. Оваа одлука к е се објави во „Службен вес-
ник на иРЈУГ' и во Централното основно; училиште 
„Славчо СтоЈменски" во диница на начинот пред-
виден за ооЈавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за [оценување 
уставноста и законитоста на членот 17« под ѓ од 
правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, 
видески основано се постави прашањето за него-
вата уставност и законитост. 

4. Јзо претходната постапка и на ј седницата 
судот утврди дека со членот 1,3 од рспорениот 
правилник се утврдени основите за распределба 
на средствата за лични доходи на работниците во 
училиштето и дека, меѓу другите основи, е пред-
виден и основот сложеност на работава, додека 
пак со членот 17 под г од правилникот се вред-
нувани раоотите и раоотните задачи на ј наставни-
ците на училиштето зависно и од нивнава стручна 
подготовка. Така, наставници со виша стручна 
подготовка е предвидено да дооиваат 4о, а нас-
тавници со висока стручна подготовка 80 бода 
повеќе од наставниците со средна стручна подго-
товка. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија 
и членот лзо од законот за здружениот труд на 
секоЈ раоотник, во согласност со начелото на рас-
пределеа според трудот и со порастот Ца продук-
тивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарноста на ^аоотници-
те во здружениот труд, му припаѓа од доходот на 
основната организација на здружениот труд личен 
доход за задоволување на неговите ликни, заед-
нички и општи општествени потреби, според ре-
зултатите од неговиот труд и неговиот личен при-
донес што со СВОЈОТ тековен и минат труд го дал 
во зголемувањето на доходот на основната орга-
низација. 

Судот смета дека предвидувањето според кое 
за секој нареден степен на стручна подготовка по-
висок од средна стручна подготовка на наставни-
ците да им се додаваат по 40 бода повеќе како 
стимул за постигнување на повисока стручна ос-
пособеност, всушност значи предвидување на струч-
ната подготовка како посебен и самостоен основ 
надвор од основот сложеност и двојно нејзино 
вреднување, што не е во согласност со уставното 
начело на распределба според трудот и постигна-
тите резултати во работата: 

Со оглед на тоа што со членот 17 под ѓ од 
оспорениот правилник стручната подготовка е пред-
видена како посебен и самостоен основ надвор 
од основот сложеност и двојно е вреднувана и 
тоа еднаш во рамките на основот сложеност и 
повторно како посебен и самостоен основ, Судот 

оцени дека оваа одредба од правилникот не е во 
согласност со уставното начело на распределба 
според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот 
на ОР Македонија и во членот 126 од Законот за 
здружениот труд. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 145/84 
14 јануари ,1982 година 

Скопје 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Боро Доганџићи, е. р. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД З А КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ 

НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

91. 
Врз основа на член 11 и Иб од Законот за 

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта („Службен весник на СР1М" бр. 48/74), Уп-
равниот одоор, на седницата одржана на 9 март 
1,982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
РАЗВОЈ ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата на Републичкиот фонд за кре-

дитирање на побрзиот развиток на стопански не-
доволно развиените краишта (во натамошниот 
текст: Републички фонд) што ќе се формираат од 
делот на вишоците на приходите на Народната 
банка на Македонија и од пренесените средства, 
во 1982 година ќе се употребат 109,0 мил. динари 
за учество во создавањето на стопанска и друга 
инфраструктура, за проширување на материјал-
ната основа на трудот на организациите на здру-
ж е н труд во општествените дејности и за преква-
лификација и стручно оспособување на работни-
ци во недоволно развиените краишта. 

Овие средства ќе се доделуваат на корисни-
ците неповратно. 

Член 2 
Со средствата на Републичкиот фонд во виси-

на од 40, 0 мил. динари ќе се потпомага уредува-
њето на градежно земјиште (изградба на пристап-
ни патишта, довод на електрична енергија, обез-
бедување на вода и довод на телефонски линии) 
во подигањето на стопански капацитети на лока-
циите каде не се создадени потребните инфра-
структурни услови и за адаптација на објекти за 
стопански цели, кога како инвеститори се јаву-
ваат организациите на здружен труд вон подрач-
јето на недоволно развиените општини или се по-
дигаат капацитети вон центрите на општините. 

Член 3 
Средствата од претходниот член ќе се обез-

бедат на инвеститорите како учество во висина 
до 40°/о од пресметковната вредност на овие вло-
жувања. 
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По исклучок, во општините Македонски Брод, 
Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка во кои 
се намалува населението, ова учество може да 
изнесува до 60%. 

Член 4 
Корисници на средствата се организациите на 

здружен труд кои остваруваат развојни програми 
според одредбите на член 2 од оваа одлука. 

Решенијата за одобрување ќе ги донесува Уп-
равниот одбор на Фондот по предлог на Комисијата 
за следење на развојни програми. 

Член 5 
Со средствата на Републичкиот фонд во ви-

сина од 60,0 мил. динари ќе се потпомагаат инвес-
тиционите зафати за: изградба на училишен прос-
тор за основно образование, модернизација и ре-

конструкција на патишта од IV ред, рударски ис-
тражувања, ел в е р и ф и к а ц и ј а на селски населби, 
изградба на водоводи, изградба на амбулантно-по-
ликлинички објекти и за ПТТ врски во селските 
населби. 

Член 6 
Средствата од претходниот член ќе можат да 

се користат како учество во висина до 25% од 
вредноста на инфраструктурните зафати во сите 
недоволно развиени општини. 

По исклучок., за вложувањата во општините 
Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива 
Паланка и во пограничните населби учеството на 
Републичкиот фонд може да изнесува до 35°/о. 

Член 7 
Корисници на средствата од член 5 од оваа 

одлука се организациите на здружен труд, само-
управните интересни заедници, собранијата на оп-
штините и другите правни лица преку кои се 
реализираат инфраструктурните зафати. 

Член 8 
Собранијата на општините од недоволно раз-

виените краишта при определувањето на корисни-
ците ќе се грижат за заедничко и функционално 
решавање на проблемите од областа на инфра-
структурата со соседните општини и на поширо-
киот простор на Републиката. 

Член 9 
Со цел посебно да се потпомогне изградбата 

на патиштата од IV ред и електрификацијата на 
селските населби, на општините Македонски Брод, 
Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка, во кои 
според пописот на населението од 1981 година е 
намален бројот на жителите, им се распределуваат 
по 1,5 мил. динари. 

Користењето на овие средства ќе се врши 
според програмите на собранијата на општините 
во кои ќе се утврди и делот на учеството на мес-
ното население, општините и други-

Учеството на средствата на Републичкиот фонд 
за овие намени може да изнесува до 40% од 
вредноста на програмите. 

Член 10 
Распределбата на другите средства од членот 

5 од оваа одлука по општини се врши диференци-
рано, а во зависност од достигнатиот степен на 
стопанска развиеност на општините и населението. 

Со цел да се обезбеди порамномерна распре-
делба и изрази повисок степен на солидарност на 
овие краишта дел во висина од 2'5% од средствата 
се распределуваат подеднакво на сите општини. 

Член 11 
Со примена на критериумите од ппетхолниот 

член и средствата од член 9 на оваа одлука вкуп-

ните средства по општини се распределени во 
следните износи: 

Вкупно: 
Берово 
Брод Македонски 
Виница 
Гостивар 
Дебар 
Демир Хисар 
Кичево 
Кратово 
Крива Паланка 
Крушево 
Радовиш 
Ресен 
Струга 
Тетово 

Член 12 

Општините со посебни одлуки ќе ги утвр-
дат непосредните корисници во согласност со оп-
штите намени утврдени со членот 5 од оваа од-
лука. 

Член 13 

На Републичката заедница за вработување со 
договор ќе и се обезбедат 2,0 мил. диџари како 
дополнителни средства во стручното оспособува-
ње или преквалификација заради вработување на 
невработените лица од недоволно развиените кра-
ишта. 

Поблиските услови за користење на овие сред-
ства ќе се утврдат во Договорот за условите и 
постапката во користењето на овие средства. 

Член 14 

Користењето на средствата од Републичкиот 
фонд според оваа одлука ќе се врши преку ос-
новните банки на Стопанска банка — Скопје ка -
де се остваруваат редовните буџетски средства на 
општините. 

Овластената Стопанска банка — Здружена бан-
ка преку која се остваруваат и користат средства-
та на Републичкиот фонд ќе ги врши финансис-
ките работи и ќе врши наменска контрола за упо-
треба на средствата за што ќе го известува Ре-
публичкиот фонд. 

Ако средствата се користат ненаменски или 
не се обезбедува учество од другите извори, Сто-
панска банка — Здружена банка Скопје ќе го 
извести Управниот одбор на Фондот кој ќе ги 
прераспредели средствата на други општини. 

Член 15 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 02-64/1 
12 март 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор на Фондот, 

Иќмет Крифца, е. р. 

во мил. динари 
66,0 
2.5 
6,0 
2.7 
8.6 
2,9 
5,0 
6,2 
4.0 
4.8 
2,6 
3.1 
2,5 
6.2 

10,0 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

200. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за 

системот на цените и за општествената контрола на 
цените на производите и услугите („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 33/80) и одредбите на [Резолуци-
јата за политиката на остварувањето н^ Општес-
твениот план на Социјалистичка Република Маке-
донија за периодот^ од 1984 до 1985 година во 1982 
година („Службен весник на СРМ", бр, 42/81) и 
Договорот за спроведување на политикава на це-
ните во 1982 година („Службен лист Ца СФРЈ", 
бр. 7/82), Извршниот совет на Собраниево на СР 
Македонија, Извршниот совет на Собранието на 
град Скопје и извршните совети на собранијата 
на општините склучуваат 

д о г о в о р ! 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕ-
НИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАД-
ЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ 

ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија, Извршниот совет на Собранието на град 
Скопје и извршните совети на собранијава на оп-
штините (во натамошниот текст: учесници на До-
говорот), во рамките на своите надлежности ќе 
преземат економски мерки и мерки на општестве-
на контрола на цените за спроведување; на поли-
тиката на цените и остварувањето на Делите на 
политиката на економската стабилизација и дру-
гите задачи, утврдени со Резолуцијата за. полити-
ката на остварувањето на Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија За перио-
дот од 1981—»1985 година во 1982 година (во ната-
мошниот текст: Резолуција) со Што (ќе ^обезбедат 
побавен пораст на цените во однос на 19$1 година. 

Учесниците на Договорот се согласни теков-
ниот пораст на цените во 198(2 година (декември 
1982 година во однос на декември 1981 година) да 
изнесува и тоа: ј 

— цени на производителите на инн 
дустриски производи [ до 14% 

— цени на производителите на зем^-
ј одел ски производи ј до 17% 

— цени на мало ј до 15% 
— цени на услуги [ до 16% 
— трошоци на живот I до 17% 

Со оглед на влијанието што го имаат комунал-
ните услуги врз цените на мало и трошоците за 
живот, учесниците на Договорот се согласни зго-
лемувањето на овие цени во 1982 годину да из-
несува: I 

— ка ј општините кои имаат топлифиЈкација и 
градски сообраќај — до 20% и ј 

— к а ј општините кои немаат топлифр(кација и 
градски сообраќај — до 18%. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни 'Дека те-

ковниот пораст на цените во 1982 година,: предви-
ден со одредбите од член 1 став 2 на овојѓ договор, 
ќе се остварува првенствено со обезбедување на 
услови за доследна примена на Законот, ^ во сог-
ласност со тековната економска политика, Џ тоа со: 

— преземање на економски мерки во., областа 
на распределбата на доходот, кредитната г полити-
ка, политиката на даноци и придонеси, прометот 
на стоки и услуги, стоковните и другите" резерви, 
општата и заедничката потрошувачка и Друго; 

— склучување на самоуправни спогодби и оп-
штествени договори со кои на подолгорочна основа 
ќе се уредуваат меѓусебните економски односи и 
врз основа на тоа односите на цените меѓу орга-

низациите на здружен труд доходовно поврзани во 
репродукциони целини во согласност со Законот 
и утврдената политика на цените; 

— со доследна примена на критериумите за 
формирање на цените утврдени со Законот, а по-
себно влијанието на светските цени врз нивоата 
и односите на цените на домашниот пазар. 

Учесниците на Договорот се согласни дека спо-
годбено и истовремено ќе преземат и мерки на 
непосредна контрола на цените за одделни произ-
води и услуги кои се од поширок општествен ин-
терес, односно се значајни за тековната општес-
твена репродукција или за непосредната потрошу-
вачка на работните луѓе и граѓаните за кои се 
стекнале услови предвидени со Законот доколку 
со преземените економски и други мерки од став 
1 на овој член не можат да се обезбедат услови ^ 
за остварување на утврдената политика на це-
ните. 

Член 3 
Учесниците на Договорот се согласни заедни-

ците за работите на цените, во меѓусебната сора-
ботка и со соработка со Стопанската комора на 
Македонија, да изработат рамковна програма за 
поместување на цените во 198:2 година која тре-
ба да го содржи обемот на можното зголемување 
на цените и влијанието на тоа зголемување врз 
вкупниот пораст на цените во ОРМ, а кое не смее 
да го помине тековниот пораст на цените на ниво 
на земјата. 

При изработка на рамковната програма за по-
местувањето на цените од став 1 на овој член при 
промената на цените, учесниците на Договорот се 
согласни дека ќе водат сметка за динамиката на 
поместувањето на цените, како и потребата за се-
лективна и .диференцирана политика на цените 
и за остварување на изразените диспаритети на 
цените меѓу поодделни групи на производи, про-
изводи и услуги. Покрај тоа во оваа програма ќе 
се содржат и рамковни поместувања на цената на 
производите и услугите од надлежноста на општи-
ните. 

Учесниците- на Договорот се согласни дека не-
ма да вршат поместување на цените до донесува-
ње на програмата од став 1 на овој член. Рам-
ковната програма за можното поместување на це-
ните ќе се донесе најкасно до крајот на февруари 
1982 година. 

Член 4 
Учесниците на Договорот се согласни во првото 

тримесечје од 1982 година, врз основа на заеднич-
ки објективни утврдени критериуми, да ја преис-
питаат надлежноста на општествено-политичките 
заедници во областа на цените и ако се оцени за 
потребно ќе се пристапи кон склучување на Дого-
вор за измени и дополнување на Договорот за ут-
врдување на производи и услуги што се сметаат 
од интерес на Републиката („Службен весник на 
СРМ", бр. 22/81). 

Член 5 
Учесниците на Договорот се согласни дека во 

спроведувањето на општествената контрола на це-
ните меѓусебно ќе соработуваат во рамките на Ре-
публичката заедница ~§а работи на цените, така 
што поместување на цените не може да се врши 
без претходна соработка на Републичката и оп-
штинските заедници за работи на цените за след-
ните производи и услуги: 

— свежо месо, 
— млеко и преработки од млеко, 
— леб и печива, 
— комунални услуги, 
—• занаетчиски услуги, 
— градски и приградски сообраќај. 
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Член 6 
Учесниците на Договорот се согласни во со-

работка со Стопанската комора на Македонија и 
другите асоцијации на здружениот труд да покре-
нуваат иницијативи за склучување на општестве-
ни договори и самоуправни спогодби за цените со 
кои на подолгорочна основа ќе се уредуваат одно-
сите на цените во рамките на репродукциони це-
лини на ниво на Републиката, односно на ниво на 
целата земја. 

Учесниците на Договорот се согласни, по пот-
реба, во меѓусебна соработка да ги утврдуваат 
производите и услугите за кои ќе предложат на 
Собранието на СРМ и собранијата на општините 
задолжително покренување на постапка за само-
управно спогодување, односно општествено дого-
варање на цените во согласност со Законот. 

Член 7 
Учесниците на Договорот се согласни дека во 

1982 година нема со поместување на цените да 
обезбедуваат средства со примена на развојниот 
критериум за инвестиции и за развој на инфра-
структурни и други дејности, освен по исклучок за 
одделни производи и услуги за кои со Општестве-
ниот план на СРМ за периодот од 1981 до 1985 го-
дина е утврдено дека нивниот развој .треба да се 
поттикнува и со примена на овој критериум. 

Член 8 
Учесниците на Договорот се согласни најкасно 

еден месец по потпишување на Договорот да до-
несат одлуки за начинот на формирање на цените 
на производите во прометот на големо и мало. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се согласни при спро-

ведувањето на политиката на цените во 1982 го-
дина да преземаат економски и други мерки и 
активности за успорување на натамошниот пораст 
на трошоците на живот и опаѓање на животниот 
стандард на работните луѓе. 

Учесниците на Договорот, во рамките на сво-
јата надлежност, со соодветно премирање на про-
изводителите, а исклучително и со примена на 
компензации и други социјални мерки во потро-
шувачката, ќе обезбедат зголемувањето на проИз-
водителските цени, врз основа на критериумите од 
Законот, да не повлекува во целост и зголемување 
на малопродажните цени на производите и услу-
гите кои имаат битно влијание врз трошоците за 
живот и животниот стандард. 

Член 10 
Учесниците на Договорот се согласни дека ќе 

го поттикнуваат побрзото склучување на самоуп-
равните спогодби со кои се уредуваат односите на 
основните организации на здружен труд кои се 
занимаваат со производство, односно со промет на 
производи и услуги од интерес на непосредната 
потрошувачка на работните луѓе и граѓаните, со 
учество на организираните потрошувачи. 

Имајќи го предвид значењето и улогата на 
организираните потрошувачи во општествената 
контрола на цените, учесниците на Договорот се сог-
ласни дека ќе им создаваат услови на организи-
раните потрошувачи и ќе ја поттикнуваат актив-
носта за остварување на нивната улога во форми-
рањето на цените, усогласувањето на односите во 
областа на цените и во спроведувањето на општес-
твената контрола надоените. 

Член 11 
Учесниците на Договорот се согласни дека ќе 

предлагаат и преземаат мерки и активности за 
зголемување на производството, поттикнување на 
претходното договарање на производството заради 
обезбедување на домашниот пазар со потребни 
производи, во согласност со утврдените материјал-
ни биланси на Републиката и општините и дека 

ќе го обезбедат јакнењето на стоковните резерви 
на сите нивоа заради стабилизација на производ-
ството и снабденоста на пазарот. 

Член 12 
Заради спроведување- на утврдената политика 

на цените учесниците на Договорот се согласни 
дека со мерките за тековната политика и другите 
мерки на сите нивоа ќе делуваат на урамнотежу-
вање на понудата и побарувачката, на стабилнос-
та на пазарот и смирувањето на цените, и тоа: 

— со организирана акција з а . смалување на 
материјалните трошоци, штедењето на енергијата 
и суровините, со јакнењето на квалитативните ф а к -
тори на стопанисувањето; како и со подобрување 
на финансиската и работната дисциплина; 

— со сведување на инвестициите во рамките 
на расположливите средства, менувањето на струк-
турата на инвестициите и поострувањето на кри-
териумите за рентабилност на вложувањата и со 
согледувањето на општествената и економската оп-
равданост на инвестициите; 

— изработка на материјални биланси на ос-
новните прехранбени производи и одделни произ-
води од стоки за широка потрошувачка и следе-
ње на нивната реализација; 

— со периодично согледување на усогласенос-
та на средствата издвоени за општествени и заед-
нички потреби од утврдената политика; 

— со политиката на потрошувачките кредити, 
која непосредно ќе се поврзува со политиката и 
движењето на цените, и со тоа да се за јакне по-
зитивното влијание на пазарните законитости на 
движењето и односите на цените; 

— со насочување на средствата за финанси-
рање на изградба на конкретно утврдените капа-
цитети во рамките на стеснати приоритети и со 
водењето на селективна политика на финансира-
њето на инвестициите од банкарските средства ка-
ко би се сма ли ле притисоците на цените по тој 
основ; 

— со мерките на заедничка политика на еко-
номските односи со странство преку разработка 
на посебните мерки за зголемување на девизниот 
прилив (од услуги, туризам, транспорт) и со други 
мерки за обезбедување услови за приоритетно снаб-
дување со суровини и основни репродукциони 'ма-
теријали на организациите на здружен труд и 
производство на добра заради задоволување на 
основните потреби на населението (снабдување со 
суровини за производство на лекови и детергенти, 
потоа со вештачко ѓубре и средства за заштита 
на растенијата, увоз на компонента за сточна хра-
на ј* други неопходни материјали за потребите на 
земј оделското производство). 

Член 13 
Учесниците на Договорот се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, дека во 1982 
година нема да ги зголемуваат стапките на дано-
кот на промет, туку во сообразност со политиката 
на порастот на општата и заедничката потрошу-
вачка и во случаите на зголемувањето на цените, 
тие стапки, по правило, треба да ги намалуваат. 

Член 14 
Заради обезбедување на снабденоста на паза-

рот со основните прехранбени производи и дефи-
цитарните индустриски производи, на ниво на сите 
општествено-политички заедници, учесниците на 
Договорот се согласни да обезбедат услови за ј ак-
нење на стоковните резерви на тие производи, осо-
бено на општинските, како би можело благовреме-
но и ефикасно да се интервенира на пазарот. 

Во случај на пореметување на пазарот, учес-
ниците на Договорот се согласни да интервенираат 
со стоковни резерви на ниво на Републиката при 
што во прв ред ќе се користат општинските сто-
ковни резерви, а потоа републичките. 
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Учесниците на Договорот се согласни,; во рам-
ките на преземањето на мерките и активностите 
за функционирањето на единствениот југословенски 
пазар, да преземат активности и посебни мерки со 
цел за поорганизиран откуп и пласман Ца пазар-
ните вишоци на одделни земјоделски прехранбени 
производи. I 

Член 15 ј 
Учесниците на Договорот меѓусебно Це се из-

вестуваат за движењето и положбата нај, пазарот 
на цените и за намерите и преземените мефки, про-
блемите кои се јавуваат во остварувањето на ут-
врдената политика на цените во 1982 година, како 
и преземените мерки. | 

Учесниците на Договорот се согласни," заедни-
ците за работите на цените да го следат, ј согледу-
ваат и анализираат движењето и тенденциите во 
областа на цените, да ги анализираат тие Движења 
и тенденции по поодделни производни дејности и 
најважните групи на производи и услуги и да 
предлагаат преземање на мерки и активности со 
кои ќе се обезбеди остварувањето на утврдената 
политика на цените во 1)982 година во согласност 
со одредбите на овој договор. | 

Учесниците на Договорот се согласни јдека оп-
штинските заедници за работите на цените во 
спроведувањето на одредбите од став 3 ; на овој 
член ќе и доставуваат на Републичката Заедница 
за работите на цените соодветни известувања. 

I 
Член 16 ј 

Овој договор ќе се објави во „Службе^ весник 
на Социјалистичка Република Македонија^". 

Потписници: 

Извршниот совет на Собранието на Ср Маке-
донија, Извршниот совет на Собранието наѓ општи-

ната Берово. Извршниот совет на Собранието на 
општината Битола, Извршниот совет на Собра-
нието на општината Македонски Брод, Извршниот 
совет на Собранието на општина Валандово, Из-
вршниот совет на Собранието на општината Вини-
ца, Извршниот совет на Собранието на општината 
Гевгелија, Извршниот совет на Собранието на оп-
штината Гостивар, Извршниот совет на Собранието 
на општината Дебар, Извршниот совет на Собра-
нието на општината Делчево, Извршниот совет на 
Собранието на општината Демир Хисар, Извршниот 
совет на Собранието на општината Кавадарци, Из-
вршниот совет на Собранието на општината Ки-
чево, Извршниот совет на Собранието на општи-
ната Кочани, Извршниот совет на Собранието на оп-
штината Кратово, Извршниот совет на Собранието на 
општината Крива Паланка, Извршниот совет на 
Собранието на општината Крушево, Извршниот со-
вет на Собранието на општината Куманово, Из-
вршниот совет на Собранието на општината Него-
тино, Извршниот совет на Собранието на општи-
ната Охрид, Извршниот совет на Собранието на 
општината Прилеп, Извршниот совет на /Собрание-
то на општината Пробиштип, Извршниот совет на 
Собранието на општината Радовиш, Извршниот со-
вет на Собранието на општината Ресен, Извршни-
от, совет на Собранието на општината Свети Нико-
ле, Извршниот совет на Собранието на општината 
Струга, Извршниот совет на Собранието на оп-
штината Струмица, Извршниот совет на Собрание-
то на општината Тетово, Извршниот совет на Соб-
ранието на општината Титов Велес, Извршниот 
совет на Собранието на општината Штип, Изврш-
ниот совет на Собранието на град Скопје. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
^ ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА \ 

\ I! 
201. | 

Врз основа на член 30 од Законот за избор на 
членови на делегациите и на делегатите! во соб-
ранијата на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ", бр. 41/81) и член 28 од .Статутот 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 10 март 1982 година, донесе | 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 3(АШТЦТА НА 

ДЕЦАТА 
I 

Член 1 ; 
Собранието на Републичката самоуправна ин-

тересна заедница за општествена заштита; на де-
цата го сочинуваат 84 делегати, од кои 45 Делегати 
од редот на корисниците на услугите и 39 деле-
гати од редот на давателите на услугите. ; 

I 
Член 2 ; 

Делегатски единици за избирање делегати во 
Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на децата 
се: собранијата на општинските самоуправни ин-

тересни заедници за општествена заштита на де-
цата, извршните органи на општествените органи-
зации од областа на општествената заштита на де-
цата и заинтересираните организации на здру-
жен труд и другите организации и здруженија на 
граѓаните што се од општ интерес за Републиката 
и тоа: 

/1. Делегатска единица број 1: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Битола, кое из-
бира 3 делегати и тоа: 

— 2 делегати од редот на корисниците на ус-
лугите, 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

2. Делегатска единица број 2: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена. заштита на децата — Гази Баба — 
Скопје, кое избира 3 делегати и тоа: 

— 2 делегати од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

3. Делегатска единица број 3: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Кисела Вода — 
Скопје, кое избира 3 делегати и тоа: 

— 2 делегати од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 
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4. Делегатска единица број 4: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Куманово, кое 
избира 3 делегати и тоа: 

—• 2 делегати од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 11 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

5. Делегатска единица број 5: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Прилеп, кое из-
бира 3 делегати и тоа: -

— 2 делегати од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. • 

6. Делегатска единица број 6: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Струмица, кое 
избира 3 делегати и тоа: 

— 2 делегати од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

7. Делегатска единица број 7: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Тетово, кое из-
бира 3 делегати и тоа: 

— 2 делегати од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— |1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

8. Делегатска единица број 8: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Титов Велес, 
кое избира 3 делегати и тоа: 

— 2 делегати од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

9. Делегатска единица број 9: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Карпош —г Скоп-
је, кое избира 3 делегати и тоа: 

— 2 делегати од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

^.Делегатска единица број 10: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Штип, кое из-
бира 3 делегати и тоа: 

— 2 делегати од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

11. Делегатска единица број 11: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Берово, кое из-
бира 2 делегати и тоа: 

— '1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

<12. Делегатска единица број 12: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за ^ 
општествена заштита на децата — Македонски 
Брод, кое избира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— ,1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

13. Делегатска единица број 13: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Валандово, кое 
избира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

14. Делегатска единица број 14: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата т - Виница, кое 
избира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

15. Делегатска единица број 15: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Гевгелија, кое 
избира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

16. Делегатска единица број 16: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Гостивар, кое 
избира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот па давателите на услу-
гите. 

17. Делегатска единица број 17: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита па децата — Дебар, кое из-
бира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

18. Делегатска единица број 18: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Делчево, кое 
избира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— II делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

19. Делегатска единица број 19: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Демир Хисар, 
кое избира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— ,1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

20. Делегатска единица број 20: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Кавадарци, кое 
избира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

21. Делегатска единица број 21: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Кичево, кое из-
бира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на услу-
гите и 

— ! делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

22. Делегатска единица број 22: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Кочани, кое из-
бира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

23. Делегатска единица број 23: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Кратово, кое 
избива 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и 
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— 1 делегат од редот на давателиве на услу-
гите. I 

24. Делегатска единица број 24: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Крива Паланка, 
кое избира 2 делегати и тоа: « 

— 1 делегат од редот на корисниците на ус-
лугите и " } 

— 1 делегат од редот на давателиве на услу-
гите. I 

25. Делегатска единица број 25: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна Заедница за 
општествена заштита на децата — Крушево, кое 
избира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на услу-
гите и I 

— 1 делегат од редот на давателиве на услу-
гите. | 

26. Делегатска единица број 26: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Неготино, кое 
избира 2 делегати и тоа: ј 

— 1 делегат од редот на корисниците на услу-
гите и | 

— .1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. ј 

27. Делегатска единица број 27: Собранието) на 
Општинската самоуправна интересна Заедница за 
општествена заштита на децата — ОХЈЗИД, кое из-
бира 2 делегати и тоа: ј 

— 1 делегат од редот на корисниците на услу-
гите и ! 

— 1 делегат од редот4 на давателите на услу-
гите. ! 

28. Делегатска единица број 28: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Прориштип, кое 
избира 2 делегати и тоа: ј; 

— 1 делегат од редот на корисниците на услу-
гите и ј 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. I 

29. Делегатска единица број 29: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна Заедница за 
општествена заштита на децата — Радовиш, кое 
избира 2 делегати и тоа: ' 

— )1 делегат од редот на корисниците на услу-
гите и [ 

— ,1 делегат од редот на давателиве на услу-
гите. 1 

30. Делегатска единица број 30: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Ресјен, кое из-
бира 2 делегати и тоа: ј 

— 1 делегат од редот на корисниците на услу-
гите и - ; 

— 1 делегат од редот на давателиве на услу-
гите. \ 

31. Делегатска единица број 31: Собранието на 
Општинската самоуправна, интересна Заедница за 
општествена заштита на децата — Свфти Николе, 
кое избира 2 делегати и тоа: ј 

— 1 делегат од редот на корисниците на услу-
гите и 1 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. , 

32. Делегатска единица број 32: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна Заедница за 
општествена заштита на децата — Струга, кое из-
бира 2 делегати и тоа: [ 

— ,1 делегат од редот на корисниците на услу-
гите и ј 

— 1 делегат од редот на давателиве на услу-
гите. , } 

ЗЅ. Делегатска единица број 33: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна Заедница за 
општествена заштита на децата — Центар — Скоп-
је, кое избира 2 делегати и тоа: ; 

— .1 делегат од редот на корисниците на услу-
гите ц 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

34. Делегатска единица број 34: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Чаир — Скопје, 
кое избира 2 делегати и тоа: 

— 1 делегат од редот на корисниците на услу-
гите и 

— 1 делегат од редот на давателите на услу-
гите. 

35. Делегатска единица број 35: Сојузот на ор-
ганизациите за социјалистичко воспитување и гри-
ж а на децата на Македонија, кој избира: 

— 1 делегат — давател на услуга. 
36. Делегатска единица број 36: Републичкиот 

одбор на Црвениот крст на Македонија, кој из-
бира : 

— ,1 делегат — давател на услуга. 
37. Делегатска единица број 37: Сојузот на пе-

дагошките друштва на Македонија и Заедницата 
на предучилишните установи на Македонија кои 
избираат: 

— 1 делегат — давател на услуга. 
38. Делегатска единица број 38: Сојузот на пен-

зионерите на Македонија и Сојузот на трудовите 
инвалиди на Македонија, кои избираат: 

— 1 делегат — корисник на услуга. 
39. Делегатска единица број 39: Феријалниот 

сојуз на Македонија и Сојузот на извидниците на 
Македонија, кои избираат: 

— 1 делегат — давател на услуга. 
40. Делегатска единица број 40: Републичкиот 

завод за унапредување на воспитанието и обра-
зованието, Републичкиот завод за здравствена заш-
тита и Републичкиот завод за унапредување на до-
маќинството, кои избираат: 

— 1 делегат — давател на услуга. 
Член 3 

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

Бр. 02-147/3 
10 март 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, е. р. 

202. 
Врз основа на член 75 и 76 од Статутот на 

Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на ,10 март 1982. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ И 
УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА СА-
МОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Одборот за самоуправна контрола на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата го сочинуваат 7 
члена. 

Член 2 
Делегатски единици за избирање членови во. 

Одборот за самоуправна контрола се: собранијата 
на општинските самоуправни интересни заедници 
за општествена заштита на децата, извршните ор-
гани на општествените организации од областа на 
општествената заштита на децата и заинтересира-
ните организации на здружен труд и другите ор-
ганизации и здруженија на граѓаните што се од 
општ интерес за Републиката и тоа: 
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1. Делегатска единица број 1: собранијата на 
општинските самоуправни интересни заедници за 
општествена заштита на децата од подрачјето на 
град Скопје |(Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Цен-
тар и Чаир), Сојузот на организациите за соција-
листичко воспитување и грижа на децата на Ма-
кедонија, Републичкиот одбор на Црвениот крст 
на Македонија, Феријалниот сојуз на Македонија, 
Сојузот на извидниците на Македонија, Сојузот на 
педагошките друштва на Македонија, Заедницата 
на предучилишните установи на Македонија, Ре-
публичкиот завод за унапредување на образова-
нието и воспитувањето, Републичкиот завод за уна-
предување на домаќинството, Републичкиот завод 
за здравствена заштита, Сојузот на пензионерите 
на Македонија и Сојузот на трудовите инвалиди 
на Македонија, кои избираат ,1 член. 

2. Делегатска единица број 2: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Куманово, Кри-
ва Паланка, Кратово и Пробиштип, кои избираат 
1 член. 

3. Делегатска единица број 3: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Охрид, Струга 
и Кичево, кои избираат 1 член. 

4. Делегатска единица број 4: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Битола, Прилеп, 
Ресен, Демир Хисар, Македонски Брод и Крушево, 
кои избираат 1 член. 

б. Делегатска единица број 5: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Титов Велес, 
Неготино, Кавадарци, Гевгелија и Валандово, кои 
избираат ,1 член. 

в. Делегатска единица број 6: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Штип, Радовиш, 
Струмица, Виница, Берово, Делчево, Кочани и Све-
ти Николе, кои избираат 1 член. 

<7. Делегатска единица број 7: Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Тетово, Гости-
вар и Дебар, кои избираат 1 член. 

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

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

Бр. 02-147/4 
10 март 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, е. р. 

203. 
Врз основа на член 44 од Законот за избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на ОРМ", бр. 41/81), Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата, на седницата одржана 
на 10 март 1982 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, 
ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГА-
ТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
За спроведување на изборите за делегати во 

Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата се 
именува Републичка комисија и тоа: 

1. За претседател, Елена Поповска — раково-
дител на група во Републичкиот секретаријат за 
законодавство и организација; 

— за заменик, Лилјана Митевска — самостоен 
советник во Републичкиот секретаријат за законо-
давство и организација. 

2. За секретар, Благоја Марковски — самостоен 
стручен соработник во Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита; 

— за заменик, Величко Андреевски — совет-
ник во Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита. 

3. За член, Љупчо (Мешков — советник во Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија; 

— за заменик, Благородна Тодоровска — са-
мостоен стручен соработник во Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

4. За член, Трајче Стипцаров -г- началник во 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување; 

— за заменик, Јове Филевски — ш е ф на отсек 
во Републичката самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување. 

5. За член, Перо Гулевски — раководител на 
сектор во Републичката самоуправна интересна за-
едница за вработување; 

— за заменик, Ѓоко Тагаси — раководител на 
одделение во Републичката самоуправна интерес-
на заедница за вработување. 

6. За член, ѓорѓи Чурлинов — началник во Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата; 

— за заменик, Ружа Костовска — референт за 
нормативна дејност во Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на 
децата. 

И 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 02-147/5 
10 март 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, е. р. 

204. 
Врз основа на член 55 точка в од Статутот на 

Републичката самоуправна интересна, заедница за 
општествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 10 март 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА ЗА 1981 ГОДИНА 
I 

Завршната сметка на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата за 1981 година се усвојува со след-
ните показатели: 

— вкупни приходи 1.402.268.370,91 
— вкупни расходи 1.119.756.834,54 
— вишок на приходи 282.511.536,37 

II 
Вишокот на приходи од точка I на оваа одлу-

ка се распределува во Деловниот фонд во износ 
од 282.511.536,37. 

И1 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 02-147/7 
10 март 1982 година Претседател, 

Скопје Емине Адеми, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ^ЈАРОСНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

205. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

избор на членови на делегациите и Делегати во -

собранијата на општествено-политичките заедни-
ци и на самоуправните интересни заедници („Служ-
бен весник на СРМ", бр.. 41/81) и член; г13 од Ста-
тутарната одлука на Републичката Самоуправна 
интересна заедница за старосно осигурување на 
земјоделците („Службен весник на ОРМГ, бр. 45/78), 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за старосне осигурување кѓа земјодел-
ците, на седницата одржана на 11 март 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА 
ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ГИ ДЕЛЕГИРААТ СОБРАНИ-
ЈАТА НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИН-
ТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ, СООДВЕТНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ 
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИ-
ЦИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА И 
ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
ЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ВО КОМИСИЈАТА 
ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА САМОУЏРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СТАРОСНИ) ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 | 
Собранието на Републичката самоуправна ин-

тересна заедница за старосно осигурување на зем-
јоделците (во натамошниот текст: Собрание на Ре-
публичката заедница) го сочинуваат 57 Делегати, од 
кои 45 делегати од општинските самоуправни ин-
тересни заедници за старосне осигурувале на зем-
јоделците (во натамошниот текст: општински за-
едници), 5 делегати од соодветните организации на 
здружен труд и 7 делегати од другите заинтере-
сирани организации и заедници од општ интерес 
за Републиката. [ 

Член 2 ј 
Делегатски единици за избор на делегати во 

Собранието на Републичката заедница ^о општин-
ските заедници се собранијата на општинските за-
едници. I 

Делегатски единици за избор на Делегати во 
Собранието на Републичката заедница во соод-
ветните организации на здружен труд ; и во дру-
гите заинтересирани организации и заедници се 
нивните делегации за учество во вриењето на 
функциите во собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници од областа на социјалното оси-
гурување или нивните органи на управување (ра-
ботнички совети) односно извршни органи (изврш-
ни одбори, совети и ел.). 

Член 3 ; 
I 

-Во Собранието на Републичката заедница, соб-
ранијата на општинските заедници делегираат на ј -
малку по еден делегат од подрачјето ка одделна 
општина од редот на делегатите избрани од деле-
гациите на заедниците на земјоделци (земјоделците 
— осигуреници и корисници на земјоделска пензи-
ја) за подрачјето на месните заедници,, а остато-
кот сразмерно на бројот на осигурениците и ко-
рисниците на пензија и бројот на жителите на 
подрачјето на одделните општински заедници. Спо-
ред овие критериуми, општинските заедници го 
делегираат следниот број на делегати: > 

(1. Берово — ед ех! делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците —г осигуре-
ници; 

2. Битола — еден делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници и 
еден делегат од редот на делегатите избрани од 
делегациите на месните заедници; 

3. Валандово — еден делегат од редот на де-
легатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 

4. Виница — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 

5. Гевгелија — два делегата од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа еден од земјоделците — осигу-
реници и еден од земјоделците — корисници на 
земјоделска пензија; 

6. Гостивар — два делегата од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците осигуреници; 

7. Дебар — еден делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

в. Делчево — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 

9. Д. Хисар — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 

\Ш Кавадарци — еден делегат од редот на де-
легатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници 
и еден делегат од редот на делегатите избрани од 
делегациите на месните заедници; 

11. Кичево — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 

/1)2. Кочани — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 

13. Кратово — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 

14. Крива Паланка — еден делегат од редот на 
делегатите избрани од делегациите на заедниците 
на земјоделците и тоа од земјоделците — осигу-
реници; 

15. Крушево — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 

16. Куманово — два делегата од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа еден од земјоделците — осигу-
реници и еден од земјоделците — корисници на 
земјоделска пензија; 

17. Македонски Брод — еден делегат од редот 
на делегатите избрани од делегациите на заедни-
ците на земјоделците и тоа од земјоделците — оси-
гуреници; 

18. Охрид — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 

19. Прилеп — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на • 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигурени-
ци и еден делегат од редот на делегатите избрани 
од делегациите на месните заедници; 

20. Пробиштип — еден делегат од редот на де-
легатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 
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21. Радовиш — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 

2:2. Ресен — еден делегат од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа од земјоделците — осигуреници; 

23. Свети Николе — еден делегат од редот на 
делегатите избрани од делегациите на заедниците 
на земјоделците и тоа од земјоделците — осигу-
реници; 

24. Скопје: 
— Општина „Гази Баба" — еден делегат од 

редот на делегатите избрани од делегациите на за-
едниците на земјоделците и тоа од земјоделците — 
осигуреници и еден делегат од редот на делегатите 
избрани од делегациите на месните заедници; 

— Општина „Карпош" — еден делегат од ре-
дот на делегатите избрани од делегациите на за-
едниците на земјоделците и тоа од земјоделците — 
осигуреници; 

— Општина „Кисела Вода" — еден делегат од 
редот на делегатите избрани од делегациите на за-
едниците на земјоделците и тоа од земјоделците — 
корисници на земјоделска пензија и еден делегат 
од редот на делегатите избрани од делегациите на 
месните заедници; 

— Општина , ;Чаир" — еден делегат од редот 
на делегатите избрани од делегациите на заедни-
ците на земјоделците и тоа од земјоделците — оси-
гуреници; 

25. Струга — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа од земјоделците — осигуре-
ници; 

26. Струмица — два делегата од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа: еден од земјоделците — осигу-
реници и еден од земјоделците — корисници на 
земјоделска пензија и еден делегат од редот на 
делегатите избрани од делегациите на месните за-
едници; 

27. Тетово — два делегата од редот на делега-
тите избрани од делегациите на заедниците на зем-
јоделците и тоа еден од земјоделците — осигу-
реници и еден од земјоделците — корисници на 
земјоделска пензија и еден делегат од редот на 
делегатите избрани од делегациите на месните за-
едници; 

28. Т. Велес — два делегата од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците и тоа еден од земјоделците — оси-
гуреници и еден од земјоделците — корисници на 
земјоделска пензија; 

2)9. Штип — еден делегат од редот на деле-
гатите избрани од делегациите на заедниците на 
земјоделците — осигуреници. 

Во Собранието на Републичката заедница со-
одветните организации на здружен труд го деле-
гираат следниов број делегати: 

1. Здружениот земјоделски прехранбен комби-
нат „Македонија" — Скопје — еден делегат, 

2. „Агромеханика" — Скопје — еден делегат, 
3. „Агрохемизација" — Скопје — еден делегат, 
4. „Алкалоид" — Скопје — еден делегат, 
б. „Агромакедонија" — Скопје — еден деле-

гат. 
Во Собранието на Републичката заедница дру-

гите заинтересирани организации и заедници го 
делегираат следниов број делегати: 

1. Деловната заедница „Македонијаплод" — Ре-
сен — еден делегат, 

2. Задружниот сојуз на Македонија — Скопје 
и Стопанската комора — Скопје — еден делегат, 

3. Советот за унапредување на индивидуално-
то земјоделство — Скопје — еден делегат, 

4. Сојузот на здруженијата на тутунопроизво-
дителите — Скопје — еден делегат, 

5. Сојузот на здруженијата на земјоделските 
техничари и агрономи — Скопје, Сојузот на пче-
ларските друштва — Скопје и Сојузот на вете-
ринарите — Скопје — еден делегат, 

6. Институтот за памук — Струмица и Инсти-
тутот за ориз — Кочани — еден делегат, 

7. Земјоделскиот факултет — Скопје, Факулте-
тот за ветеринарни работи — Скопје, Институтот 
за полјоделстро и градинарство — Скопје, Инсти-
тутот за сточарство — Скопје, Институтот за еко-
номика и организација во земјоделството — Скоп-
је, Институтот за заштита на растенијата — Скоп-
је, Институтот за проучување на почвата — Скоп-
је, Институтот за лозарство и винарство — Скопје, 
Институтот за овоштарство и Факултетското земјо-
делско стопанство Трубарево — Скопје — еден де-
легат. 

Член 4 
Во Комисијата за самоуправна контрола на Ре-

публичката заедница, собранијата на општинските 
заедници делегираат вкупно 7 делегати од редот 
на земјоделците — осигуреници од кои: Гостивар 
— еден делегат, Гевгелија — еден делег;ат, Струми-
ца — еден делегат, Тетово — еден делегат, Титов 
Велес — еден делегат, Куманово — еден делегат и 
општината „Гази Баба" — Скопје — еден делегат. 

Член 5 
Собранијата на општинските заедници кои де-

легираат повеќе од еден делегат во Собранието на 
Републичката заедница, со посебна одлука ќе ги 
определат делегациите од чиј состав се избираат де-
легатите за Собранието на Републичката заедница 
(делегатски единици). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

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

Бр. 02-680 
И март 1982 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Идризи Рушит, е. р. 

206. 
Врз основа на член 44 од Законот за избор на 

членови на делегациите и делегати во собранијата 
на општествено-политичките заедници и на само-
управните интересни заедници („Службен весник 
на СРМ", бр. 41/81) и член ,14 од Статутарната од-
лука на Републичката самоуправна интересна за-
едница за старосно осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на СРМ", бр. 45/78), Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за старосно осигурување на земјоделците, на сед-
ницата одржана на '11 март 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОС-

НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Во Изборната комисија за спроведување на из-

борите за делегати во Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците се именуваат: 

1. За претседател, Елена Поповска, раководи-
тел на група во Републичкиот секретаријат за за-
конодавство и организација; 

— за заменик, Лилјана Митевска, самостоен 
советник во Републичкиот сеќретаријат за зако-
нодавство и организација. 
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2. За секретар, Благоја Марковски, 'самостоен 
стручен соработник во РСИЗ за социјална заш-
тита; [; 

— за заменик, Величко Андреевски, [ советник 
во РС1ИЗ за социјална заштита. [ 

3. За член, Љупчо Мешков, советник во Струч-
ната служба на СИЗ на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија;- ј 

— за заменик, Благородна Тодорове*^, самос-
тоен стручен соработник за нормативна Дејност во 
Стручната служба на СИЗ на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија. ј 

4. За член, Трајче Стипцаров, началник во 
РСИЗ на здравството и здравственото осигурување; 

— за заменик, Јове Филевски, ш е ф | на отсек 
во РСИЗ на здравството и здравственово осигу-
рување. I 

15. За член, Перо Гулевски, раководите^ на сек-
тор во РСИЗ за вработување; ј 

— за заменик, Ѓоко Тагаси, раководител на од-ч 
деление во РСИЗ за вработување. , 

6. За член, Горѓи Чурлинов, началник [во РСИЗ 
за општествена заштита на децата; ј 

— за заменик, Ружа Костовска, референт по 
нормативна дејност во РСИЗ за општествена заш-
тита на децата. ; 

Член 2 ; 
Оваа одлука влегува во сила со денот!: на доне-

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

Бр. 02-681 
1(1 март 1982 година ј 

Скопје ј 
Потпретседател, 

Идриза Рушќит, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА, МАКЕДОНИЈА 

207. I 
Врз основа на член 28 од Законот за ј избор на 

членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 4/81) го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е I 
ЗјА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДО-

НИЈА — СКОПЈЕ I: 
Се распишуваат избори за делегати 4° Собра-

нието на Самоуправната интересна заедница за 
енергетика на Македонија — Скопје. ј 

Во Собранието на Самоуправната интересна за-
едница за енергетика на Македонија — Скопје де-
легати избираат: | 

— општинските самоуправни заедница за дис-
трибуција на електрична енергија по 1 (џден) де-
легат, а Општинската заедница на град Скопје — 
5 (пет) делегати; ј 

— организациите на здружен труд — Директни 
потрошувачи на електрична енергија пој 1 (еден) 
делегат; !• 

— организациите за производство на електрич-
на енергија заедно со работните организации во 
изградба — 8 (осум) делегати; ј 

— Работната организација за пренос јна елек-
трична енергија — 1 (еден) делегат; | 

— Работната организација за дистрибуција на 
електрична енергија — 7 (седум) делегати; 

— Работната организација за производство на 
нафта и нафтени деривати — 3 (три) Делегати; 

— Работната организација за промет со нафта и 
нафтени деривати — 3 (три) делегати; ! 

— Работната организација Универзитетски цен-
тар за математичко-технички науки — 1 (»еден) де-
легат, I 

Изборите за делегати во Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница за енергетика на Ма-
кедонија — Скопје да се одржат до 14. IV. 1982 
година. 

Ова решение да се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 08-534 
26 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. м а т . инж. Милан Џајковски, е. р. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И НА ФИЗИЧКАТА 

КУЛТУРА 
208. 

Врз основа на член 47 став 2 алинеја 2 од 
Законот за избор на членови на делегациите и на 
делегатите во собранијата на општествено-поли-
тичките заедници и на самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ", бр. 41/81), 
Изборната комисија на Републичката самоуправна 
интересна заедница на- културата и на физичката 
култура донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА КОРИСТЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОБРАСЦИТЕ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ИЗБОРНИ 
ДЕЈСТВИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗјБОРИ-
ТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЈАТА НА СА-
МОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА 
КУЛТУРАТА И НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА УТ-
ВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ 
НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБ-
РАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО -ПО ЛИТИЧКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУЦРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

»1. Одделните дејствија во постапката за избор 
на делегати во собранијата на самоуправните ин-
тересни заедници на културата и на физичката 
култура ќе се вршат според обрасците пропишани 
со ова упатство, а кои се негов составен дел. 

2. Ако за одделни дејствија во постапката за 
изборот на делегатите во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници не се пропишани об-
расци во смисла на точка 1 од ова упатство, из-
вршителот на соодветното изборно дејствие сам ќе 
ја определи потребната форма на тоа дејствие во 
писмен облик, односно ќе го прилагоди текстот во 
согласност со соодветните одредби од Законот за 
избор на членови на делегациите и на делегатите 
во собранијата на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници и со-
одветните одредби од Правилата за кандидирање 
членови на делегациите на основните самоуправни 
организации и заедници, на делегати во собранија-
та на општествено-политичките заедници и само-
управните интересни заедници и за носители на 

-самоуправни, јавни и други општествени функции, 
усвоени од Републичката конференција на ССРНМ 
и Советот на ССМ. 

3. Пропишаните обрасци за извршување на од-
делни изборни дејствија за спроведување на из-
борите за делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници на културата и на ф и -
зичката култура, соодветно се применуваат и за 
избор на делегати за членови во органите на са-
моуправната работничка контрола на самоуправ-
ните интересни заедници на културата и на ф и -
зичката култура, со тоа што се прилагодува тек-
стот. 

4. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престануваат да важат одредбите на Упат-
ството за обрасците за вршење одделни дејствија 
според Законот за избор на делегации и делегати 
во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници што се однесуваат на изборните дејствија за 
избор на делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници на културата и на ф и -
зичката култура, 



24 март 1982 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 12 ~ Стр. 213 

5. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРЖ". 

Бр. 0104-604 
12 март 1982 година 

Скопје 
Секретар, Претседател, 

Илија Милошевски, е. р. Новак Марковски, е. р. 

Изборен образец бр. I1) 
Свикување собир на делегацијата — делегациите 
за предлагање кандидати за делегати во Собра-
нието на самоуправната интересна заедница на 

на општината 
(член 86 и 109 од Законот) 

Врз основа на член 86 став 1 и 3 од Законот за 
избор на членови на делегациите и на делегатите 
во собранијата на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРЖ" бр. 41/8,1 год.), во до-
говор со организацијата на ССРН, на синдикатот, 
свикувам2) 
СОБИР НА, ДЕЛЕГАЦИЈАТА — ДЕЛЕГАЦИИТЕ 

за предлагање кандидати за делегати во Собрание-
то на самоуправната интересна заедница на 

на општината3) 
1. Свикувам собир на делегацијата — делега-

циите на 
(назив на основната самоуправна орга-

низација, заедница, општествена организација, 

здружение на граѓаните) 
2. 

, 3. 
4. 
б. : 

за предлагање кандидати за делегати во Собрание-
то на самоуправната интересна заедница на 

на општината . 
2. Собирот на делегацијата — делегациите ќе 

се одржи на ден 19 година, во 
часот, во просториите на . 

3. Собирот на делегацијата — делегациите ќе . 
се одржи со следниов 

Д Н Е В Е Н Р Е Д : 
,1. Предлагање кандидати за делегати во Соб-

ранието на самоуправната интересна заедница на 
на општината 

(назив на оп-

!) Изборниот образец се однесува на ОСИЗ и 
РОИЗ. 

2) Непотребното се прецртува. 
3) Ако се одржува заеднички собир на две и 

повеќе делегации, собирот на делегати го свикува 
претседателот на органот на управување на ОСО 
и Заедница во која се одржува собирот (член 86 и 
109 од Законот). 

4) Овој образец се користи и кога собирот го 
свикува Општинската изборна комисија во смисла 
ца член 89 став 2 од Законот. 

Изборен образец бр. 2 

Записник за работата на собирот на делегацијата 
— делегациите на основната — основните самоуп-
равни организации и заедници, општествени орга-
низации и здруженија на граѓаните за предлагање 
кандидати за делегати во Собранието на самоуп-
равната интересна заедница на 
на општината (член Об од Законот) 

З А П И С Н И К 
за работата на Собирот на делегацијата — деле-
гациите на основната — основните1) самоуправни 
организации и заедници, општествени организации 
односно здруженија на граѓаните за предлагање на 
кандидати за делегати во Собранието на самоуп-
равната интересна заедница на = 

на општината 

Делегатска единица број (корисници — 
даватели) 

1. Собирот се одржа на 19 годи-
на, во и започна со работа во часот. 

2. Собирот на делегацијата — делегациите се 
одржува за: 

1. 
(назив на основната самоуправна организа-

ција и заедница, општествена организација, однос-

но здружение) 
2. 
3. 
4 . 
5 . : 
3. Собирот на делегацијата — делегациите го 

свика претседателот на 
(назив на органот на ос-

новната самоуправна организација, заедница, оп-
во договор 

штествена организација, здружение) 
со организацијата на Социјалистичкиот сојуз, од-
носно Синдикатот. 

4. Собирот на делегацијата — делегациите го 
отвори свикувачот, односно овластеното лице од 
него 

(име и презиме и занимање на овластеното 

лице) 
5. (По отворањето на собирот се помина кон из-

бор на претседателство, и за членови на претсе-
дателството ги избра: 

За претседавач 
1. 

(име и презиме, занимање и делегација чиј 

е член) 
За членови 

2. 
(име и презиме, занимање и делегација чиј 

е член) 
3. 
4. 
5 . : 
Собирот потоа за записничар го избра 

'(име и 

презиме, занимање и делегација чиј е член) 
а за оверувачи на записникот ги избра 

I . 
(име и презиме, занимање и делегација чиј 

е член) 
2. 
6. Претседавачот утврди, врз основа на списо-

кот на членовите на делегацијата — делегациите 
на основната — основните самоуправни организа-
ции и заедници дека има вкупно (со букви: 

штината) 
|2. Прифаќање на кандидати за делегати во 

собранието на самоуправната интересна заедница 
на на општината . 

3. Собирот ќе го отвори и со него ќе раководи 
до изборот на Претседателството на собирот 

(име 

и презиме на претседателот на работничкиот совет 

или лицето што ќе го овласти тој) 
Број 

19 година 
во 

ПРЕТСЕДАТЕЛ4) 
НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ, ОДНОСНО НА 
СООДВЕТНИОТ ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ, 
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) членови и дек4 на Собирот 
присуствуваат (со букви: ј ) 
членови, а бројот на присутните од одделните де-
легации што го сочинуваат Собирот е следен: 

1. ; 
(назив на основната самоуправна! организаци-ј, 

ја и заедница, општествена организација и здру-
(со букви: ј ) 

жение на граѓаните) ј, 
членови. | 

2. ј 
(со букви: !—) членови. 

3 . ј 
(со букви: 1—) членови. 

4. итн. 
Потоа, претседавачот констатира &ека на Со-

бирот присуствува потребното мнозинство од чле-
новите на делегацијата односно на секоја делега-
ција и дека Собирот може да работи, ј полноважно 
да одлучува и објави дека Собирот е Свикан зара-
ди предлагање на делегати во Собранието на са-
моуправната интересна заедница на -4 
на општината . | 

Предлагачот потоа го објасни начинот на ра-
бота на Собирот. ј: 

На предлог на претседавачот Собирот го утвр-
ди следниов } 

Д Н Е В Е Н Р Е Д [ 
1. Предлагање на кандидати за Делегати во 

Собранието на самоуправната интересна заедница 
на на општината • . 

2. Прифаќање на предложените кандидати. 
По ова се помина на предлагање нк кандидати 

за делегати. По предлог од членовите! на делега-
цијата — делегациите на Собирот за кандидати за 
делегати се предложени: ј 

ѓ 
По завршеното предлагање на кандидати за де-

легати со јавно гласање со мнозинство, гласови од 
присутните членови, одделно за секој предложен 
кандидат Собирот за кандидати за делегати ги при-
фати, и тоа: 

I 1. \ 
(име и презиме, занимање и местб на живе-

ење, датум на раѓање и делегација чќ ј е член) 

2. ; 

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

Работата на Собирот заврши во часот. 
Записничар, 

Оверувачи: 
1. 
2. 

Претседателство на Собирот 
Претседавач: 
Членови: 1. 

2. 
Ј) Непотребното да се прецрта. 
2) Ако се одржува заеднички собир на две или 

повеќе делегации, Собирот го свикува и отвора 
претседателот на работничкиот совет, основната са-
моуправна организација и заедница, општествена 
организација односно здружение на граѓаните, во 
која се одржува Собирот. 

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

Изборен образец бр. 3 
Записник за работата на кандидационата конфе-
ренција на делегациите одржана заради утврдува-
ње листа на кандидати за делегати во Собранието 
на самоуправната интересна заедница на 

на општината — 
(член 87 од Законот) 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА К А Н Д И Д А Т С К А Т А КОН-
ФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ОДРЖАНА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗ-
БОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СА-
МОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 

: НА ОПШТИНАТА — 

1. Кандидационата конференција на делега-
циите се одржа на >№ година во 

(место) 
и започна со работа во часот. 

Кандидационата конференција на делегациите 
се одржа во делегатската единица број 

<1. 
(назив на делегатската единица) 

2 . 
3 . . 
4. 
5. и т . н. 

(корисник — давател)1), а заради утврдување на 
Листата на кандидати за делегати во Собранието 
на самоуправната интересна заедница на 

на општината . 
2. Седницата на Кандидационата конференција 

на делегациите ја свика и со нејзината работа до 
изборот на работното претседателство на Конфе-
ренцијата, раководеше претседателот на 

(да се оз-

начи називот на организацијата на Синдикатот, 
? к о ј ја отвори седни-

Социјалистичкиот сојуз) 
цата. 

3. По отворањето на седницата се мина на из-
бор на работно претседателство на Кандидационата 
конференција на делегациите. 

Кандидационата конференција на делегациите 
едногласно со мнозинство на гласови, за претседа-
вач го избра 

(име и презиме, занимање и место 
9 а з а членови на работното прет-

ка живеење) 
седателство ги избра: 

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

веење) 
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2. 
Потоа, за записничар беше избран 

(име и пре-
и двајца 

зиме, занимање и место на живеење) 
оверувачи на записникот: 

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

веење) 
2. 
4. Претседавачот утврди дека на седницата при-

суствуваат (со букви: ) 
членови на Кандидационата конференција на де-
легациите и дека Кандидационата конференција на 
делегациите има вкупно (со букви: 

) членови. 
5. Претседавачот утврди дека на седницата 

присуствуваат мнозинството од членови на Канди-
дационата конференција на делегациите, па објави 
дека таа може да работи и полноважно да одлу-
чува. 

Претседавачот објави дека конференцијата е 
свикана заради утврдување на кандидати за деле-
гати во Собранието на самоуправната интересна за-
едница на на општината 

Претседавачот потоа ја објасни целта на свит-
кувањето на седницата и начинот на работата на 
Кандидационата конференција на делегациите. 

6. На предлог од претседавачот, Кандидациона-
та конференција на делегациите го утврди след-
ниов 

Д Н Е В Е Н Р Е Д 

1. Запознавање со предлозите на кандидати 
за делегати во Собранието на самоуправната ин-
тересна заедница на на општината 

} предложени од собирот-собирите 
на делегацијата-делегациите за делегатската еди-
ница бр. (корисник-давател!), определена 
со одлука на Собранието на самоуправната инте-
ресна заедница на ; на општината 

број од 1982 година; 
2. Предлагање на кандидати за делегати (ко-

рисншЈи-даватели); 
3. Утврдување на Листа на кандидати за де-

легати. 
7. По ова се мина кон запознавање со пред-

ложените кандидати за делегати од собирите за 
делегациите на основните самоуправни организации 
и заедници (член 86 став 4 од Законот). 

8. За кандидати за делегати во оваа делегат-
ска единица се предложени вкупно 
делегати. 

По завршеното предлагање на кандидати за 
делегати со јавно гласање, одделно за секој пред-
ложен кандидат, со мнозинство гласови од при-
сутните членови на Кандидационата конференци-
ја на делегациите за кандидати за делегати се 
предложени: 

1. Кандидатот 
(име и презиме, занимање и место 

9. Потоа, претседавачот соопшти дека ја пре-
кинува работата на Кандидационата конференција 
на делегациите заради подготвување на гласањето 
за утврдување на кандидати за делегати, па про-
должениот на работата на Кандидационата кон-
ференција на делегациите го закажа за — 
часот, 

10. Кандидационата конференција на делега-
циите ја продолжи работата во часот. 

Претседавачот го објасни начинот на гласање-
то на Кандидационата конференција на делега-
циите а потоа со прозивка по списокот му предаде 
на секој член на Кандидационата конференција на 
делегациите гласачко ливче (листа на кандидати) 
и ги повика да пристапат кон гласање. 

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

Вкупно гласаа . 
Гласањето заврши во часот. 
11. Откако гласањето е завршено, претседава-

чот со помош на членовите на .работното претсе-
дателство пристапи кон утврдување на резултати-
те од гласањето. За таа цел најпрвин ги преброја 
неупотребените гласачки ливчиња и утврди дека 
ги има (со букви: ) 
и ги стави во посебен омот, што го затвори и за-
печати. 

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

По завршеното пребројување, а врз основа на 
резултатите од гласањето претседавачот објави де-
ка предложените кандидати го добиле следниот 
број гласови: 

1. Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
2 . 

доби (со букви: ) гласови. 
3. — 

доби (со букви: ) гласови. 
Врз основа на добиените гласови Кандидацио-

ната конференција на делегациите ја утврди след-
ната листа на кандидати: 

1. Кандидатот — 
(име и презиме) 

2. Кандидатот 
3. Кандидатот 

Во текот на утврдувањето на резултатите од 
гласањето не се случи никаква неправилност2) 

Кандидационата конференција на делегациите 
заклучи Листата на кандидатите за делегати да 
се достави во смисла на член )87 од Законот3) на 
Изборната комисија за самоуправните интересни 
заедници. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседава-
чот објави дека работата на кандидационата кон-
ференција на делегациите е завршена. 

Работата на Кандидационата конференција на 
делегациите заврши во часот. 

Записничар, 

Оверувачи, 
1. 
2. 

Работно претседателство на 
Кандидационата конферен-
ција 
1. Претседавач: 
2. Членови: 

1. 
2. = 

1() Непотребното се прецртува 
2) Ако се случила било каква неправилност или 

ако има некои приговори, тоа овде ќе се внесе 
во записникот. 

3) Кандидатите се внесуваат во листата спо-
ред бројот на гласовите што ги добил секој кан-
дидат, а кандидатите што добиле еднаков број 
гласови се наведуваат по азбучен ред (член 87 
од Законот). 
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Изборен образец бр. 4 | 
Листа на кандидати за делегати во Собранието на 
самоуправната интересна заедница на 
на општината (член 87 о^ Законот) 

Кандидационата конференција на делегациите 
во смисла на член 87 од Законот, одржава на 

(1982 година за избор на делегати во (Собрание-
то на самоуправната интересна заедница на — 

на општината ја утврди след-
нава: 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 

Кон листата2) на кандидатите го пр&ложуваме 
записникот за работата на К а н д и д а т с к а т а кон-
ференција на делегациите, како и писмените из-
јави од кандидатите дека ја прифаќаат! кандида-
турата. ; 

Изборен образец бр. 61) 

Оглас на листата на кандидатите за делегати во 
Собранието на самоуправната интересна заедница 
на — на општината 

(член 47 став 1 точка 2 од Законот) 

О Г Л А С 

Изборната комисија на самоуправните интерес-
ни заедници за избор на делегати во Собранието 
на самоуправната интересна заедница 
на општината врз основа на член 
47 став 1 точка 2 од Законот, ОБЈАВУВА дека 
Кандидационата конференција на делегациите за 
делегатската единица број корисник-
давател)2) за кандидати за делегати во Собранието 
на самоуправната интересна заедница на 
на општината за изборот што ќе 
се одржи на 19 година утврди: 

Л И С Т А Н А К А Н Д И Д А Т И 

Непотребното да се прецрта 1 

2) Листата на кандидатите се доставува до Из-
борната комисија на самоуправните интересни за-
едници (член 8в од Законот) [ 

Изборен образец бр. 51) ? 
Изјава за прифаќање на кандидатурата :за делегат 
во Собранието на самоуправната интересна заедни-
ца на на општината 

(член /11(3 од Законот) 

И З Ј А В А ( 
за прифаќање на кандидатурата | 

Изјавувам дека ја прифаќам _кандидатурата во 
Листата на кандидатите за делегат во Собранието 

на Општината 
Ј—, која 

(назив на самоуправната интересна заедница)" 
е утврдена на Општинската кандидацио^а конфе-
ренција на делегациите одржана на ј 
19 година. ! 

ђ Изборниот образец се применува за ОСИЗ и 
реиз 

2) Непотребното да се прецрта 

Изборен образец бр. 71) 
Свикување собир на делегацијата за избор на де-
легати во Собранието на самоуправната интересна 
заедница на општината (член 89 од Законот) 

Врз основа на член 89 став 1 од Законот, прет-
седателот на работничкиот совет, односно на соод-
ветниот орган на управување, во договор со орга-
низацијата на Социјалистичкиот сојуз, односно со 
организацијата на Синдикатот2), свикувам 

СОБИР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
ЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНА-
ТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА3) НА 

НА ОПШТИНАТА 

1. Свикувам собир на делегацијата на 
(назив 

х) Изборниот образец се применува за ОСИЗ и 
РСИЗ ј 

на основната самоуправна организација, заедница, 

општествена организација, здружение на граѓаните) 
за вршење на избор на делегати во Собранието на 
самоуправната интересна заедница -
на општината •—• во делегатска-

(назив на општината) 
та единица бр. : (корисник-давател). 

2. Собирот на делегацијата ќе се одржи на ден 
19 година, во часот, во 

просториите 
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3 Собирот на делегацијата ќе го отвори и со 
него ќе раководи до изборот на претседателството 
на Собирот (претседателството на делегацијата) 

(име и презиме на претседателот на работничкиот 

совет или лице што ќе го овласти тој) 

х) Изборниот образец се применува за ОСИЗ и 
реиз 

2) Непотребното се прецртува 
3) Изборниот образец се применува и на соби-

рот на делегацијата на месните заедници со соод-
ветно прилагодување на текстот 

Изборен образец бр. 81) 
Гласачко ливче за избор на делегати во Собранието 
на самоуправната интересна заедница на 

на општината 
(член 52 од Законот) 

Г Л А С А Ч К О Л /И В Ч Е 

За избор на делегати во Собранието на самоуп-
равната интересна заедница на на 
општината во делегатската едини-
ца број (корисник-давател)2) на Собирот 
одржан на ден 11982 година. 

Изборниот образец се применува за ОСИЗ и 
веиз 

2) Непотребното се прецртува 
Изборен образец бр. 91) 
Записник за работата на Собирот на делегацијата 
на Основната самоуправна организација, заедница, 
општествена организација, односно здружение на 
граѓаните за избор на делегати во Собранието на 
самоуправната интересна заедница на — 

на општината 
(член 97 од Законот) 

З А П И С Н И К 

за работа на Собирот на делегацијата на основната 
самоуправна организација, заедница, општествена 
организација односно здружение на граѓаните за 
избор на делегати во Собранието на самоуправната 
интересна заедница на на општи-

ната 
Собирот се одржа во делегатската единица бр. 

(корисник-давател)2). 

2. Во делегатската единица се избираат 
делегати и тоа: корисници и 
даватели. 

3. Претседателството утврди дека делегацијата 
брои вкупно членови, од тоа присутни 

членови. 

По пребројувањето на гласовите Претседател-
ството утврди дека гласале членови, 
од тоа неважечки гласачки ливчиња има . 

Според резултатите од гласањето во делегаци-
јата, одделните кандидати ги добиле следните гла-
сови: 

1. Кандидатот 
(име и презиме) 

добил гласови (со букви: ) 
гласови. 

2. Кандидатот : — 
добил гласови (со букви: ) 
гласови. 

3. Кандидатот —, : 
добил гласови (со букви: ) 
гласови. 

4. Кандидатот — 
добил гласови (со букви: ) 
гласови. 

Според наведениот резултат од гласањето, а 
во смисла на член 32 од Законот, Претседателство-
то утврди дека за делегати се избрани: 

За време на гласањето не се случија некои 
околности кои би биле од значење на изборот. 

РАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
1. Претседавач: 
2. Членови: 

1. 
2. 

!) Изборниот образец се однесува на ОСИЗ и 
реиз 

2) Непотребното се прецртува 

Изборен образец бр. 101) 
Записник на изборната комисија на самоуправни-
те интересни заедници за утврдување на резулта-



Стр. 218 — Бр. 112 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 март 1982 

тот од гласањето за заеднички делегат во Собра-
нието на самоуправната интересна заедница на 

на општината — ј(член 96 
став 2 од Законот) ! 

З А П И С Н И К ј 
НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА САМОУПРАВ-
НИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ З А УТВРДУВА-
ЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРОТ НА ЗАЕД-
НИЧКИОТ ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА СА-

МОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
НА ОПШТИНАТА — 

ОДРЖАН НА 19 ГОДИНА 
(Седницата на изборната комисија нк самоуп-

равните интересни заедници е одржана к(а 
19 година, во часот. ј 

На седницата на Комисијата се присутни; прет-
седателот , секретарот —ј 
и членот —. , 

а. На изборите за избор на делегати за Собра-
нието на самоуправната интересна заедница на 

на општината —ј , 
што се одржани на 19 година, оваа 
Комисија ја огласи Листата на кандидат^ на Кан-
дидационата .конференција на делегацииве за де-
легатската единица (корисник-да-
вател)2, што ги опфаќа делегациите на 

| (назив 

3. Комисијата ги прими изборните акт^и од си-
те претседателства на делегациите што јај сочину-
ваат делегатската" единица и по предлогов на ис-
тите и пребројувањето на гласачките ливчиња, Ко-
мисијата утврди дека резултатот на избррите во 
одделни делегации во делегатската единица е сле-
ден: ј 

гациите. 
6. Според наведениот резултат во прегледот 

кон т. 3 на овој записник, изборната комисија на 
самоуправните интересни заедници утврди дека 
во смисла на член 32 став 5 од Законот, во Деле-

гатската единица 
избран • 

9 з а делегат е 
— - кој 
(име и презиме на делегатот) 

добил мнозинство гласови во делегацијата, однос-
но во делегациите во која — кои се вработени по-
голем број работни луѓе, односно живеат поголем 
број на граѓани. 

ђ Изборниот образец се однесува на ОСИЗ и 
реиз 

2) Непотребното да се прецрта 

Изборен образец бр. II1) 
Уверение за избран делегат во Собранието на са-
моуправната интересна заедница на : 

на општината (член 99 од 
Законот) 

У В Е Р Е Н И Е2) 
ЗА ИЗБРАН ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 

НА ОПШТИНАТА 
Изборната комисија на самоуправните инте-

ресни заедници за избор на делегати во Собрание-
то на самоуправната интересна заедница на 

на општината Претсе-
дателството на Собирот на делегацијата-делегации-
те на 

(назив на основната самоуправна организа-
ција и заедница3), општествена организација, здру-

во , делегат-

!) Изборниот образец се применува за ОСИз и 
РСИЗ со соодветно прилагодување на текстот. 

2) Ова уверение го издава Претседателетвото 
на Собирот на делегацијата ако делегатот е деле-
гиран од една делегација. Изборната комисија на 
самоуправните интересни заедници ако Делегатот 
е делегиран од повеќе делегации на основните са-
моуправни . организации и заедници, општествени 
организации, односно здруженија на граѓаните. 

3) Образецот се применува и за месните заед-
Ешци со тоа што се прилагодува текстот за мес-
ните заедници. 

4) Непотребното да се прецрта. 
5) Доколку уверението го издава Претседател-

ството на собирот на делегацијата-делегациите, го 
потпишува претседавачот и членовите на претсе-
дателството на делегацијата. 
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Изборен образец бр. 121) 
< 

Уверение за делегирање на повремен делегат во 
Собранието на самоуправната интересна заедница 
на на општината 

(член 99 од Законот) 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НА ПОВРЕМЕН ДЕЛЕГАТ 

Претседателството на Собирот на делегацијата-
делегациите на 

(назив на основната самоуправна 

организација и заедница2), општествена организа-
во 

ција, здружение на граѓаните) (место) 
делегатска единица број (корисник-давател) 
потврдува дека на Собирот што се одржа на 
19 година го делегира 

(име и презиме, зани-
за делегат во Собранието на са-

манте) 
моуправната интересна заедница на 
на општината , 

(се означува 

одделната седница, определените прашања или оп-
ределениот временски период за кој е делегиран) 

19 година 
Во 

Претседателство на деле-
гацијата 
;1. Претседавач: 
2. Членови: 

,1. 
2. 

(печат) 

Ј) Изборниот образец се применува за ОСИЗ и 
РСИЗ со соодветно прилагодување на текстот. 

2) Непотребното се прецртува. 

Изборен образец бр. 1,3 
Записник за работата на собирот на делегацијата-
делегациите на основните самоуправни организации 
и заедници, избраните органи на општествените ор-
ганизации и здруженија на граѓаните за предла-
гање кандидати за делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на 

(член 97 во врска со член 191 
од Законот) 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈА-
ТА- ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ САМОУП-
РАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, МЕСНИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ, ИЗБРАНИТЕ ОРГАНИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИ-
ЈА НА ГРАЃАНИТЕ1) : 

(назив на основната самоуп-

равна организација и заедница, општествената ор-

ганизација на здруженија на граѓаните) 
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ, КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 

Делегатска единица (корисник-давател)1) 
1. Собирот се одржа на 19 година, 

во и започна со работа во 
(место) 

часот. 
2. Собирот се одржува за делегацијата-деле-

гациите на: 

1) . 
(назив на основната самоуправна организа-

5) 

3. Собирот на делегацијата-делегациите го сви-
ка претседателот на 

(име и презиме и назив на 
во договор со 

органот на организацијата) (да се 

наведе организацијата во договор со која се сви-

кува собирот — член 150 од Законот) 
4. Собирот на делегацијата-делегациите го от-

вори свикувачот, односно овластеното лице од него 

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

бор на претседателство на Собирот, па Собирот 
едногласно (со мнозинство на гласови) ги избра: 

За претседавач 
(име и презиме, занимање, де-

легација чиј е член) 
За членови: 
1) __ 

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

2) : 
3) 
Собирот потоа за записничар го избра 

(име 

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

кот на членовите на делегацијата — делегациите, 
дека има вкупно (со букви: ) 
членови, а дека на собирот присуствуваат 
со букви: ) а бројот на присутните 
од одделните делегации што го сочинуваат соби-
рот е следен: 

1) 
((назив на основната самоуправна организа-

ција и заедница, општествена организација и здру-

жение на граѓаните) 
2) 
3 ) 
4 ) 
5 ) 

Претседавачот констатира дека Собирот може 
да работи и полноважно да одлучува и објави дека 
Собирот е свикан заради предлагање кандидати за 
делегати во Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница на . 

Претседавачот потоа го објасни начинот на 
работата на Собирот. 

На предлог на претседавачот, Собирот го ут-
врди следниот 

Д Н Е В Е Н Р Е Д : 

1) Предлагање кандидати за делегати во Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на 

2) Прифаќање на предложените кандидати. 
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По ова се мина на предлагање ца кандидати 
за делегати. 

Од членовите на Собирот за кандидати за де-
легати се предложени: * 

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

веење, дата на раѓање и делегација ниј е член) 

3 ) 
4 ) 
5 ) > 

! 
По завршеното предлагање на кандидатите за 

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

(1) З а Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница на ј 

1) 1 

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

веење, дата на раѓање и делегација \ чиј е член) 2) 1 3 ) ј 
4 ) 1 

ј| 
Во текот на работата на Собирот; не се случи 

никаква неправилност.2) 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен,! претседава-
чот објави дека е завршена работата [на Собирот. 

Работата на Собирот, заврши во —; часот. 
( 

Записничар, Претседавач, 

!) Непотребното да се прецрта. [ 
2) Ако во текот на работата на \ Собирот се 

случи било каква неправилност илиј ако бидат 
поднесени приговори, тоа овде ќе се фнесе во за-
писникот. | 

Изборен образец бр. 141) | 
Записник за работата на општинската ^андидацио-
на конференција на делегациите одржана заради 
утврдување на кандидати за делегати во Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за-
едница на (член 26 став 2 од 

Законот) | 
I 

З А П И С Н И К I 

ЗА РАБОТАТА НА ОПШТИНСКАТА | КАНДИДА-
ЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ 
ОДРЖАНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА КАНДИ-
ДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕ-
ТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-

РЕСНА, ЗАЕДНИЦА НА ј 

,1. Општинската кандидациона конференција на 
делегациите се одржува во на 

(место) | 
19 година и започна со работа во -I часот. 

2. Општинската кандидациона конференција на 
делегациите се одржа за Општината —\ а 
заради утврдување на кандидати за Делегати во 
Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на ^ од подрач-
јето на општината — делегатска еди-
ница бр. (корисник-давател)2) 

3. Седницата на Општинската кандидациона 
конференција на делегациите ја свика и ја отвори 
претседателот на Општинската конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ. 

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

: , а за члено-
(име и презиме, занимање и место 

на живеење) 
ви на работното претседателство ги избра: 

1) 
(име и презиме, занимање и место на 

живеење) 
• 2) 

Потоа за записничар го избра 
(име и прези-

? а з а оверувачи на 
ме, занимање, место на живеење) 
записникот 

1. . 
(име и презиме, занимање и место^ на 

живеење) 
. 2 ) 

5. Претседавачот утврди дека на седницата при-
суствуваат {со букви: ) чле-
нови на Кандидационата конференција и дека Кан-
дидационата конференција има вкупно 
(со букви: : ) членови. 

6. Претседавачот утврди дека присуствуваат 
најмалку две третини од вкупниот број членови 
и дека Кандидационата конференција може да ра-
боти и полноважно да одлучува, па објави дека 
седницата е свикана заради утврдување на канди-
дати за избор на делегати во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на 

7. На предлог на претседавачот, Кандидацио-
ната конференција го утврди следниот 

Д Н Е В Е Н Р Е Д : 

1|), Запознавање со предлозите на кандидати за 
делегати во Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница на ; , 
предложени од собирите на делегациите на основ-
ните самоуправни организации и заедници, оп-
штествени организации и здруженија на граѓани-
корисници-даватели и делегатски единици3); 

2) Утврдување на кандидати за делегати во 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница на 1 корисници-
даватели, делегатски единици. 

в. По ова се мина кон запознавање со предло-
жените кандидати за делегати од собирите на де-
легациите. 

За кандидати за делегати на Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница на 

н а собирите на делегациите се 
предложени вкупно кандидати. 

9. По запознавањето со предлозите за канди-
дати за делегати од собирите на делегациите, пред-
лозите од членовите на кандидационата конферен-
ција, со јавно гласање, одделно за секој од пред-
ложените кандидати, со мнозинство гласови од при-
сутните членови на Конференцијата за кандидати 
се прифатени: 

1. За Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница на : 

1) Кандидатот 
(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето, означување 

на делегацијата чиј е член, корисник-давател) 
2) Кандидатот : ; 
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10. Потоа претседавачот соопшти дека ја пре-
кинува работата на Кандидационата конференци-
ја, заради подготвување на гласањето за утврдува-
ње на кандидати за делегати па продолжетокот на 
работата на Кандидационата конференција го за-
кажа за часот. 

1. Кандидационата конференција ја продолжи 
работата во часот. 

Претседавачот го објасни начинот на гласање-
то на Кандидационата конференција, а потоа со 
прозивка по списокот му предаде на секој член 
на Кандидационата конференција гласачко ливче 
(листа на кандидати ) и ги повика да пристапат 
кон гласање. 

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

[Вкупно гласаа . 
Гласањето е завршено во часот. 
12. Откако гласањето е завршено претседава-

чот со помош на членовите на работното претседа-
телство пристапи кон утврдување на резултатите 
од гласањето. За таа цел најпрвин ги преброи не-
употребените гласачки ливчиња и утврди дека ги 
има (со букви: и ги стави во 
посебен омот што го затвори и запечати. 

13. По ова се помина кон отворање на кутија-
та за гласање и пребројување на гласовите по гла-
сачките ливчиња за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување, а врз основа на 
резултатот од гласањето претседавачот објави де-
ка се утврдени следните кандидати: 

1. За Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница на 

1) Кандидатот 
(име и презиме, делегација чиј 

Изборен образец бр. 15 
Листа на кандидати на општинската кандидациона 
конференција на делегациите за избор на деле-
гати во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница на (член 88 во 

врска со член (191 од Законот) 

ДО ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОПШТИ-
НАТА 

Во смисла на член 87 од Законот поднесуваме 
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА И З Б О Р НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА — 

што ѓќе се одржи на 19 
година, заради огласување. 

Листата на кандидатите е утврдена на седни-
цата на Општинската кандидациона конференција 
на делегациите за општината што е 
одржана на 19 година во 
часот, во делегатската единица бр. (ко-
рисник-давате л) 1) 

Општинската кандидациона конференција на 
делегациите ја утврди следната 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
Делегатска единица бр. (корисник-дава-

тел) 
За Собранието на Републичката самоуправна 

интересна заедница на 

1. Кандидатот 
(име и презиме, занимање и мес-

то на живеење, датум на раѓање, делегација чиј е 
• од редот на корисниците-давателите на 

член) 
услугите. 

12. 

е член, делегатска единица (корисник-давател) 
доби (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот 
доби (со букви: 

) гласови. 
3) Кандидатот 

доби (со букви: 
) гласови. 

4) Кандидатот 
доби (со букви: 

) гласови. 
Во текот на утврдувањето на резултатите од 

гласањето не се случи никаква неправилност.2) 
И4. Кандидационата конференција заклучи Лис-

тата на кандидати за делегати да се достави до 
Изборната комисија на самоуправните интересни 
заедници. 

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

Работата на Кандидационата конференција за-
врши во часот. 

Записничар, Претседавач, 

Членови на работно претседателство: 
И. 
2. 

Изборниот образец се однесува и за работата 
на Републичката кандидациона конференција на 
општествените организации и здруженија на гра-
ѓаните, со соодветно прилагодување на текстот 
(глава IX од Правилата). 

2) Непотребното да се прецрта. 
3) Ако се случила било каква неправилност, 

или ако има некои приговори тоа овде ќе се вне-
се во записникот. 

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

*) Непотребното да се прецрта 

Изборен образец бр. (16 
Оглас на листата на кандидати за делегати во Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 

заедница на (член 47 
став 1 точка 2 од Законот) 

О Г Л А С 

Изборната комисија на самоуправните инте-
ресни заедници за избор на делегати во Собрание-
то на Републичката самоуправна интересна заед-
ница на врз основа на член 47 став 
1 точка 2 од Законот, ОБЈАВУВА дека Општин-
ската кандидациона конференција на делегациите 
на општината делегатска единица 
бр. за кандидати за делегати во Собра-
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нието на Републичката самоуправна Интересна за-
едница на за изборат што ќе се 
одржи на 19 година ^ТВРДИ: 

ЛИСТА НА КАНДИДАТ^! 

За Собранието на Републичката! самоуправна 
интересна заедница на [ 

1) Кандидатот » 
/име и ппезиме. занимање и ме-

Непотребното да се прецрта 

Изборен образец бр. 17 )̂ - I 
Записник за работата на Собранието ца самоуправ-
ната интересна заедница на } на 
општината : за избор на делега-
ти во Собранието на Републичката! самоуправна 
интересна заедница на ! (член 

153 од Законот) ј 

З А П И С Н И К I 
[ 

за работата на Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на на општината 

за избор на | делегати во 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-

на заедница на н 

<1. Седницата на Собранието на самоуправната 
интересна заедница на ца општината 

ја свика претседателот на Собранието 
на самоуправната интересна заедница на . 

делегати. Потоа констатира дека е присутно по-
требното мнозршство од делегати и дека Собранието 
може да работи и полноважно да одлучува. 

Претседателот објави дека оваа седница на 
Собранието е свикана заради избор на делегати во 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница на . 

4. Претседателот објави дека е примена кути-
ја за гласање, (со букви: ) 
гласачки ливчиња и огласот за објавена листа 
на кандидати од Изборната комисија на самоуп-
равните интересни заедници за избор на делегати 
во Собранието ,на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница на 

Делегатска единица 
1. За кандидатот 

(корисник-давател)2) 

(име и презиме и место на 
живеење) 

2. За кандидатот 
3. За кандидатот 
4. За кандидатот 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
5. Претседателот го објасни начинот на гласа-

њето и извести дека делегатот може да гласа само 
за онолку кандидати колку што се избираат де-
легати во Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница на 
и дека делегатот може да гласа за кандидатите чии 
имиња се наведени во гласачкото ливче. 

6. Претседателот на Собранието, со прозивка 
по списокот на делегатите, на секој делегат му 
предаде гласачко ливче и ги повика да пристапат 
кон гласање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
делегати и тие гласаа. 

Вкупно гласаа делегати. 
Гласањето заврши во 

на гласањето3) 
часот. Во текот 

7. Откако гласањето заврши, Претседателот на 
Собранието со двата делегата што му помагаа во 
изборот, пристапи кон утврдување на резултатот 
од гласањето. За таа цел најпрвин ги преброи не-
употребените гласачки ливчиња и утврди дека 
такви има (со букви: ) па 
ги стави во посебен омот што го затвори и запе-
чати. 

18. По ова, Претседателот утврди дека во спи-
сокот на делегатите во Собранието се воведени 

-г (со букви: ) делегати 
и дека од тој број гласале вкупно 
(со букви: ). 

19. Потоа се пристапи кон отворање на кути-
јата за гласање и кон пребројување на гласовите 
по гласачките ливчиња за секој кандидат одделно 
(по делегатски единици, корисник-давател). 

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

Потоа, за записничар Собранието го избра 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
3. Претседателот на Собранието врз основа на 

списокот на делегатите утврди дека Собранието 
има делегати и дека на седницата 
присуствуваа (со букви: ) 
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2) — од редот на 
корисниците-даватели на услугите, 

3) • од редот на 
корисниците-даватели на услугите, 

4) — од редот на 
корисниците-даватели на услугите. 

10. Претседателот на Собранието откако го со-
општи резултатот од гласањето и кој од канди-
датите е избран за делегат во Собранието на Ре -
публичката самоуправна интересна заедница на 

ја заклучи седницата. 
Работата на седницата заврши во — 

часот. 
Записничар, Претседател, 

(Печат) 

Делегати што му помагаат: 
1. 
2. — 

х) Изборниот образец се однесува и за работата 
на седницата на избраниот орган на општествената 
организација, односно здружение на граѓаните, со 
соодветно прилагодување на текстот. 

2) Непотребното да се прецрта. 
3) Овде се внесуваат сите евентуални настани 

во текот на гласањето од значење за изборот. 

Изборен образец бр. 1В1) 
Записник за работата на Изборната комисија на 
самоуправните интересни заедници за утврдување 
на резултатот од гласањето за изборот на деле-
гати во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница на > (член 

47 став 1 точка 3 од Законот) 

З А П И С Н И К 

за работата на Изборната комисија на самоуправ-
ните интересни заедници за утврдување на резул-
татот од изборот на делегати во Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница на 

: одржан на седницата на Собрание-
то на самоуправната интересна заедница на 

на општината на 
19 година 

Седницата на Комисијата се одржа на 
10 — година, во присуство на претседателот 

} секретарот 
и членовите 

.1* За изборите на делегати во Собранието на 
Републичката* самоуправна интересна заедница на 

што се одржани во Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на : 

на општината на 19 
година, оваа комисија ја ОГЛАСИ следнава 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 

Делегатска единица бр. (корисник-да-
вател) 

,1) За кандидатот 
|(име и презиме и место на 

живеење) 
од редот на корисниците — даватели на услугите2). 

2) За кандидатот 
Зј) За кандидатот 
4) За кандидатот < 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегати. 
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2. Комисијата ги прими изборните акти од 
Претседателот на Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на на 
општината и откако ги прегледа 
изборните акти и пребројувањето на гласачките 
ливчиња, Комисијата утврди дека резултатот од 
изборот во Собранието на Самоуправната интерес-
на заедница на на општината 
е следниот: 

"А 
Делегатска единица број <корисник-да-

вател) 
1. Кандидатот 

(име и презиме и место на 
живеење) 

доби (со букви: ) гласови од 
редот на давателите — корисници на услугите. 

2. Кандидатот 
доби (со букви: ) гласови од 
редот на давателите — корисници на услугите. 

3. Кандидатот 
доби (со букви: ) гласови од 
редот на давателите — корисници на услугите. 

4. Кандидатот — 
доби (со букви: : ) гласови од 
редот на давателите — корисници на услугите. 

Неважечки гласачки ливчиња има . 

Во оваа делегатска единица се избираат 
делегат-ти. 

3. Во списокот на Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на на оп-
штината , воведени се вкупно 
(со букви: ) делегати. 

На седницата на Собранието,, присутни биле 
— |(со букви: ) делегати, а од нив 
гласале (со букви: ) делегати. 

4. Според наведените резултати Комисијата ут-
врди дека на седницата на Собранието на Само-
управната интересна заедница на 
на општината за делегати во Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница на се избрани следните 
кандидати: 

1) З а делегатска единица 

(име и презиме и место на живеење, чиј е делегат) 
од редот на корисниците-давателите на услугите. 

2) За делегатска единица 

од редот на корисниците-давателите на услугите. * 

3|) За делегатска единица — 

од редот на корисниците-давателите на услугите. 

4) За делегатска единица 

^Изборниот образец се однесува и за утврду-
вање на резултатот од изборот на делегати во Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на — 

одржан на седница на изборниот 
орган на општествената организација, односно здру-
жение на граѓаните со соодветно прилагодување 
на текстот. 

2) Непотребното да се прецрта. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЖ 
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СОДРЖИНА 

89. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 112/811 од 11 февруари 1982 
година — — — — — — —ј — — 

00. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 145/81 од 14 јануари }982 го-
дина — — — — — — —; — — 

Републички фонд за кредитирање на 
побрзиот развиток на стопански недовол-

но развиените краишта ; 

91. Одлука за користење на средствата на 
Републичкиот фонд за кредитирање на 
побрзиот развиток на стопанска недо-
волно развиените краишта во создава-
њето на инфраструктурни и други ус-
лови за развој во 1982 година —\ — — 

I 
Општествени договори и самоуправни 

спогодби ! 

200. Договор за спроведување на политиката 
на цените на производите и услугите од 
надлежност на Републиката и општи-
ните во 1982 година — — — ! — — 

ј 
Општи акти на самоуправните 

интересни заедници 

201 

202 

СКОПЈЕ ј 

201. Одлука за определување бројот на деле-
гатите и утврдување на делегатските 
единици за избор на делегати во Собра-
нието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена зашти-
та на децата — — — — — ;— — 

202. Одлука за определување бројот нк чле-
новите и утврдување на делегатските 
единици за избор на членови на Одбо-
рот за самоуправна контрола на Репуб-

1 

личката самоуправна интересна заедница 
Страна за општествена заштита на децата — — 208 

203. Решение за именување претседател, се-
кретар, членови и заменици на Репуб-
личката изборна комисија за избор на 
делегати во Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — — — 209 

204. Одлука за усвојување на завршната 
сметка на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена зашти-
та на децата за |1981 година — — — 209 

205. Одлука за определување бројот и сос-
тавот на делегатите што ги делегираат 
собранијата на општинските самоуправ-
ни интересни заедници за старосно оси-
гурување на земјоделците, соодветните 
организации на здружен труд и други-
те заинтересирани организации и заед-

202 ници од општ интерес за Републиката 
* и делегатските единици за избор на де-

легати во Собранието и во Комисијата 
за самоуправна контрола на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците 210 

206. Одлука за именување на Изборна коми-
сија за спроведување на изборите за 
делегати во Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за ста-
росно осигурување на земјоделците — 211 

207. Решение за распишување избори за де-
легати во Собранието на Самоуправната 
интересна заедница за енергетика на Ма-
кедонија — Скопје — — — — — 212 

208. Упатство за користење и употреба на 
обрасците за извршување на одделни 
изборни дејствија за спроведување на 
изборите за делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници на 
културата и на физичката култура утвр-

206 дени со Законот за избор на членови 
на делегациите и на делегатите во соб-
ранијата на општествено-политичките 
заедници и на самоуправните интересни 
заедници — — — — — — — — 212 

204 

ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ НОВИ ИЗДАНИЈА 
УСТАВ НА СФРЈ и УСТАВ НА СРМ 

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и на Уставот на 
СРМ — во една збирка. 

Цена 150 динари 
З А К О Н 

ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 
—• со објаснувања и со предметен регистар — 

Збирката ја приготвил д-р Стефан Георгиевски, редо-
вен професор на Правниот факултет во Скопје. 

Цена 200 динари 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 

— со објаснувања и со регистар на поимите — 
во една збирка 
Збирката ја приготвил д-р Горѓи Марјановиќ, вонре-
ден професор на Правниот факултет во Скопје. 

Цена 180 динари 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 
— со коментар — 

Збирката ја приготвил д-р Ванчо Проевски. 
Цена 350 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Службен вес-
ник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на 
жиро сметка 40100-603-12498. 
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фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


