
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат, Огласи по тарифата. 

Сабота, 15 март 1969 
С к о п ј е 

Број 10 Год. XXV 

Претплатата за 1969 година изне-
сува 60 динари. Овој број чини 
4,80 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

58. 
Врз основа на членот 36 став 2 од Законот за 

избор на пратеници на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 4/69), Републичката изборна комисија про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈ-
СТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ПРА-
ТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Одделни дејствија според Законот за избор ќа 
пратеници на Собранието на Соци ј а листичка Репуб-
лика Македонија ќе се вршат според обрасците бр. 1 
до бр. 47 кои се отпечатени кон ова уп,атство и се 
негов составен дел. 

2. Обрасците од точката 1 на ова упатство задол-
жително се употребуваат при вршење на дејствијата 
за кои се пропишани. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за обрасците за 
вршење одделни дејствија според Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
20/63). 

4. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 60 
27 февруари 1969 година . 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ференција или, кандидациона конференција за 

одделен собор или изборна единица, како и да се 

означат изборните единици) 
3. Седмицата на Кандидационата конференција 

ја' свика претседателот на Општинската конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род во 

(да се означи седиштето на општината) 
4. Седницата на Кандидационата конференција 

ја отвори , претседател на 
Општинската конференција на ССРНМ во 

5. По отворањето на седницата на Кандидацио-
ната конференција се мина на избор на претседа-
телство на Кандидационата конференција. Конфе-
ренцијата едногласно со мнозинство на гласови, за 
претседавач ^ го избра 

(име и презиме, занимање и 
а за членови: 

место на живеење) 
1) 

2) 

3) 

4) 

(име и презиме, занимањ,е и место на живеење) 

(име и презиме, занимањ,е и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
Кандидационата конференција, потоа, за запис-

ничар го избра 
(име и презиме, занимање и ме-

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски, с. р. 

ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 1 
Записник за работата на кандицио-
ната конференциија одржана зара-
ди предлагање и утврдување кан-
дидати за избор на пратеници на 
Собранието на СР Македонија 
(член 48 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на СРМ) 
Работено на 19 година, 
во . 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА ОДРЖАНА ЗАРАДИ ПРЕДЛАГАЊЕ 
И УТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА 
ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Кандидационата конференција започна со ра-
бота во часот. 

2. Кандидационата конференција се одржува за 

(да се означи дали е општинска кандидациона кон-

сто на живеење) 
6. Претседавачот утврдува дека на седницата 

присуствуваат (со букви: ) 
членови на Кандидационата конференција, а дека 
се избрани вкупно (со букви: ) 
членови на Кандидационата конференција. 

7. Претседавачот утврдува дека присуствуваат 
најмалку две третини од вкупниот број членови на 
Кандидационата конференција и дека Конферен-
цијата може полноважно да р,ешава, па објавува 
дека седницата е свикана заради предлагање и ут-
врдување кандидати за избор пратеници на Репуб-
личкиот собор, Стопанскиот собор, Просветно-кул-
турниот собор, Социјал,но-здравствениот собор и 
Соборот на ,општините на Собранието на СР Маке-
донија.!) 

(Бидејќи не е присутно најмалку две третини 
од вкупниот број на членовите на Кандидационата 
конференција, седницата е одложена и закажана 
за 19 година во часот). 

Претседавачот потоа го објаснува начинот на 
работата на Кандидационата конференција. 

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д : 

1) Запознавање со предлозите за кандидати за 
пратеници на Собранието на СР Македонија ис-
такнати во предкандидационата постапка за:1) 
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— Републичкиот собор, 
— Стопанскиот собор, 
— Просветно-културниот собор, 
— Социјално-здравствениот собор и ' 
— Соборот на општините; 

2) Предлагање на кандидати за избор на пра-
теници за:1) 

— Републичкиот собор, 
— Стопанскиот собор, 
— Проеветно-културниот собор, 
— Социјално-здравствениот собор, и 
— Соборот на општините; 

3) Утврдување на листата на кандидати за пра- . 
теници за кои се гласа за:1) 

— Републичкиот собор, 
— Стопанскиот собор, 
— Просветно-културниот собор, и 
— Соборот на општините; и 
4) Гласање за кандидатите; 
5) Заклучок. 
9. По ова се мина кон запознавање со предло-

зите за кандидати за пратеници што с,е истакнати 
во предкандидационата постапка (член 45 став 1 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија). 

За кандидати за пратеници предложено е вкуп-
но и тоа:1) за Републичкиот собор ; за Сто- -
ланскиот собор ; за Просветно-културниот со-
бор ; за Социјално-здравствениот собор ; 
за Соборот на општините . 

10. По запознавањето со предлозите за канди-
датите што се истакнати во предкандидационата 
постапка, се мина кон предлагање на кандидати за 
пратеници од страна на членовите на Кандидацио-
ната конференција. 

Од страна на членовите на Кандидационата 
конференција вкупно е предложено кандидати за 
прат,еници, и тоа:1) за Републичкиот собор ; 
за Стопанскиот собор ; за Просветно-култур-
ниот собор ; за Социјално-здравствениот со-
бор ; и за Соборот на општините ; 

11. По завршеното предлагање, на кандидати со-
ставена е листа на кандидатите за кои Кандидацио-
ната конференција гласа. 

Во листата на кандидатите внесени се канди-
датите што ги предложија одделни членови на Кан-
дидационата конференција, а чиј предлог го под-
држаа најмалку една десеттина од сите членови на 
Кандидационата конференција, и тоа:1) 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР: 

Изборна единица : 
1) 

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

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

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

Изборна единица : 

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

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

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

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР: 

Изборна единица : 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

2) 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запосл^н од-
носно на која и припаѓа) 

3) ' : 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

Изборна единица : : 

(им^ и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

2) 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

3) 

(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР: 

Изборна единица : 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

2) 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

3) ; 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

Изборна единица : 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

2) 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

3) 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР: 

Изборна единица : 

1) -
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

2) -
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

3) 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

Изборна единица : 

1) 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 
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2) 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

3) : 
(име и презиме, занимање и место на живеење 
како и областа на трудот во која е запослен од-
носно на која и припаѓа) 

СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 

1) 
(име и презиме, занимање, место на живеење — 
улица и број) 

2) 
(име и презиме, занимање, место на живеење — 
улица и број) 

3 ) 
(име и презиме, занимање, место на живеење — 
улица и број) 

4 ) 
(име и презиме, занимање, место на живеење — 
улица и број) 

5 ) 
(име и презиме, занимање, место на живеење — 
улица и број) 

12. По составувањето на листата на кандидатите 
претседавачот соопштува дека е потребно да се из-
берат два члена на Кандидационата конференција 
со чија помош ќе раководи со гласањето за канди-
датите. 

По овој предлог избрани се: 
1) з и 

(име и презиме) 
2) 

(име и презиме) 
Потоа претседавачот соопшти дека ја прекинува 

работата на Кандидационата конференција заради 
подготвување за гласањето за кандидати па продол-
жетокот на работата на Кандидационата конферен-
ција го закажа за часот. 

13. Кандидационата конференција ја продолжи 
работата во часот. 

Претседавачот го објаснува начинот на гласа-
њето, а потоа со прозивка по списокот му предава 
на секој член на Кандидационата конференција 
гласачко ливче (листа на кандидатите) и ги пови-
кува да пристапат кон гласање. 

' Во текот на гласањето дојдоа уште членови 
на Кандидационата конфер,енција па, и тие гласаа. 

Гласањето е завршено во —— часот. 
14. Откако гласањето е завршено претседавачот 

со двајцата членови на Кандидационата конферен-
ција пристапува кон утврдувањето на резултатите 
на гласањето. За таа цел најпрвин ги пребројува 
неупотребените гласачки ливчиња и утврдува де-
ка ги има (со букви: ), 
и ги става во посебен омот што го затвори и запе-
чати. 

15) По ова се пристапи кон отворање на кути-
јата за гласање (кутиите за гласање) и пребројува-
ње на гласовите по гласачките ливчиња за секој 
собор и изборна единица посебно, и тоа за секој 
кандидат за одделен собор поодделно. 

(По ова се пристапува кон отворање на кути-
јата за гласање и пребројување на гласовите по 
гласачките ливчиња и тоа за секој кандидат поод-
делно).2) 

По завршеното пребројување се утврди, и тоа:1) 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР: 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
2) Кандидатот 

(име и презиме) 
доби 1 (со букви: ) гласови. 

Бр. 10 - Стр. 195 

3) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 

Изборна единица : 

1) Канд,идатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
2) Кандидатот 

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

3) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР: 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
2) Кандидатот 

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

3) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
2) Кандидатот 

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

3) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР: 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
2) Кандидатот 

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

3) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
2) Кандидатот -

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

3) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 

СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР: 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
2) Кандидатот 

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

3) Кандидатот ; 
(име и презиме) 

' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 196 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 март 1969 

доби - (со букви: ) гласови. 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви; ) гласови. 
2) Кандидатот 

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

3) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
ЗА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 
1) Канд,идатот 

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

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
3) Кандидатот 

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

4) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: ) гласови. 
5) Кандидатот 

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

Во текот на утврдувањето на резултатите на гла-
сањето не се случи никаква неправилност.3) 

16. Претседавачот јавно го соопшти резултатот 
на гласањето и објави дека во смисла на член 47 
став 1 од Законот за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија за 
пратенички кандидати за Кандидационата конфе-
ренција се прифатени следните предложени канди-
дати, и тоа: 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(рше и презиме) 

2) Кандидатот 

(име и презиме) 

Изборна единица 

1) Кандидатот -
(име и презиме) 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

Изборна единица : 

1) Кандидатот (име и презиме) 2) Кандидатот 
(име и презиме) 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

Изборна единица : 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

Изборна единица 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

2) Кандидатот -
(име и презиме) 

ЗА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

3) Кандидатот 
(име и презиме) -

4) Кандидатот 
(име и презиме) 

17. Кандидационата конференција заклучи да 
се состави предлог на кандидатурата, во смисла на 
одредбата од член 49 од Законот за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, и тоа за секој собор одделно, озна-
чувајќи ја и изборната единица4), а за потписници 
на кандидатурата, се овластени следните членови 
на Кандидационата конференција и тоа: 

1) -
(име и презиме, место на живеење, точна адреса) 

2) 
(име и презиме, место на живеење, точна адреса) 

3) 
(име и презиме, место на живеење, точна адреса) 

18. Бидејки дневниот ред е исцрпен, пр,етседава-
чот објави дека работата на Кандидационата кон-
ференција е завршена. 

Работата на седницата е завршена во — часот. 
ЗАПИСНИЧАР, ПРЕТСЕДАВАЧ, 

(Членови на конференцијата што 
му помагаат на претседавачот) 

1. 
2. 

!) Ако во смисла на член 17 став 1 од Зако-
нот за избор на пратеници на Собранието на СР 
Македонија, се одржува кандидациона конференција 
за одделен собор на Собранието, треба да се пре-
цртаат називите на соборите за кои не се врши кан-
дидирање на пратеници. 

2) Ако се одржува посебна кандидациона кон-
ференција за било кој собор на Собранието, прет-
ходниот став се прецртува. 

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

4) Ако се одржува посебно кандидациона кон-
ференција за било кој од соборите на Собранието, 
се прецртуваат зборовите: „и тоа за секој собор од-
делно". 
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ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 2 
Предлог на кандидатурата на Кан-
дидационата конференција (чл. 50 
од Законот за избор на пратеници: 
на Собранието на СРМ) 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СО-
БРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 
со седиште во 

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНАТА 

Во смисла на член 50 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на СР Македонија под-
несуваме ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТУРА на Кан-
ли дационата конференција за избор на пратеници 
за на Собранието н-а Соци-

(да се означи соборот) 
ја листичка Република Македонија, кој ќе се одржи 
на 19 година за Изборната единица 

Предлогот на кандидатурата е утврден на сед-
ницата на Кандидационата конфер,енциј а 

(да се 
, што е одржа1 

означи соборот и изборната единица) 
на на 19 година во местото . 

Кандидационата конференција ги утврди за 
кандидати: 
1) 

(име и презиме и место на живеење) 
2) 

(име и презиме и место на живеење) 
3) 

(име и презиме и место на живеење) 
Кон овој предлог го приложуваме записникот 

за работата на Кандидационата конференција за 
, како и изјавите на 

кандидатите за согласување за кандидирање.1) 

Овластени членови на Кандидационата 
конференција 
1) 

(име и презиме, занимање, 'место на 
живеење, адреса на станот) 

2) -
(име и презиме, занимање, место на 
живеење, адреса на станот) 

3) 
(име и презиме, занимање, место на 
живеење, адреса на станот) 

1) Записникот за' работата на Кандидационата 
конференција и изјавите на кандидатите за согла-
сување за кандидирање се приложуваат само кон 
предлогот на кандидатурата што и се поднесува на 
надлежната општинска изборна комисија. 

Еден примерок од предлогот на кандидатурата 
веднаш се доставува на претседателот на собрание-
то на општината. 
ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОБОР И ЗА СОБОРОТ НА 
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 

СРМ 

Р. Изборен образец бр. 3 
Записник за работата на собирот 
на избирачите одржан заради раз-
гледување на предлогот на канди-
датите на Кандидационата конфе-
ренција, како и за предлагање на 
кандидати за избор на пратеници 
за Републичкиот собор и Соборот 

на општините на Собранието на 
СРМ (член 63 и 80 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието 
на СРМ) 

Работено на 19 г. 
во 

ЗАПИСНИК 
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИ-

ТЕ ОДРЖАН ЗАРАДИ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 
ПРЕДЛОГОТ НА КАНДИДАТИТЕ НА КАНДИДА-
ЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА 

(да се означи — 

општината, соборот односно изборната единица) 
КАКО И ЗАРАДИ ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР И СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРА-
НИЕТО НА СРМ. 

1. Собирот ја започна работата во часот. 
2. Собирот се одржува за подрачјето 

(да се 

означи селото, населбата, а во градовите — реонот, 

улицата и сл. за која се одржува собирот) 
3. Собирот го свика претседателот на Собрание-

то на општината, а поканата на собирот ,е објавена 
со огласот од 19 година. 

(Собирот го свика Општинската изборна коми-
сија за избор на пратеници на Собранието на СРМ 
со седиште во , а поканата на 
собирот е објавена со огласот од 19 го-
дина.!) 

4. Собирот го отвори ' 
(претседател — одборник 

2) 

на Собранието на општината) 
5. По отворањето на собирот, се премина кон из-

бор на претседателство на собирот, па собирот ед-
ногласно — со мнозинство — ги избра за членови 
на претседателството: 

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

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

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

Собирот потоа го избра за записничар 
(име 

и презиме, занимање и место на живеење) 
За заверувачи на записникот собирот ги избра: 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
б. Претседавачот утврдува дека на собирот се 

присутни (со букви: ) 
избирачи, а дека според потврдата на 

(да се 

означи органот на Општинското собрание што ја из-
од бр. , на подрачјето 

дал потврдата) 
за кое се одржува собирот има запишани из-
бирачи во избирачкиот список. 

Претседавачот потоа ја објасни целта на свику-
вањето на собирот и начинот на неговата работа, па 
за таа цел ги прочита член 54 до 62 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на СРМ. 

7. На предлог од претседавачот, собирот -потоа 
го утврди следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Извештај на претставникот на Општинската 

кандидациона конференција за кандидатите џџ из-
бор на пратеници на Републичкиот собор и Соборот 
на општините на Собранието на СРМ; 



Стр. 198 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 март 1969 

2) Разгледување на предлозите на кандидатите 
за избор на пратеници на Републичкиот собор и Со-
борот на општините на Собранието на СРМ, што 
ги утврди Општинската кандидациона конферен-
ција. 

8. Потоа претставникот на Општинската канди-
дациона конференција го под-

име и презиме) 
несе извештајот и ги запозна избирачите дека Кан-
дидационата конференција ги утврдила следните 
кандидати: 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР: 

1) 

2) 

3) 

4) 

1) 
^ 

3) 

4) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

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

(име и презиме, 

ЗА СОБОРОТ 

занимање и место на живеење) 

НА ОПШТИНИТЕ: 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме 
гласале вкупно из-

и место на живеење) 
бирачи. 

По гласањето претседавачот објави дека мно-
зинството од избирачите присутни н^ Собирот се 
изјасниле ла се прифати — да не се прифати кан-
дидатурата на 

(име и презиме и место на живеење) 
кандидат за Републичкиот собор, утврден од Кан-
дидационата конференција4) и кандидатурата на 

кандидат за 
(име и презиме и место на живеење) 
Соборот на општините, утврден од Кандидационата 
конференција. 

10. Претседавачот потоа ги повика избирачите 
со гласање да се изјаснат дали собирот на изби-
рачи ќе предлага нови кандидати, i 

По гласањето претседавачот објави дека соби-
рот на избирачите со мнозинство на гласови се из-
јасни да не се предлагаат нови кандидати, па го 
заклучи собирот.5) 

(По гласањето претседавачот објави дека соби-
рот на избирачи со мнозинство на гласови се из-
јасни да се предлагаат нови кандидати.^) 

Собирот на избирачите потоа продолжи со ра-
бота со следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 

1) Предлагање на кандидати за избор на прате-
ници за Републичкиот собор на Собранието на 
СРМ; 

2) Утврдување на кандидатите; 
3) Предлагање кандидати за избор на прате-

ници за Соборот на општините; 
4) Утврдување на кандидатите; 
11. По ова се премина на предлагање на канди-

дати од страна на избирачите. 
Од страна на избирачите предложени се за пра-

тенички кандидати, со поддршка од најмалку че-
тири други избирачи, следните лица за кои соби-
рот гласа7) и тоа: 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

9. Бидејќи на собирот беше присутен бројот на 
избирачите во смисла на член 58 став 2 од Зако-
нот за избор на пратеници на Собранието на СРМ, 
претседавачот објави дека собирот може полно-
важно да решава. ^ 

По завршеното разгледување на предлогот на 
кандидатите утврден од Кандидационата конфе-
ренција, претседавачот објави дека немало предло-
зи да не се прифати кандидатурата на одделни кан-
дидати. 

(Од страна на избирачите предложено е ,со под-
дршка од најмалку девет избирачи, да не се при-
фати кандидатурата на 

(им,е и презиме и место 
кандидат за Републичкиот собор и 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

ЗА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

на живеење) 
кандидат 

(име тд презиме и „ место на живеење) 
за Соборот на општините утврден од К а н д и д а т с -
ката конференција.)8) 

Потоа, се помина кон гласање. Гласањето е вр-
шено со дигање на рака. 

Со пребројувањето на гласовите се утврди дека 
против кандидатурата на кандидатот за Републич-
киот собор 

(име и презиме и место на живеење) 
гласале вкупно избирачи, а против канди-
датот за Соборот на општините 

По завршеното предлагање на пратеничките 
кандидати се премина на претрес на предлогот на 
кандидатите што влегуваат во листата за кои соби-
рот гласа и тоа по редот по кој се предложени. 

12. Откако претресот е завршен се премина кон 
гласање за секој предложен кандидат одделно и 
тоа по редот по кој се предложени кандидатите. 
Гласањето е вршено со кревање рака. 

По завршеното пребројување на гласовите за 
секој од предложените кандидати, е утврдено, и 
тоа: 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви ) 
гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви ) 
гласови. 

3) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви - т^ г) 
гласови. 

ЗА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

лоби (со букви ) 
гласови. 

2) Кандидатот 

доби (со букви 
гласови. 

(име и презиме) 
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3) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви ) 
гласови. 

4) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви —fc ) 
гласови. 

13. Претседавачот јавно го соопшти резултатот 
на гласањето и објави дека во смисла на член 62 
став 1 од Законот за избор на пратеници на Собра-
нието на СРМ за кандидати на собирот на изби-
рачите с.е прифатени следните од предложените 
кандидати, и тоа: 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

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

веење) 
2) Кандидатот  

(име и презиме и место на жи-

веење) 
3) Кандидатот -

(име и презиме и место на жи-

веење) 
ЗА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 

1) Кандидатот 
(име и презиме и место на жи-
веење) 

2) Кандидатот 
(име и презиме и место на жи-
веење) 

3) Кандидатот 
(име и презиме и место на жи-
веење) 

4) Кандидатот 
(име и презиме' и место на жи-
веење) 

Во текот на работата на собирот на избирачи не 
е направена никаква неправилност.^) 

14. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседа-
вачот објави дека е собирот завршен. 

(Бидејќи на собирот на избирачи не е прису-
тен бројот на избирачите потребен во смисла на 
член 58 став 2 од Законот за избор на пратеници на 
Собранието на СРМ собирот е одржан со присутниот 
број избирачи и го разгледа предлогот на кандида-
турата утврден од кандидационата конференција 
на општината 9) 

Работата на собирот е завршена во часот. 

ЗАПИСНИЧАР, ПРЕТСЕДАВАЧ, 

ЗАВЕРУВАЧИ НА ЗАПИСНИКОТ 

1. 
2. 

став. Ако нема такви предлози, да се прецрта ОВОЈ 
текст во заграда. 

5) Во овој случај да се прецрта наредниот текст 
заклучно со точка 13 ст. 1. 

в) Ако собирот на избирачи со мнозинство на 
гласови се изјасни да се предлагаат и нови кандида-
ти, да се прецрта претходниот став. 

Ђ Ако за предлогот за кандидат не дале под-
дршка уште најмалку четири други избирачи, пред-
ложеното лице нема да се внесе во записникот. 

8) Ако се случила некаква неправилност, или 
има некакви приговори, тоа ќе се внесе овде во за-
писникот. 

9) Ако собирот е одржан во смисла на членот 
53 од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на СРМ, овој текст во заградите останува, а треба 
да се прецрта претходниот текст под точка 9 до 13. 

ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 4 
Предлог на кандидатурата на соби-
рот на избирачите за избор на пра-
теници за Републичкиот собор на 
Собранието на СРМ (член 65 од За-

г конот за избор на пратеници на Со-
бранието на СРМ) 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ со седиште во 

Во смисла на член 65 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на СР Македонија под-
несуваме ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТУРАТА на со-
бирот на избирачите за избор на пратеници на Ре-
публичкиот собор на Собранието на СРМ за избо-
рите што ќе се одржат на 19 година за 
Изборната единица . 

Предлогот на кандидатурата е утврден на со-
бирот на избирачите кој е одржан на 19 
година во местото за подра 
чјето 

Собирот на избирачит,е за кандидати ги утврди: 
1) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 
3) ' 

(име и презиме и место на живеење) 
Кон овој предлог го приложуваме записникот 

за работата на собирот на избирачите.!) 
Членови на Претседателството на 
собирот на избирачите 
1. 

(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење и адреса на 

станот) 
2. 

(име и презиме, занимање и ме-

!) Ако собирот го свикала општинската изборна 
комисија, да се прецрта претходниот став. 

2) Ако собирот го свикала општинската изборна 
комисија, собирот го отвора лицето што го одреди-
ла оваа комисија. 

3) Ако предлогот за чие прифаќање на канди-
датурата за одделен кандидат утврден од кандида-
ционата конференција не е поддржан од најмалку 
девет други избирачи-предлагачи не се внесува во 
записникот. 

4) Ако има предлог да не се прифати кандида-
турата на одделен кандидат утврден од кандида-
ционата конференција, да се прецрта претходниот 

сто на живеење и адреса на 

станот) 
3. 

(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење и адреса на 

станот) 

!) Предлог на кандидатурата на собирот на из-
бирачите и се поднесува на потврдување на над-
лежната изборна комисија во еден примерок, нај- ' 
доцна на 15 дена пред денот на изборите. 
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ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБО-
РОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 5 
Предлог на кандидатурата на со-
бирот на избирачите за избор на 
пратеници за Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ (член 
80 во врска со член 65 од Законот 
за избор на пратеници на собра-
нието на СРМ) 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ со седиште во 

Во смисла на член 80 во врска со член 65 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија поднесува-
ме ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТУРАТА на собирот 
на избирачите за избор на пратеници на Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за општината 
за изборите што ќе се одржат на 19 го-
дина. 

Предлогот на кандидатурата е утврден на со-
бирот на избирачите кој е одржан на 19 
година во местото за подрачје-
то 

Собирот на избирачи ги утврди за кандидати: 

1) -
(име и презиме и место на живеење) 

2) 
(име и презиме и место на живеење) 

з) : 
(име и презиме и м.есто на живеење) 

Кон предлогот го - приложуваме записникот за 
работата на собирот на избирачите.1) 

Членови на Претседателството на 
собирот на избирачите, 
1) 

(име и презиме и адреса) 
2) 

(име и презиме и адреса) 
3) 

(име и презиме и адреса) 
4) 

(име и презиме и адреса) 

!) Предлогот на кандидатурата на собирот на 
избирачи се поднесува на надлежната општинска 
изборна комисија во еден примерок, најдоцна 15 
дена пред денот на изборите. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБО-
РИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 
СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБ-
РАНИЕТО НА СРМ 

Р. Изборен образец бр. 6 
Записник за работата на соби-
рот на работните луѓе одржан 
заради разгледување на предло-
гот на кандидатите на Кандида-
ционата конференција и заради 
предлагање кандидати за избор 
на пратеници за Соборот на ра-
ботните заедници и Соборот на 
општините на Собранието на СРМ 
(член 77 и 80 во врска со член 
63 од Законот за избор на прате-
ници на Собранието на СРМ) 

Работено на 19— год. 
ВО — - — 

ЗАПИСНИК 
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТ-

НИТЕ ЛУЃЕ ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ПРЕДЛОГОТ 
НА КАНДИДАТИТЕ НА КАНДИДАЦИОНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЈА НА 

(да се означи општината, 

Соборот односно ̂  изборната, единица) 
КАКО И ЗАРАДИ ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА 
СОБОР И ЗА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ1) 

1. Собирот почна со работа во часот. 
2. Собирот се одржува за 

(да се означат нази-

вите на работните организации) 
3. Собирот го свика 

(име и презиме и својство 
- л — , а поканата за соборот 

на свикувачот на собирот) 
е објавена на 19 — година. 

(Собирот го свика' Општинската изборна коми-
сија за избор на пратеници на Собранието на СРМ 
на општината , а поканата за собирот 
е објавена на 19—година.2) 

4. Собирот го отвориЗ) 
(име и презиме на 

претставникот на работната организација) 
5. По отворањето на собирот се премина на 

избор на претседателство на собирот, па . собирот 
едногласно — со мнозинство на гласови — ги избра 
за членови на претседателството: 1) а 

(име и презиме, занимање и место на 

живеење) 
2) - . 

(име и презиме, занимање и место на 
; и 

живеење) 
3) 

(име и презиме, занимање и место на 

живеење) 
За записничар собирот го избра 

(име и прези-

ме, занимање и место на живеење) 
За заверувачи на записникот, собирот ги избра: 

- И 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
6. Претседавачот утврдува дека на собирот се 

присутни (со букви: 
) работни луѓе, а дека вкупниот број 

на работните луѓе што имаат право на учество 
на собирот изнесува . 

Претседавачот потоа ја објасни целта на сви-
кувањето на собирот и начинот на неговата работа, 
па за таа цел ги прочита одредбите од член 52 до 
62 и член 72 до 75 од Законот за избор на прате-
ници на Собранието на СРМ. 

7. На предлог на претседавачот, собирот потоа 
го утврди следниот 

ДНЕВЕН РЕД: t 
1) Извештај на претставникот на Кандидацио-

ната конференција за 
(да се означи општината, 

соборот односно изборната единица) 
кандидати за избор на пратеници за 
собор и за избор на пратеници на Соборот на 
општините на Собранието на СРМ. 

2) Разгледување на предлогот ца кандидатите 
за избор на пратеници за 
собор и Соборот на општините на Собранието на 
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СРМ што ги утврдила Кандидационата конферен-
ција за . 

8. Потоа претставникот на Кандидационата кон-
ференција ( 

(име и презиме) 
поднесе извештај и ги запозна работните луѓе дека 

Кандидациона конференција за 
ги утврдила за 

кандидати за пратеници следните лица: 
ЗА СОБОР 

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

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

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

4) . 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

ЗА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ: 
1) 

О 
2) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

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

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
4) . 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
9. Бидејќи на Собирот е присутен бројот на 

работните луѓе потребен so смисла на член 58 
став 2 во врска со член 77 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на СР Македонија, прет-
седавачот објави дека Собирот може полноважно 
да решава. 

По завршеното разгледување на предлогот на 
кандидатите утврден од Кандидационата конферен-
ција, претседавачот објави дека немаше предлози 
да не се прифати кандидатурата на одделни кан-
дидати. 

(Од страна на работните луѓе предложено е, со 
поддршка на најмалку девет работни луѓе да не се 
прифати кандидатурата на 

(име и презиме и место на живеење) 
кандидат за собор утврден од 
Кандидационата конференција и 

(име и презиме 
кандидат за Соборот на оп-

и место на живеење) 
штините, утврден од Кандидационата конферен-
ција.4) 

Потоа се премина на гласање. Гласањето е из-
вршено со дигање на рака. 

Со пребројувањето на гласовите се утврди 
дека против кандидатурата на кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
гласале вкупно работни луѓе, а против 
кандидатурата на кандидатот 

- (име и презиме и 
гласале вкупно 

место на живеење) 
работни луѓе. 

По гласањето претседавачот објави дека мно-
зинството од работните луѓе присутни на собирот 
се изјасниле да се прифати —не се прифати 
кандидатурата на 

(име и презиме и место на живеење) 
кандидат за собор, утврден од 
Кандидационата конференција, кандидат за Собо-
рот на општините = , 

(име и през. и место на живеење) 
утврден од Кандидационата конференција. 

10. Претседавачот потоа ги повика работните 
луѓе да се изјаснат со гласање дали собирот ќе 
предлага нови кандидати. 

По гласањето претседавачот објави дека со-
бирот на работните луѓе со мнозинство гласови се 

'изјаснил да не се предлагаат нови кандидати.5) 
(По гласањето претседавачот објави дека соби-

рот на работните луѓе со мнозинство гласови се 
изјаснил да се предлагаат нови кандидати.^) 

Собирот на работните луѓе потоа ја продолжи 
работата со следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Предлагање кандидати за избор на прате-

ници за собор на Собранието на 
СРМ; 

2) Утврдување на кандидатите; 
3) Предлагање кандидати за Соборот на оп-

штините; 
4) Утврдување на кандидатите. 
11. По ова се премина на предлагање канди-

дати од страна на работните луѓе. 
Од страна на работните луѓе предложени се за 

пратенички кандидати, со поддршка од најмалку 
четири други работни луѓе, следните лица за кои 
собирот гласа,7) и тоа: 

ЗА СОБОР 
1) 

2) 

3) 

4) 

1) 

2) 

3) 

4) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

ЗА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 
По завршеното предлагање на пратеничките 

кандидати се премина кон претрес на предлогот на 
кандидатите кои влегуваат во листата за кој со-
бирот гласа, и тоа по редот по кој се предложени. 

12. Откако претресот е Завршен се премина 
кон гласање посебно за секој предложен кандидат 
одделно и тоа по редот по кој кандидатите се 
предложени. Гласањето е вршено со кревање рака. 

По завршеното пребројување на гласовите 
за секој од предложените кандидати, е утврдено, 
и тоа: 

ЗА СОБОР 
1) Кандидатот добил 

(име и презиме) 
(со букви ) гласови. 

2) Кандидатот добил 
(име и презиме) 

(со букви! ) гласови. 
ЗА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 

1) Кандидатот добил 
(име и презиме) 

(со букви ) гласови. 
2) Кандидатот добил 

(име и презиме) 
(со букви ) гласови. 

3) Кандидатот : добил 
(име и презиме) 

(со букви ) гласови. 
4) Кандидатот - добил 

(име и презиме) 
(со букви ) гласови. 

13. Претседавачот Јавно го соопшти резултатот 
на гласањето и објави дека во смисла на членот 
77, во врска со членот 62 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на СРМ, за кандидати 
на собирот на работните луѓе се прифатени след-
ните од предложените кандидати и тоа: 

ЗА СОБОР 
1) Кандидатот 

(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење) 
2) Кандидатот 

(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење) 
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3) Кандидатот 
(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење) 

ЗА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 
1) Кандидатот 

(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење) 
2) Кандидатот : 

(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење) 
3) Кандидатот 

(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење) 
4) Кандидатот : 

(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење) 
Во текот на работата на собирот на работните 

луѓе не се направени никакви неправилности.8) 

Ј.4. Откако дневниот ред е исцрпен, претседа-
вачот објави дека собирот е завршен. 

(Бидејќи на собирот на работните луѓе не е 
присутен бројот на избирачите потребен во смисла 
на член 58 став 2 а во врска со член 77 од За-
конот за избор на пратеници на Собранието на 
СРМ, собирот е одржан со присутниот број работни 
луѓе и го разгледа предлогот на кандидатурата 
утврдена од Кандидационата конференција.^) 

Работата на собирот е завршена во 
часот. 

Записничар, Претседавач, 

Заверувачи на записникот: 

1. 
2. 
1. Да се означи Соборот на работните заедници 

за кој собирот на работните луѓе се одржува. 
2. Ако собирот го свика Општинската изборна 

комисија да се прецрта претходниот став. 
3. Ако собирот го свикала Општинската из-

борна комисија собирот го отвора лицето што го 
определила Општинската изборна комисија. 

4. Ако предлогот за неприфаќање на канди-
датурата на одделен кандидат не биде поддржана 
од најмалку девет други работни луѓе, предлогот 
нема да се внесе во записникот. 

5. Во овој случај да се прецрта предложениот 
текст заклучно со точката 13 став 1. 

6. Ако мнозинството од работните луѓе се из-
јасни да се предлагаат и нови кандидати, прет-
ходниот став да се прецрта. 

7. Ако на предлогот на кандидатот не дале 
подршка најмалку уште четири избирачи, предло-
женото лице нема да се внесува во записникот. 

8. Ако се случила некаква неправилност или 
ако има некакви забелешки ќе де внесат во за-
писникот. 

9. Ако собирот е одржан во смисла на одред-
бите од член 53 од Законот за избор на пратеници 
на Собранието на СРМ текстот во заградата оста-
нува а ќе се прецрта претходниот текст. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБО-
РИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 7 
Предлог на кандидатурата на соби-
рот на работните луѓе во работ-
ните организации за избор на пра-

теници за Соборот на работните 
заедници на Собранието на% СРМ 
(член 77 во врска со член 65 од 
Законот за избор на пратеници на 
Собранието на СРМ 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ СО СЕДИШТЕ 
ВО 

Во смисла на член 77 во врска со член 65 
од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на СР Македонија, поднесуваме ПРЕДЛОГ НА 
КАНДИДАТУРАТА на собирот на работните луѓе 
за избор на пратеници 

(да се наведе соборот) 
собор на Собранието на СРМ во Изборната единица 

, за изборите што ќе се одржат" 
н а 19— година. 

Предлогот на кандидатурата е утврден на со-
бирот на работните луѓе што е одржан на ден 

19 година во 
(назив на работната ор-

1) во . 
ганизација) (да се наведе местото) 

Собирот на работните луѓе за кандидати ги 
утврди: 

1) 
(име и презиме и место на живеење) 

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

3) 
(име и презиме и место на живеење) 

Кон овој предлог го прилагаме записникот за 
работата на собирот на работните луѓе.2) 

Членови на Претседателството 
на собирот на работните луѓе: 

(име и презиме и адреса) 

(име и презиме и адреса) 

(име и презиме и адреса) 

1) Ако собирот е одржан со работните луѓе и 
од други работни организации треба да се наведат 
работните организации. 

2) Предлог кандидатурата се поднесува на пот-
врда на надлежната општинска изборна комисија 
во еден примерок, најдоцна 15 дена пред денот на 
изборите. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБО-
РОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 8 
Предлог на кандидатурата на со-
бирот на работните луѓе во работ-
ните организации за избор на пра-
теници на Соборот на општините 
на Собранието на СРМ (член 80 
во врска со член 65 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието 
на СРМ) 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА со седиште во 

Во смисла на член 80 во врска со член 65 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија поднесуваме 
Предлог на кандидатурата на собирот на работ-
ните луѓе за избор на пратеници на Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за општината 
за изборите што ќе се одржат на 19 го-
дина. Предлогот на кандидатурата е утврден на 



15 март 1969 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 - Стр. 203 

собирот на работните луѓе што е одржан на ден 
19 година во во 

(назив на работната организација) 

(назив и местото) 
Собирот на работните луѓе за кандидати ги 

утврди: 
1) 

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

(име и презиме и место на живеење) 

Кон овој предлог го прилагаме записникот за 
работата на собирот на работните луѓе2) 

ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ" ЛУЃЕ 

L   
(име и презиме и адреса) 

2. 
(име и презиме и адреса) 

3. 
(име и презиме и адреса) 

1) Ако собирот е одржан со работните луѓе и 
од други работни организации треба да се наведат 
работните организации. 

2) Предлог кандидатурата се поднесува на 
потврдување на надлежната општинска изборна ко-
мисија во еден примерок најдоцна 15 дена пред 
денот на изборите. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 9 
Изјава за согласување на канди-
дирање за пратеник (член 49 став 
5, член 64 став 3, член 77 и 80 во 
врска со член 64 став 3 од За-
конот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија) 

И З Ј А В А 
Изјавувам дека сум согласен да бидам канди-

диран за пратеник за 
(да се означи соборот) 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во Изборната единица 
на изборите што ќе се одржат на 19 
година. 
Во на ден 19 година. 

(потпис) 

(презиме и име и место на живеење) 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 10 
Потврда за приемот' на предлогот 
на кандидатурата за избор на пра-
теници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија 
(член 50 член 65 став 1, член 77 
и член 80 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македо-
нија) 

П О Т В Р Д А 

Се потврдува дека 
1) на ден 

19 година во часот и поднесоа на оваа 
Комисија предлог на кандидатура од Кандидацио-
ната конференција за собирот на из-

бирачите — собирот на работните' луѓе — собирот 
на избирачите и собирот на работните луѓе во 

2) за кан-
дидатите: 

1) 
(име и презиме) 

2) 
(име и презиме) 

Предлогот па кандидатурата е поднесен за из-
бор на пратеници на 

(да се означи соборот) 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за изборите што ќе се одржат на 
196 година за Изборната единица . 

Општинска изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија со седиште во , 

19 година бр. 
Секретар, Претседател, 

1) Ако предлогот на кандидатурата го поднесу-
ва кандидационата конференција, да се наведат 
името и презимето на овластените членови на кан-
дидационата конференција. Ако е предлогот на 
кандидатурата поднесен од страна на собирот на 
избирачите односно собирот на работните луѓе, од-
носно собирот на избирачите и собирот на работните 
луѓе, треба да се наведат името и презимето на 
членовите на претседателството на собирот. 

2) Да се означи местото во кое е одржана кан-
дидационата конференција, односно место или по-

драчје, работна организација односно работна заед-
ница за која е одржан собирот. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 11 
Решение за потврдување на кан-
дидатурата на кандидационата 
конференција — собирите на из-
бирачи односно собирите на ра-
ботните луѓе за избор на прате-
ници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија 
(член 82 и член 93 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија). 

Врз основа разгледувањето на примените пред-
лози на кандидатури од Кандидационата конфе-
ренција , од собирите на 
избирачи — собирите на работните луѓе — соби-
рите на избирачи и собирите на работните луѓе за 
кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
за избор на пратеник за 

(да се означи соборот) 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во Изборната единица , 
а откако утврди дека за оваа кандидатура гласало 
мнозинството на присутните членови на Кандида-
ционата конференција — дека оваа кандидатура 
ја предложиле собири на избирачи 
— собири на работни луѓе — собири на избирачи 
и собири на работните луѓе со вкупно 
избирачи — работни луѓе — избирачи и работни 
луѓе кои опфаќаат најмалку една петтина од вкуп-
ниот број избирачи запишани во избирачкиот спи-
сок на подрачјето на изборната единица кои 
опфаќаат најмалку една петтина од сите работни 
луѓе во работните организации односно работните 
заедници во областа на 

. кои опфаќаат најмалку една петтина од 
вкупниот број на избирачи и работни луѓе што се 
запишани во избирачките списоци на подрачјето 
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на општината 1 кои претставуваат најмалку 
една третина на собирите на избирачите со-
бирите на работните луѓе собирите на изби-
рачите и собирите на работните луѓе на подрачјето 
на општината, како и дека тоа се им одговара на 
законските услови, Општинската изборна комиси-
ја за избор на пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија со седиште во 

, врз основа на член 82, 
член 93 во врска со член 82 од Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

Р Е Ш А В А 
Се потврдува кандидатурата од Кандидацио-

ната конференција собирите на избирачи 
собирите на работните луѓе 'собирите на из-
бирачите и собирите на работните луѓе за канди-
датот за 

(име и презиме и место на живеење) 
за избор на пратеници во 

(да се означи соборот) 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за изборната единица 

Редоследот на кандидатите во предлогот на 
кандидатурата утврден е од страна на Кандидацио-
ната конференција во смисла на член 49 став 2 
од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, та оваа 
кандидатура е по ред 

(прва, втора итн) 
од кандидатурите од Кандидационата конфе-

ренција. 
(Последниот предлог на кандидатура од соби-

рите на избирачите собирите на работните лу-
ѓе собирите на избирачите и собирите на ра-
ботните луѓе, потребен во смисла на член 84 став 
3 од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија за утвр-
дување на кандидатурите примен е на потврда на 

19 во часот, та оваа кандида-
тура е по ред од кандидату-

(прва, втора итн.) 
рите од собирите на избирачи собирите на 
работните луѓе собирите на избирачите PI 
собирите на работните луѓе.)1) 

Општинска изборна единица за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, со седиште во 
Во , 19 година, бр. 

Секретар, " Претседател, 

Член, 

i) Ако е кандидатурата предложена од страна 
на собирите на избирачи односно собирите на ра-
ботните луѓе, претходниот став се прецртува. 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 12 
Решение на општинската изборна 
комисија со кое се одбива предло-
гот на кандидатурата од формални 
причини (член 81 став 3 и член 77 
од Законот за избор на пратеници 
на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија) 

Врз основа разгледувањето на примените пред-
лози на кандидатури од Кандидационата конферен-
ција за ; од собирите на из-
бирачите — собирите на работните луѓе — собирите 
на избирачите и собирите на работните луѓе за 
кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
за избор на платеник на 

(да се означи соборот) 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија за Изборната единица , 
откако утврди дека оваа кандидатура не е подне-

сена во со закон пропишаниот срок — дека подно-
сителите на предлог-кандидатура по покана од оваа 
Комисија не ги отстранија формалните недоста-
тоци во предлог-кандидатурата, Општинска изборна 
комисија за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија со седиште 
во врз основа на член 81 став 3 
од Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 

Р Е Ш А В А 
Се одбива предлог-кандидатурата на Кандида-

ционата конференција за 
на собирите на избирачите — собирите 

на работните луѓе, собирите на избирачите и соби-
рите на работните луѓе за кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
за избор на пратеник на 

(да се означи соборот) 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија^ 

О б р а з л о ж е н и е 
(Според одредбите од член 65 став 1, член 77 

во врска со член 65 член 80 во врска со член 65 
од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, предлог-
кандидатурата и се поднесува на надлежната оп-
штинска изборна комисија најдоцна 15 дена пред 
денот определен за избор на пратеници, што значи 
дека предлогот на кандидатурата мораше да биде 
поднесен најдоцна на 19 година. Со 
оглед на тоа дека овој предлог на кандидатура и е 
поднесен на оваа Комисија на 19 
година во часот т. е. по срокот определен со 
законот, та од таа причина предлогот требаше да 
се одбие.) 

(При разгледување на овој предлог на кандида-
тура, Општинската изборна комисија утврди дека 
тој содржи недостатоци кои се состојат во тоа што 

(да се наведат недостатоците) 
Во смисла на член 81 став 2 од Законот за из-

бор на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, оваа Комисија ги покани 
подносителите на предлогот на кандидатурата да 
ги отстранат споменатите недостатоци во срок од три 
дена, што на подносителите им е соопштено на 

19 година. Бидејќи подносителите во 
оставениот им срок не ги отклонија недостатоците 
во предлогот на кандидатурата, од таа причина 
предлогот требаше да се одбие.) 

Општинска изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија со седиште во 
Во , 19 година бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Поука за правниот лек: Против ова решение 
подносителите на кандидатурата можат да се жалат 
до Врховниот суд на Македонија во срок од 48 часа 
од приемот на решението. Жалбата и се предава 
на оваа Комисија. 

Ова решение им се доставува на подносителите 
на кандидатурата. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 13 
Решение на општинската изборна 
комисија со кое се утврдува дека 
не се исполнети условите за потвр-
дување на кандидатурата (член 83 
од Законот за избор на пратеници 
на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија) 
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Врз основа разгледувањето на примените пред-
лози на кандидатури од Кандидационата конферен-
ција за собирите на из-
бирачите — собирите на работните луѓе — за кан-
дидатот 

(име и презиме и место ка 
за избор на пратеник Р о 

живеење) 
на Собранието на Со-

(да се означи соборот) 
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
за Изборната единица , 
откако утврди дека не е исполнет условот од член 
47 став 1 (член 66 став 3), (член 75 став 3), (член 79 
став 3) — зошто се стекнаа условите од член бб 
став 2 (член 75 став 2), (член 79 став 2) од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Општинска избор-
на комисија за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија со се-
диште во врз основа на член 83 
од споменатиот закон 

Р Е Ш А В А 
Се утврдува дека не се исполнети законските 

услови за потврдување на кандидатурата на Каи-
дидационата конференција за 
— собирите на избирачите — собирите на работните 
луѓе — собирите на избирачите и собирите на ра-
ботните луѓе за кандидатот 

(име и презиме 

и место на живеење) 
О б р а з л о ж е н и е 

Според член 47 став 1 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за кандидат на кандидационата 
конференција станува кандидат за кого гласало 
мнозинството од присутните членови на конферен-
цијата. Бидејќи на седницата на Кандидационата 
конференција за учествувате 

членови, а за кандидатот 
гласале членови, не се ис-

полнети условите за потврдување на кандидатурата. 
(Според член 66 став 3 (75 став 3), (79 став 3) од 

Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, кандидат на 
собирите на избирачите — собирите на работните луѓе 
— собирите на избирачите и собирите на работните 
луѓе — станува оној кандидат чија кандидатура е 
прифатена на собирите на избирачите — собирите 
на работните луѓе — собирите на избирачите и со-
бирите на работните луѓе — што опфаќаат најмалку 
една петтина од вкупниот број на избирачите што 
се запишани во избирачките списоци на подрачјето 
на изборната единица — кој опфаќа најмалку една 
петтина од вкупниот' број на избирачите и работ-
ните луѓе што се запишани во избирачките списо-
ци на општината — кои претставуваат најмалку 
една третина од собирите на избирачите — собирите 
на работните луѓе — собирите на избирачите и со-
бирите на работните луѓе. 

Кандидатот 
предложен е од страна на собири 
на избирачите — собири на работните луѓе — со-
бири на избирачите и собири на работните луѓе — 
кои опфаќаат запишани избира-
чи — работни луѓе во работните организации од-
носно работните заедници во областа на 

избирачи и работни луѓе. 
Бидејќи вкупниот број на собирите на избира-

чите — собирите на работните луѓе — собирите на 
избирачите и собирите на работните луѓе — во из-
борната единица — општината изнесува 

(со бутеви ) избирачи — работни лу-
ѓе — избирачи и работни луѓе, а неговата канди-
датура не е прифатена од собирите на избирачите 
— на работните луѓе — на избирачите и работните 
луѓе — кои опфаќаат најмалку една петтина од 
вкупниот број на избирачите запишани во изби-, 

рачките списоци на подрачјето на односната из-
борна единица — кои опфаќаат најмалку една пет-
тина од сите работни луѓе во работните организа-
ции односно работните заедници во областа на 

кои опфаќаат 
најмалку една петтина од вкупниот број на изби-
рачите и работните луѓе што се запишани во из-
бирачките списоци на општината — кои претста-
вуваат најмалку една третина од собирите на из-
бирачите — собирите на работните луѓе — собирите 
на избирачите и собирите на работните луѓе, не се 
исполнети условите за потврдување на оваа кан-
дидатура. 

(Според член 66 став 2 (75 став 2), (79 став 2) 
од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија кандидат 
за пратеник кого го 

(да се означи соборот) 
утврдила кандидационата конференција престанува 
да биде кандидат ако против неговата кандидатура 
се изјасниле мнозинството на собирите на избира-
чите — собирите на работните луѓе — собирите на 
избирачите и собирите на работните луѓе кои опфа-
ќаат повеќе од половината од вкупниот број на 
избирачите — работните луѓе — избирачите и ра-
ботните луѓе запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица — општината. 

Бидејќи вкупниот број на запишаните избирачи 
— работни луѓе — избирачи и работни луѓе изне-
сува , а против кандидатурата на 
именуваниот се изјасниле мнозинството од 
собири на избирачите — собирите на работните луѓе 
— собири на избирачите и собирите на работните 
луѓе, кои опфаќаат 
избирачи запишани во избирачките списоци — ра-
ботни луѓе запишани во избирачките списоци — 
избирачи и работни луѓе запишани во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната единица — оп-
штината, не се исполнети условите за потврдување 
на оваа кандидатура). 

Општинска изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија со седиште во 
Во , 19 година, бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Поука за правниот лек: Против ова решение 
подносителите на предлогот на кандидатурата можат 
да се жалаат до Врховниот суд на Македонија во 
срок од 48 часа од приемот на ова решение. Жал-
бата и се предава на оваа Комисија. 

Ова решение им се доставува на подносителите 
на предлогот на кандидатурата. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 14 
Решение на општинската изборна 
комисија со кое се одбива пред-
логот на кандидатурата поради тоа 
што кандидатот по законот не мо-
же според законот да биде биран 
за пратеник (член 81 став 1 однос-
но член 93 во врска со член 81 
став 1 од Законот за избор на пра-
теници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија) 

Врз основа на разгледувањето на примените 
предлози на кандидатури од Кандидационата кон-
ференција за собирите на изби-
рачите — собирите на работните луѓе — собирите 
на избирачите и собирите на работните луѓе 

(да се означат собирите на избирачите — 

собирите на работните луѓе — собирите на избира-
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чите и собирите на работните луѓе) 
за кандидатот 

(име и презиме и место 
за избор на пратеник па 

на живеење) 
на Собранието на Со-

(да се означи соборот) 
цијалистичка Република Македонија за Изборната 
единица , откако утврди дека 
тој кандидат не може според законот да биде из-
биран за пратеник, Општинска изборна комисија за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија со седиште во 

врз основа на член 81 став 1 (член 93 
во врска со член 81 став 1) од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика' Македонија, 

Р Е Ш А В А 
Се одбива предлог-кандидатурата на Кандида-

ционата конференција за 
— собирите на избирачите — собирите на работните 
луѓе — собирите на избирачите и собирите на ра-
ботните луѓе 

(да се означат собирите 

што го предложиле кандидатот) 
за кандидатот 

(име и презиме 

и место на живеење) 
за избор на пратеник на 

(да се означи соборот) 
на Собранието на Социјалистичка Републи-

ка Македонија за Изборната единица . 

О б р а з л о ж е н и е 
Бидејќи предложениот кандидат 

не може според законот да биде 
избран за пратеник на 

(да се означи соборот) 
заради тоа што не. ги исполнува условите предви-
дени во член i) од Законот за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија за избор на тој Собор, за тоа што 

2) па поради тоа 
предлог-кандидатурата требаше да се одбие. 

Општинска изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија со седиште во . 
Во , 19 година, бр. —— 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Поука за правниот лек: Против ова решение 
подносителите на предлогот на кандидатурата мо-
жат да се жалаат до Врховниот суд на Македонија 
во срок од 48 часа од приемот на ова решение. 
Жалбата и се предава на оваа Комисија. 

!) Да се внесе соодветниот член 
2) Да се внесат фактите поради што не се ис-

полнети условите за кандидирање. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 15 
Оглас на потврдена кандидатура 
за избор на пратеник за Репуб-
личкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Маке-
донија (член 85 став 1 од Законот 
за избор на пратеници на Собра-
нието на Социј а листичка Републи-
ка Македонија) 

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

теници на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија со седиште во , врз 
основа на член 85 став 1 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, објавува дека е потврдена кан-
дидатурата на кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
за Изборната единица за из-
бор на пратеник на Републичкиот собор на Соб-
ранието на СРМ што ќе се одржи на 19 
година. 

Кандидатурата е предложена од Кандидацио-
ната конференција за 
(од собирите на избирачите)1) 

Кандидатурата е по ррд од страна 
на Кандидационата конференција (собирите на из-
бирачите) 

Општинска изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија со седиште во . 
Во , 19 година бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

1) Ако е предлогот на кандидатурата поднесен 
од Кандидационата конференција — да се прецрта 
текстот во заградата, а ако предлозите на кандида-
турите се поднесени од собирите на избирачите, да 
се прецртаат зборовите: „Кандидационата конфе-
ренција за". 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА , 
МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 16 
Оглас на листата на потврдени 
кандидатури за избор на пратеник 
за Републичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија (член 91 став 1 од 
Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија) 

О Г Л А С 
Општинската изборна комисија за избор на 

пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија со седиште во , 
врз основа на член 91 став 1 од Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, објавува дека се потврдени 
кандидатурите за пратеник на Републичкиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, за изборите што ќе се одржат на 

19 година, и тоа: 
1. Во изборната единица 

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

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

2. Во изборната единица 
1) За кандидатот 

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

(име и презиме и место на живеење) 
Општинска изборна комисија за избор на пра-

теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија со седиште во . 
Во , 19 година бр. —г-

Секретар, Претседател, 
Член, 



15 март 1969 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 - Стр. 207 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРИ-
ТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Изборен образец број 17 
Оглас на потврдена кандидатура 
за избор на пратеник на соборите 
на работните заедници на Собра-
нието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија (член 93 во врска 
со член 85 став 1 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието 
на Социј а листичка Република Ма-
кедонија) 

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

теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија со седиште во , врз 
основа на член 93 во врска со член 85 став 1 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, објавува 
дека е потврдена кандидатурата на кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
за Изборна единица 
за избор на пратеник на 

(да се означи соборот) 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, што ќе се одржи на 19 го-
дина. 

Кандидатурата е предложена од страна на Кан-
Дидационата конференција за (соби-
рите на работните луѓе во работни организации и 
работни заедници)1). 

Кандидатурата е по ред од страна 
на Кандидационата конференција (собирите на ра-
ботните луѓе). 

Општинска изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Соци ј а листичка Репуб-
лика Македонија со седиште во . 
Во , 19 година бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

!) Ако е предлогот на кандидатурата поднесен 
од Кандидационата конференција — да се прецрта 
текстот во заградата, а ако предлозите на канди-
датурите се поднесени од собирите на работните лу-
ѓе, да се прецртаат зборовите: „Кандидационата 
конференција за". 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ 
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОБ-
РАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 18 
Оглас на листата на потврдени 
кандидатури за избор на пратеѓш-
ци за соборите на работните за-
едници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија 
(член 93 во врска со член 91 став 
1 од Законот за избор на прате-
ници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија) 

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

теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија со седиште во , врз 
основа на член 93 во врска со член 91 став 1 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социј а листичка Република Македонија, објавува де-
ка се потврдени кандидатурите за пратеници на 
соборите на работните заедници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, за изборот 
што ќе се одржи на 19 година, и тоа; 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 
1. Изборна единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 
2) За кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 
2. Изборна единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 
ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

1. Изборна единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 
2) За кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 
2. Изборна единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 
2) За кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 
1. Изборна единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 
2) За кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 
2. Изборна единица 
1) За кандидатот -

(име и презиме и место 

на живеење) 
2) За кандидатот 

(име и презЈше и место 

на живеење) 
Општинската изборна комисија за избор на пра-

теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија со седиште во 
Во , 19 година бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ 
НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 19 
Оглас на потврдена кандидатура 
за избор на пратеници на Соборот 
на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Маке-
донија (член 93 во врска со член 
85 став 1 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македо-
нија) 
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О Г Л А С 
Општинската изборна комисија за избор на пра-

теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија со седиште во , врз 
основа на член 93 во врска со член 85 став 1 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, објавува 
дека е потврдена кандидатурата на кандидатот 

за избор на 
(име и презиме и место на живеење) 
пратеници на Соборот на општините на Собрание-
то на СРМ за општината што ќе се 
одржи на 19 година. 

Кандидатурата е предложена од страна на Кан-
дидационата конференција за 
(собирите на избирачите и собирите на работните 
луѓе)1). 

Кандидатурата е по ред од страна на 
Кандидационата конференција (собирите на избира-
чи и собирите на работните луѓе). 

Општинска изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија со седиште во . 
Во , 19 година бр. 

СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

ЧЛЕН, 

i) Ако е предлогот на кандидатурата поднесен 
од Кандидационата конференција — да се прецрта 
текстот во заградата, а ако предлозите на кандида-
турата се поднесени од собирите на избирачите и 
собирите на работните луѓе, да се прецртат зборо-
вите „Кандидационата конференција". 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ 
НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 20' 
Оглас на листата на потврдени 
кандидатури за избор на пратеници 
за Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија (член 93 во врс-
ка со член 91 став 1 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија) 

, О Г Л А С 
Општинска изборна комисија за избор на пра-

теници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија со седиште во , 
врз основа на член 93 во врска со член 91 став 1 
од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, објаву-
ва дека за изборната единица 

(да се наведе оп-
се потврдени кандидатурите за пратени-

штината) 
ци на Соборот на општините на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, за изборите 
што ќе с,е одржат на 19 година, и тоа: 

1) За кандидатот -
(име и презиме и место на жи-

веење) 
2) За кандидатот 

(име и презиме и место на жи-

веење) 
3) За кандидатот 

(име и презиме и место на жи-

веење) 

Општинска изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија со седиште во . 
Во , 19 година, бр. 

СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

ЧЛЕН, 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 21 
Гласачко ливче за избор на прате-
ници за Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија (член 98 од 
Законот за избор на пратеници на 
Собранието на СРМ) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
Избор на пратеници за Републичкиот собор на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 
одржан на 19 година. 

Изборна единица 
1) Кандидатот -

(име и презиме) 
2) Кандидатот 

(име и презиме) 
Печат 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА РЕПУ-
БЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 22 
Записник за работата на Избирач-
киот одбор спроти денот на избо-
рите (член 99 од Законот за избор 
на пратеници) на Собранието ца 
Социјалистичка Република Маке-
донија 
Работено на 19 год. 
во 

З А П И С Н И К 
За работата на Избирачкиот одбор за избирач-

кото место бр. во , за 
Изборната единица за избор на 
пратеници на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Избирачкиот одбор се состана во часот во 
зградата-просторијата определена за гласање, и тоа: 
претседателот — зам,еникот на претседателот 

, членот — заменикот на членот 

, сите именувани со решение на Општин-
ската изборна комисија со седиште во 
бр. 

Од претставниците на кандидатите на состано-
кот присуствуваат: 

како претставници на кандидатите: 

според уверението на Општинската изборна коми-
сија бр. од 19 година. 

Записникот го води 
(да се означи името на чле-
нот на избирачкиот одбор 
што го води записникот) 

Избирачкиот одбор се увери дека просторијата 
во која ќе се врши гласањето е доволно пространа 
и дека може да се затвори, како и дека во неа има 

заградени простории каде 
(една, две итн.) 
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што избирачите ќе ги пополнуваат гласачките лив-
чиња. 

Од општинскиот орган надлежен за работите на 
општа управа во примени се на 
реверс: 

1) кутија за гласање; 
2 ) гласачки ливчиња; 
3) заверен извод од постојаниот избирачки спи-

сок за избирачко место бр. потврден од Оп-
штинската комисија за избирачки списоци во 

под број ; 
4) заверен оглас за потврдување на кандидату-

рата бр. за кандидатот : 
заверен оглас за потврдување на кандидатурата 

бр. за кандидатот; 
5) од други изборни материјали -

Откако Избирачкиот одбор ја прегледа кутијата 
за гласање и се увери дека е исправна, кутијата е 
поставена на местото на кое ќе се врши гласањето. 
Пред кутијата за гласање на виден начин се поста-
вени огласи на кандидатурите така што да се добро 
видливи - и тоа по оној ред по кој се наведени кан-
дидатите во гласачкото ливче. 

Пред излегувањето од просторијата за гласање 
Избирачкиот одбор ги затвори сите нејзини про-
зорци и внатрешни пристапи. 

Евентуални забелешки: 

Избирачкиот одбор работата ја заврши во 
часот. 

Претседател на Избирачкиот 
одбор, 

Член на Избирачкиот одбор Член на Избирачкиот 
записничар, одбор, 

Претставници на кандидатите: 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА РЕПУ-
БЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец 23 
Записник за работата на Избирач-
киот одбор на денот на изборите 
(член 109 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македо-
нија) 
Работено на 19 год. 
во  

З А П И С Н И К 

. За работата на Избирачкиот одбор за избирачко 
место бр. во , Изборна еди,ница 
за избор на пратеник на Републичкиот собор на Со-
бранието на Соци ј а листичка Република Македонија. 

Присутни се членовите на Избирачкиот одбор 
претседател — заменик на претседателот 

1 член — заменик на членот 
- -Т- и член '— заменик на членот 

Од претставниците на кандидатите се присутни: 

-ѕ . како претстав-
ници на кандидатите: 

Записникот го води 
(да се означи името на чле-
нот на Избирачкиот одбор 
што го води записникот) 

I. ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ГЛАСАЊЕТО 
Точно во 7 часот пред просторијата за гласање 

се состанаа гореименуваните членови на Избирач-
киот одбор и претставници на кандидатите. 

Избирачкиот одбор утврди дека просториите за 
гласање се неповреден^ ја прегледа кутијата за 
гласање, гласачките ливчиња како и сите матери-
јали примени на реверс па најде дека се во иста 
состојба како што беше оставено вчера. Потба Из-
бирачкиот одбор се увери дека кутијата за гласање 
е празна, ца објави дека се пристапува кон гла-
сање.1) 

И. Г Л А С А Њ Е 
Избирачите се пуштени во просторијата во која 

се гласа. 
За сето ,вдеде на гласањето членовите на Изби-

рачкиот одбор му објаснува на секој избирач како 
се гласа^ а на неписмените избирачи што го бараа 
тоа прочитани им се имињата на сите кандидати. 
Гласањето е вршено за сето време во потполн ред. 

Во смисла на членот 107 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија гласаа следните избирачу кои 
не се воведени во изводот 6д избирачкиот список за 
ова избирачко место: 

со' потврда од органот надлежен за работите на 
општата управа на Општинското собрание во - — — 

број 

За време на гласањето 
: 2) 

Гласањето траеше до часот и ,тогаш Из-
бирачкиот одбор нареди да се затвори избиралиш-
тето. Избирачите кои се затекоа во зградата — дво-
рот пуштени се да гласаат, така што гласањето за-
врши во часот. 

III. УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ 
НА ГЛАСАЊЕТО 

Откако гласањето заврши, Избирачкиот одбор 
најпрвин ги преброи неупотребените гласачки лив-
чиња и утврди дека ги има па ги стави во по-
себен омот, кој го затвори и запечати. 

По ова Избирачкиот одбор утврди дека во изво-
дот од избирачкиот список за ова избирачко место 
се воведени (со букви; --: : -) 
избирачи; дека според овој извод гласале вкупно 

Г-1— (со букви: : ; ) 
избирачи, за колку избирачи е тоа обележено и-во 
изводот од избирачкиот список; дека врз основа на 
потврди гласале вкупно (со букви: : 

; :—) избирачи што це 
qe воведени во изводот ,од избирачкиот список за 
ова избирачко место. Според тоа, на ова избирачко 
место гласале вкупно (со букви: 

) избирачи; 
По ова се пристапи кон отворањ,е на кутијата за 

гласање и кон. пребројувале на дадените гласови 
според гласачките ливчиња ,за секој кандидат по-
себно на следниот начин: претседателот. на Изби-
рачкиот одбор ги вади од кутијата за гласање едно 
по едно гласачките ливчиња и од секое ливче го 
чита името на кандидатот за кого избирачот гласал 
и ги издвојува ливчињата што се неважечки. Чле-
нот на избирачкиот одбор — 1 

бележи за секој кандидат посебно колку гласови 
добил, како и колку имало ливчиња што се прогла-
сени за неважечки. Секое прочитано ливче претсе-
дателот му го предад,е на чд,енот на избирачкиот 
одбор ' ' ^ . 

По завршеното пребројување Избирачкиот одбор 
утврди, и 'тоа: 

1) Кандидатот 
доби (со букви: ) 
гласови; 

2) Кандидатот : -
доби (со букви: ) 
гласови; 
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3) Кандидатот 
доби (со букви: ) 
гласови; 

4) Неважечки гласачки ливчиња имаше . 
При утврдувањето на резултатите на гласањето 

не се појави разлика помеѓу вкупниот број на гла-
совите дадени по изводот од избирачкиот список и 
врз основа на потврди, од една страна, и бројот на 
гласовите по гласачките ливчиња од друга страна. 

(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот 
број на гласовите дадени според изводот од изби-
рачкиот список и врз основа на потврди, од една 
страна, и бројот на гласовите според гласачките 
ливчиња, од друга страна, Избирачкиот одбор во 
смисла на член 110 став 5 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на СРМ резултатот на 
гласањето го утврди според гласачките ливчиња).3) 

На барање на 
(име и презиме) 

претставник на кандидатот 
им je издадена потврда за резултатот на гласањето.4) 

Во' текот на работата на Избирачкиот одбор не 
се случи никаква неправилност. 

.5) 
Претседателот на Избирачкиот одбор го објави 

јавно резултатот на гласањето пред зградата во ко-
ја се гласало. 

Работата на Избирачкиот одбор е заклучена во 
часот. 
Претседател на Избирачкиот одбор 

Член на Избирачкиот одбор Член на Избирачкиот 
Записничар бдбор 

Претставници на кандидатите: 

1) Ако избирачкиот одбор утврди некои проме-
ни, ќе го прецрта текстот што не одговара и ќе ја 
констатира најдената состојба. 

2) Овде да се внесат сите настани во текот на 
гласањето и односните одлуки на избирачкиот од-
бор согласно член 101, 103 и 105—109. 

3) Ако настане ваков случај текстот од прет-
ходниот став ќе се прецрта. 

4) АКО некој од претставниците на кандидатите 
барал да му се издаде наведената потврда, ќе се 
забележи неговото име, во противно текстот ќе се 
прецрта. 

5) АКО се случи некаква неправилност, или ако, 
има некои приговори од членовите на Избирачкиот 
одбор или од претставниците на кандидатите во по-
глед правилноста на гласањето, тоа ќе се внесе овде 
во записникот. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА РЕПУ-
БЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 24 
Записник за примопредавање на 
изборните акти 
Работено на 19 
в о часот 

З А П И С Н И К 

за примопредавање на изборните акти 
' Избирачкиот одбор на избирачкото место број — 

на Изборна единица преку својот 
претседател — член 

(да се означи името и презимето и својството на 
лицето кое ги предава актите) 
ги предаде изборните акти на 

(да ^ е означи името и презимето и својството на ли-
цето што ги прима актите) 

кој е овластен од Општинската изборна комисија 
за избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија со седишт,е во 
да ги прими за Комисијата изборните акти од изби-
рачките одбори 

Изборните акти се состојат од 

Ги предал за избирачкиот одбор 
Претседател — (член) на Избирачкиот одбор — 

Ги примил за општинската изборна комисија 
Претседател (член) на Општинската изборна коми-
сија 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА РЕПУ-
БЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 25 
Записник на Општинската избор-
на комисија за утврдување резул^ 
татот на изборите за пратеници за 
Републичкиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија (член 118 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија 
Работено на 
19 година во часот 

З А П И С Н И К 
На општинската изборна комисија за избор на 

пратеници на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија со седиште во за , 
утврдување резултатот на изборот на пратеник за 
Републичкиот собор на Собрани,ето на Социјалис-
тичка Република Македонија одржан на 
19 година. 

Присутни на состанокот од страна на Комиси-
јата: претседателот , 
секретарот 
и членот 

Р д претставниците на кандидатите присуству-
ваат: ^ 1  

како претставници на кандидатите 
1. На изборите за избор на пратеници за Репу-

бличкиот собор што се одржаа на 
19 година, оваа Комисија ги потврди кандида-
турите, и тоа: 

За изборните единици 
1) На кандидатот 

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

(име и презиме и место на живеење) 
3) На кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
За изборната единица 
1) На кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
2) На кандидатот итн. 

(име и презиме и место на живеење) 
2. Комисијата ги прими изборните акти од сите 

избирачки одбори во сите изборни единици, и по 
прегледот на истите и по пребројувањето на гла-
сачките ливчиња, комисијата утврди дека резулта-
тот на изборите на одделните избирачки места во 
изборните единици е како следува: 

- Во Изборната единица : 
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3. Според изводите од избирачките списоци во 
Изборната единица :

 : — има вкупно 
(со букви ) избирачи. 

4. Според резултатите од сите избирачки места 
во целата Изборна единица за одделни кандидати 
дадени се гласови и тоа: 

За кандидатот гласови 
(со букви ), 
За кандидатот 
(со букви 

гласови 
), 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 
(со букви ) 

Вкупно гласале во целата изборна единица 
(со букви ) 

5. Според наведениот резултат, Општинската 
изборна комисија утврдуваа дека со апсолутно мно-
зинство, во смисла на член 115 став 1 (со мнозин-
ство на гласови во смисла на член 115 став 3) од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија за прате-
ник на Републичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија во Изборната 
единица е избран 

1) 
(име и презиме и местр на живеење) 

Во Изборната единица и тн. 

Општинска изборна комисија 
Секретар, Член, Претс,едател, 

Претставници на кандидатите 

1) Ако на изборите учествувал само еден кан^ 
дидат кој добил апсолутно мнозинство, ќе се остави 
соодветниот текст и текстот во заградата ќе се пре-
црта. 

Ако на изборите учествава само еден кандидат 
па Комисијата утврди дека не го добил мнозин-
ството гласови во смисла на член 115 став 1 од-
носно дека два и повеќе кандидати со најголем број 
гласови добиле ист број гласови, ќе се забележи во 
записникот дека ниту еден кандидат не е избран 
за пратеник, а текстот под 5 ќе се прецрта. 

Ако на изборот учествувале два или повеќе 
кандидати ќе се прецрта првата алтернатива во 
точка 5 а ќе се стави текстот на заградата. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБО-
РИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 26 
Гласачко ливче за избор на прате-
ници за некој од соборите на ра-
ботните заедници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на посеб-
ното изборно тело (член 137 од За-
конот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
Избор на пратеници за 

(да се означи соборот) 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, одржан на 19 година 

1. Изборна единица 
1) Кандидатот 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

2. Изборна единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме) 

(име и презиме) 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБО-
РОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБР-А-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 27 
Гласачко ливч,е за избор на прате-
ници за Соборот на општините на 
Собранието на Социјалистичка Ре-

. публика Македонија во Општиот 
собор (член 137 и 158 од Законот 
за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
Избор на пратеници за Соборот на општините 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во Општиот собор на општината -

одржан на 19 година. 
1) Кандидат 

2) Кандидат 

3) Кандидат 

4) Кандидат 

(име и презиме) 

(име и презиме) 

(име и презиме) 

(име и презиме) 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРИ-
ТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец бр. 28 
Записник за работата на седница-
та на изборното тело за избор на 
пратеници за соборот на работн-и-
те заедници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македо-
нија (член 142 од Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македо-
нија. 
Работено на : 19 го-
дина во . 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА ОД СЕДНИЦАТА НА ИЗБОР-

НОТО ТЕЛО ВО ОПШТИНАТА 
ОДРЖАНА ЗАРАДИ ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ -

1) НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Седницата на изборното тело ја свика претсе-
дателот на Општинското собрание на општината 
во срокот определен во членот 132 став 1 од Зако-
нот за избор на пратеници на Собранието на СРМ. 

(Седницата е свикана од страна на Општинска-
та изборна комисија за избор на пратеници на Со-
бранието на СРМ со седиште во . 

2. Седницата ја отвори -
претседателот на Собранието на општината во 
часот2). 

3. По отворањето на седницата се пристапи кон 
избор на претседателство, па изборното тело едно-
гласно — со мнозинство гласови — ги избра за чле-
нови на претседателството: 

1) 

2) 

3) 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

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

Изборното тело потоа го избра за записничар 

П Е Ч А Т (име и презиме, место на живеење и занимање) 
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4. Претседавачот утврдува, врз основа на 'списо-
кот на одборниците на Општинското собрание и 
списокот на избраните делегати, дека на седницата 
присуствуваат (со букви: - ) 
одборници и (со букви ) 
делегати. Според списокот ика одборници на оп-
штинското собрание (со букви: 

) а избрани делегати (со букви' 
, , ), 

Од претставниците ' на кандидатите присуству-
ваат: 
1) - — — : - - како претставник на 
кандидатот   
2 ) - како претставник на 
кандидатот и т.и. 

5. Претседавачот утврдува декк е присутно мно-
зинството од одборниците на општинското собрание 
и мнозинството од избраните делегати та седница-
та на изборното тело може полноважно да решава, 
па објавува дека оваа седница е свикана. заради из-
бор на пратеници на соборите на работните заед-
ници на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

6. Претседавачот објавува дека се примени: 
1) Кутии за гласање (со букв-и: 

); . 
2) Гласачки ливчиња (со букви: 

); . 
3) Заверени огласи за потврдување на кандида-

турите и тоа :3) 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

Изборна единица ^ ; 

1) За кандидатот r  
(име и презиме) 

број на кандидатурата :
 !— 

. 2) За кандидатот — ; 
(име и презиме) 

број на кандидатурата ;— 
. Изборна единица 

1) За кандидатот 
(име и презиме) 

број на кандидатурата 
2) За кандидатот -

(име и презиме) 
број на кандидатурата итн. 

ЗД ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 
3 Изборна единица 

1) За кандидатот 
(име и презиме) 

број на кандидатурата ;— 
2) За кандидатот : : 

(име и презиме) 
број на кандидатурата -

Изборна единица 

1) За кандидатот - ^ 
(име и презиме) 

број на кандидатурата 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
број на кандидатурата 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

Изборна единица 

1) За кандидатот 
(име и презиме) 

број на кандидатурата 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
број на кандидатурата 
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Изборна единица 

1) За кандидатот 
(име и презиме) 

број на кандидатурата 
2) За кандидатот -

(име и презиме) 
број на кандидатурата 

Претседавачот известува дека за пратеници мо-
жат да бидат избрани само наведените. кандидати 
Чии кандидатури се потврдени од Општинската из-
борна комисија за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија со 
седиште во . 

7. Претседавачот со прозивка по списокот им 
предава на одделни членови на изборното тело гла-
сачко ливче и ги повикува да пристапат кон гла-
сање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште — : — чле-
нови на изборното тело и тие гласаа. 

Вкупно гласаа членови на изборното 
тело. 

Гласањето заврши во часот.4) 

Откако гласањето заврши, претседавачот со 
двајца членови на претседателството пристапува 
кон утврдување на резултатот на гласањето. За таа 
цел тие најпрвин ги пребројуваат ^употребените 
гласачки лив-чиња и утврдуваат дека такви има 

(со големи букви t ), 
па ги става во посебен омот, ги затвораат и запе,ча-
туваат. 

8. Потоа претседавачот утврдува дека во спи-
сокот на изборното тело се воведени вкупно 
(со букви: ; 
членови а дека гласале вкупно (со букви: 

: ) членови. 
8. По ова се пристапи кон отворање на кути-

јата (кутиите) за гласање и кон пребројување на 
гласовите по гласачките ливчиња за секој собор по-
себно, и тоа за секој кандидат и за одделен собор 
поединечно. 

По завршеното пребројување е утврдено, ,и ,тоа: 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

За изборна единица 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

добил - (со букви: ) 
гласови. 

2) Кандидатот , 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови. 

За изборна единица 

1) Кандидатот ' 
(име и презиме) 

добил т - (со букви: ) 
гласови. 

2) Кандидатот . 
(име и презиме) 

добил (со букви: - - ) 
гласови итн. 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

За изборна единица , 

1) Кандидатот ; 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



15 март 1969 ' 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови. 

За изборна единица 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови итн. 

ЗА СОЦИ Ј АЛ НО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

За изборна единица 

1) Кандидатот = 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови, 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови. 

За изборна единица 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови итн. 

Во смисла на член НО став 4 од Законот за из-
бор на пратеници на Собранието на Соци ј а листич-
ка Република Македонија се погласени за нева-
жечки (со букви ) 
гласачки ливчиња. 

При утврдувањето на резултатот на гласањето 
не се појави разлика помеѓу вкупниот број на гла-
совите дадени по списокот на членовите на избор-
ното тело, од една страна и бројот на гласовите по 
гласачките ливчиња од друга страна. 

(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот 
број гласови дадени по списокот на членовите на 
изборното тело од една страна, и бројот на гласо-
вите по гласачките ливчиња, од друга страна, прет-
седавачот во смисла на член 110 став 5 од наведе-
ниот Закон, резултатот на гласањето го утврди по 
гласачките ливчиња)^) 

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

9. Претседавачот го соопшти јавно резултатот од 
гласањето, па ја заклучи седницата. 

Работата на седницата заврши во часот. 
Записничар, 

Членови на Претседателството, 
1. 
2. 
3. 

Ц Да се означат соборите — соборот за кој се 
избира пратеникот. 

2) Ако седницата ја свикала Општинската избор-
на комисија, седницата ја отвора лицето што го 
определила оваа Комисија. 

8) Ако се одржува седница на посебно изборно 
тело за избор на пратеници за било кој од соборите 
на работните заедници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, во натамошниот 
текст Непотребното да се прецрта, 
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4) Овде се внесуваат сите евентуални настани 
во текот на гласањето и соодветни одлуки на прет-
седателството. 

5) Ако настане ваков случај текстот од прет-
ходниот став се прецртува. 

в) Ако се случи некаква неправилност или ако 
има приговори, тоа ќе се внесе овде во записникот. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБО-
РИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен обра,зец бр. 29 
Записник на општинската изборна 
комисија за утврдување на резул-
татот на изборот на пратеници на 
соборите на работните заедници на 
Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија (член 147 од 

/ Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија) 
Работено на 19 го-
дина во 

З А П И С Н И К 
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО СЕДИШТЕ ВО - ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ 
НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРИТЕ НА РАБОТНИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НД- СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДР-
ЖАНИ ВО ИЗБОРНОТО ТЕЛО ВО, ОПШТИНАТА 
: НА - - ^ 19 
ГОДИНА 

На состанокот од страна на Комисијата се при-
сутни: Претседателот ^ — ^ — i 9 
секретарот - : г чле-
нот - - ; 

Од претставниците на кандидатите прису.ству-
ваат: 1 ; како 
претставници на кандидатите -

1. За изборите на пратеници за соборите на ра-
ботните заедници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, што се одржани во избор-
ното тело на општината - 7 
на 19 година, оваа Комисија ги 
потврди кандидатурите и тоа: 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

За Изборна единица = 
1) На кандидатот - r-i— 

(име и презиме и место на 

живеење) 
2) На кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 
За Изборна единица 
1) На кандидатот 

(име и презиме. и место на 

живеење) 
2) На кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

За Изборна единица - . 
1) На кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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2) На кандидатот 
(име и презиме и место на 

живеење) 
За Изборна единица ; 
1) На кандидатот 1 

(име и презиме и место на 

живеење) 
2) На Кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 
За Изборна единица 
1) На кандидатот -

(име и презиме и место на 

живеење) 
2) На кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 
За Изборна единица 
1) На кандидатот 

(име и презиме и место на 
живеење) 

2) На кандидатот 
(име и презиме и место на 

живеење) 
2. Комисијата ги прими изборните акти од из-

борното тело на општината 
и откако ги прегледа изборните акти и преброју-
вањето на гласачките ливчиња, Комисијата утврди 
дека резултатот на изборите во изборното тело е 
следниот: 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 
За Изборната единица -
1) За кандидатот 

гласови 
2) За кандидатот 

гласови 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 
За Изборна единица -
1) За кандидатот 

гласови 
2) За кандидатот 

гласови 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 
За Изборната единица 
1) За кандидатот -

гласови 
2) За кандидатот 

гласови 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 
За изборната единица 
1) За кандидатот гла-

сови 
2) За кандидатот гла-

сови 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 
За Изборната единица 
1) За кандидатот 

гласови 
2) За кандидатот 

гласови 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 
За Изборната единица 
1) За кандидатот 

гласови 
2) За кандидатот 

гласови 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 
3. Во списоците на изборното тело во општината 

- — - се водени вкупно -^ 

15 март 1969 

(со букви ) 
членови и дека гласале вкупно (со букви 

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

на чл. 146 од Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Комисијата утврди дека во изборното тело 
на Општината - се избрани 
за пратеници на Собранието на СРМ, и тоа: 

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

1) За изборната единица 

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

(име и презиме и место на живеење) 

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 

1) За изборната единица 

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

(име и презиме и место на живеење) 

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

1) За изборната единица 

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

(име и презиме и место на живеење) 
Секретар, Член, Претседател, 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ 
НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 30 
Записник за работата на седницата 
на општиот собор за/ избор на пра-
теници на Соборот на општините 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија (член 142 и 158 од Запис-
никот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија). 
Работено на 196— год. 
во = 
З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА ОД СЕДНИЦАТА НА ОПШТИ-
ОТ СОБОР НА ОПШТИНАТА ЗА 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБОРОТ НА ОП-
ШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗБОР-
НАТА ЕДИНИЦА -

1. Седницата на општиот собор ја свика претсе-
дателот на Општинското собрание на општината 

, а поканите за седница се до-
ставени на членовите на Општиот собор на ден 

19 година. 
(Седницата е свикана од страна на Општинската 

изборна комисија за избор на пратеници на Собра-
нието на СРМ со седиште во - , а по-
каната за седницата е доставена на членовите на 
општиот собор на ден 19 година). 

2. Седницата ја отвори 
претседателот на Општинското собрание на општи-
ната во часот!). 

3. По отворањето на седницата се помина кон из-
бор на претседателство па општиот собор едноглас-
но — со мнозинство гласови — ги избра за членови 
pia претседателството: 

1. 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 
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2. 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

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

Соборот потоа за записничар го избра 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
4. Претседавачот утврдува врз основа на спи-

сокот на одборниците на Општинското собрание и 
списокот на претставниците на општествено-поли-
тичките организации и здруженија утврдени со Ста-
тутот на општината дека на седницата присуству-
ваат (со букви ) 
одборници на Општинското собрание (со 
букви ) и (со 
букви ) претставници на 
општествено-политичките организации и здружени-
ја. Според списокот Општиот собор има 
(со букви ) одборници, 
и (со букви ) прет-
ставници на општествено-политичките организации 
и здруженија (со букви ) 

Од претставниците на кандидатите присуству-
ваат: 

1. како 
претставник на кандидатот 

(со букви -) ги ставаат 

2) како 
претставник на кандидатот 
" " " ) 

5. Претседавачот утврдува дека присуствува 
мнозинството од одборниците на Општинското соб-
рание и од претставниците на општествено-поли-
тичките организации и здруженија во општината и 
дека општиот собор може полноважно да решава, 
и објавува дека оваа седница е свикана заради из-
бор на пратеници за Соборот на општините на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Претседавачот објавува дека се примени: 
1) кутија за гласање 
2) гласачки ливчиња (со букви 

3) Заверени огласи за потврдување на кандида-
турите, и тоа: 

1) За кандидатот 
(име и презиме) 

број на кандидатурата 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
број на кандидатурата 

3) За кандидатот 
(име и презиме) 

број на кандидатурата 
4) За кандидатот 

во посебен омот, ги затвораат и запечатуваат. 
7. Потоа претседавачот утврдува дека во спи-

сокот на Општиот собор се воведени вкупно 
(со букви ) членови и дека гла-
сале вкупно (со букви г-) 
членови. 

8. По ова се пристапи кон отворање на кутијата 
за гласање и кон пребројување на гласовите по 
гласачки ливчиња и тоа за секој кандидат, одделно. 

По завршеното пребројување е утврдено, и тоа: 
1) Кандидатот 

(име и презиме) 
добил (со букви 

2) Кандидатот 
-) гласови. 

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

3) Кандидатот 
(име и презиме) 

добил (со букви ) гласови. 
4) Кандидатот 

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

Во смисла на член НО став 4 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија се прогласени за не-
важечки (со букви ) 
гласачки ливчиња. 

При утврдувањето на резултатите на гласање-
то не се појави разлика помеѓу вкупниот број на 
гласови дадени по списокот на членовите на Оп-
штиот, собор од една страна и бројот на гласовите 
на гласачките ливчиња од друга страна. 

(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот 
број гласови дадени по списокот на членовите на 
Општиот собор, од една страна, и бројот на гласо-
вите по гласачките ливчиња, од друга страна, прет-
седавачот во смисла на член 110 став 5 од од наве-
дениот Закон, резултатот од гласањето го утврди по 
гласачките ливчиња.3) 

Во текот на утврдувањето на резултатите од 
гласањето не се случи никаква неправилност.4) 

9. Претседавачот го соопшти јавно резултатот 
од гласањето, па ја заклучи седницата. 

Работата на седницата е завршена во ча-
сот. 

Записничар, 
Членови на 

претседателството, 
1. 
2. 
3. 

(име и презиме) 
број на кандидатурата 

Претседавачот известува дека за пратеници мо-
жат да бидат избрани само наведените кандидати, 
чии кандидатури се потврдени од Општинската из-
борна комисија за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија со 
седиште во ; 

6. Претседавачот со прозивка ^io списокот им 
предава на секој член на Општиот собор гласачко 
ливче и ги повикува да пристапат кон гласање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
членови на Општиот собор и тие гласаа. 

Вкупно гласаа членови на Општиот 
собор. 

Гласањето е завршено во часот^) 

Откако гласањето заврши, претседавачот со 
двајца членови на претседателството пристапува кон 
утврдување на резултатот на гласањето. За таа цел 
тие најпрвин ги пребројуваат неупотребените гла-
сачки ливчиња и утврдуваат дека такви има 

1) Ако седницата ја свикала Општинската избор-
на комисија, седницата ја отвора лицето што го-
определила оваа Комисија. 

2) Тука се внесуваат сите евентуални настани 
во текот на гласањето и соодветни одлуки на 
претседателството. Ако не стане ваков случај тек-
стот од претходниот став се прецртува. 

3) Ако стане ваков случај, текстот од претход-
ниот став се прецртува. 

4) Ако се случи некаква неправилност, или ако 
има приговори тоа ќе се внесе во записникот. 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ 
НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 31 
Записник на општинската изборна 
комисија за утврдување НА резул-
татот на изборот на пратеници за 
Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија (член 158 во врс-
ка со член 147 од Законот за избор 
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на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Маке-
донија). 
Работено на 19 година, 
во 

З А П И С Н И К 
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ НА 
ПРАТЕНИЦИ НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНИ НА ОПШТИОТ 
СОБОР НА ОПШТИНАТА 
НА 19 ГОДИНА. 

На состанокот од страна на Комисијата се при-
сутни: претседателот , 
секретарот - ; , членот 

Од претставниците на кандидатите присуству-
ваат: 
како претставници на кандидатите 

(име презиме и место 

на Живеење) 
2) на кандидатот 

(име и презиме и место 

ка , живеење)' 
В) на кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 
2. Комисијата ги прими изборните акти. од оп-

штиот собор на општината :— : , 
и откако ги прегледа изборните акти и преброју-
вањето на гласачките ливчиња, Комисијата утврди 
дека резултатот на изборите на општиот собор е 
следниот: 

1) кандидатот 
добил гласови, 

2) кандидатот 
добил — : гласови, 

3) кандидатот 
добил : гласови. 

Неважечки гласачки ливчиња имаше : . 
3, Во списоците на општиот собор на општи-

ната ,—; : се воведени 
(со букви 
гласале —: 
членови. 

(со букви 
-) членови, и дека 

) 

4. Според наведените резултати, а врз основа 
на ^лен 157 од Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Комисијата утврди дека на општиот собор па 
општината - ; '1 ' се избрани 'за- пра-
теници на Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, и тоа: 

1) 

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

(име и презиме и место на живеење) 

Секретар, Претседател, 

Член, 

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 32 
Уверение за избор на пратеници 
на Собранието на Соци ј а листичка 
Република Македонија (член 119 
став 2 и член 149 став 2 од Зако-
нот за избор на пратеници на Соб-
ранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија.) 

Општинската изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија со седиште во , врз 
основа на резултатот на изборите одржани - на 

: 19 година, издава 
У В Е Р Е Н И Е 

(име и презиме и место на живеење) 
е избран за пратеник на 

1. За изборите на пратеници на Соборот на оп-
штините на Собранието на Социј алистичка Репуб-
лика Македонија, што се одржани на општиот собор 
на општината на 19 
година, oteaa Комисија ги потврди кандидатурите, и 
ТБА: 

1) на кандидатот ! 

(да се означи соборот) 
на Собранието на Социј а листичка Република Ма-
кедонија во Изборната единица . 

Уверението му се издава на именованиот-ната 
врз основа на членот од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 
Во , 19 година 

Секретар, Претседател, 

Член, 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИЦИ 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 35 
Предлог на избирачи — работни 
луѓе — за свикување на собир на 
избирачите — собир на работните 
луѓе — поради покренување по-

! стапка за отповикување на прате-
ник на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија (член 
274 во врска со член 170 став 2 
од Законот за избор на пратеници 
на Собранието на Социј алистичка 
Република Македонија). 

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНАТА 

(ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РАБОТНИЧКИОТ 
СОВЕТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Во смисла на член 174 во врска со член 170 
став 2 од Законот за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
предлагаме да се свика собир на избирачите за 
подрачјето ,—: ; - ; " 

(да се означи селото, населбата, 

а во градовите подрачјето на градот, улицата итн. 

за кои се предлага одржување на собирот) — собир на работните луѓе 1 
(да се означи работната 

организација односно работната заедница за која се 
: f ) 

предлага одржување на собирот на работните луѓе) 
поради поднесување предлог за свикување собири 
на избирачите — собири на работните луѓе2) — за-
ради поведување постапка за отповикување на пра-
теникот 

(име и презиме и место на живеење) 
избран во на Собранието на 

(да се назначи соборот) 
Соци ј а листичка Република Македонија, на изборите 
одржани на : 19 година во Изборната 
единица , 
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Предлагачи: 
(Следуваат потписите на најмалку 50 избирачи 

настанете на подрачјето за кое се предлага одржу-
вањето на собирот односно потписите на најмалку 
50 работни луѓе од работната организација односно 
од работната заедница за која се предлага одржу-
вањето на собирот. Покрај потписот на секој пот-
писник на предлогот мора со печатни букви да се 
означи неговото име и презиме, занимање и место 
на живеење (адреса на станот), а ако предлогот е 
поднесен од работни луѓе — се става и називот на 
работната организација односно на работната заед-
ница во која предлагачот е запослен или зачленет). 

1) Да се означи надлежниот орган на управува-
ње на работната организација односно соодветниот 
функционер. 

2) Ќе се прецрта овој текст ако се работи за 
отповикување на пратеник на Републичкиот собор, 
а ако се работи за отповикување на пратеник на 
собор на работните заедници, ќе се прецрта прет-
ходниот текст. 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 34 
Записник за раббтата на собирот 
на избирачите — собирот на работ-
ните луѓе — одржан поради под-
несување предлог за свикување на 
собирите на избирачите — собири-
те на работните луѓе — заради 
покренување постапка за отпови-
кување на пратеник на Собранието 
на СРМ (член 170 став 2 од Зако-
нот за избор на пратеници на Соб-
ранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија). 
Работено на 19 го-
дина, во 
З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ 
- СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ, ОДРЖАН 
ПОРАДИ ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА СВИКУ-
ВАЊЕ НА СОБИРИТЕ НА ИЗБИРАЧИТЕ - СО-
БИРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ - ПОРАДИ ПО-
КРЕНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ 
НА ПРАТЕНИК НА НА 

(да се означи соборот) 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА. 
1. Собирот ја започна работата во часот. 
2. Собирот се, одржува за подрачјето 

(да се 

означи селото, населбата, а во градовите подрачјето 

на градот, улицата итн. за кои собирот се одржува) 
- за 

(да се означи работната организација, односно 

работната заедница за која се одржува собирот на 
!) поради поднесување предлог за 

работните луѓе) 
свикување на собирите на избирачите — собирите 
на работните луѓе — заради покренување постапка 
за отповикување на пратеникот, 

(име и презиме 
избран во 

и место на живеење) 
на Собранието на Соција-

л а се означи соборот) 
листичка Република Македонија, на изборите одр-
жани на ден 19 година во Изборната 
единица . 

3. Собирот е свикан врз основа на предлогот 
на избирачите — работните луѓе — а го свика прет-
седателот на општинското собрание — претставникот 

на работната организација — раководителот на ра-
ботната заедница — за која 'се одржува собирот, 
односно општинската изборна комисија.2) 

4. Собирот го отвори 
(име и презиме) 

претседател — одборник на општинското собрание 
во — ; овластен претставник 
на работната организација односно раководителот 
на работната заедница3) 

5. По отворањето на собирот се мина на избор 
на претседателството на собирот, па собирот едно-
гласно — со мнозинство гласови — го избра за 
претседавач - , 

(име и презиме и 'место на живеење) 
а за членови 

(име и презиме и место 
и 

на живеење) (име и презиме и место 

на живеење) 
Потоа собирот за записничар го избра 

(име и 

презиме и место на живеење) 
За заверувачи на записникот собирот ги избра 

(име и презиме и место на живеење) 
и 

(име и презиме и место на живеење) 
6. Претседавачот утврди дека на собирот при-

суствуваат (со букви ) 
избирачи — работни луѓе — а според потврдата на 

(да се наведе органот на општинското собрание што 
- :—: број од : 19 
ја издал потврдата) 
година на подрачјето за кое се одржува собирот има 

избирачи запишани во избирачкиот 
список — а вкупниот број на работните луѓе што 
имаат право да учествуваат на собирот, според пот-
врдата на 

(да се означи за секоја работна 

организација односно работна заедница потврдата 

од надлежната општинска комисија за избирачки 
изнесува -2). 

списоци) 
Бидејќи на собирот присуствува потребниот број 

избирачи — работни луѓе — во смисла на член 170 
став,2 од Законот за избор на пратеници на Собра-
нието на СРМ, претседавачот објавува дека собирот 
може да се одржи. 

Претседавачот потоа објасни поради што е сви-
кан собирот, па предложи и собирот ја усвои како 
единствена точка на дневниот ред — поднесување 
на предлог за свикување на собирите на избирачите 
— собирите на работните луѓе — на подрачјето на 
изборната единица поради покренување постапка 
за отповикување на пратеникот 

(име и презиме) 
, избран во 

(да се означи соборот) 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Потоа - , во име на из-
гние и презиме) 

борачите — работните луѓе — што го поднеле пред-
логот за одржување на собирот, ги изложи причи-
ните поради кои е поднесен предлогот, за што е 
отворена дискусија во која учествуваа 
избирачи — работни луѓе. 

По завршената дискусија, претседавачот го ста-
ви предлогот на гласање, па предлогот е усвоен — 
одбиен со мнозинство гласови — едногласно. Гласа-
њето е извршено со кревање на рака и со пребро-
јување на гласовите. 

По гласањето претседавачот ПоСплшМ дека пред-
логот за свикување на собирите на избирачите — 
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собирите на работните" луѓе — поради покренување 
постапка за отповикување е усвоен и дека предло-
гот се поднесува поради тоа што именуваниот пра-
теник4) -

— дека предлогот за свикување на ̂ собирите на из-
бирачите — собирите на работните луѓе — поради 
покренување постапка за отповикување е одбиен. 

Предлогот за свикување на собирите на избира-
чите — собирите на работните луѓе — поради по-
кренување постапка за отповикување ќе го состави 
претседателството на собирот.5) 

7. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседава-
чот објави дека собирот е завршен. 

Собирот ја заврти работата во часот. 
Записничар, Претседавач, 

Заверувачи на записникот: 
1. 
2. 

1) Ќе се прецрта овој текст ако се работи за 
отповикување на пратеник на Републичкиот собор, 
а ако се работи за отповикување на пратеник на 
собор на работните заедници, ќе се прецрта прет-
ходниот текст што се однесува на собирот на из-
бирачите. 

2) Треба да се прецрта текстот што не одговара. 
8) Ако собирот го свикала општинската изборна 

комисија, во записникот ќе се внесе името и прези-
мето и местото на живеење на претставникот на оп-
штинската изборна комисија кој го отворил собирот. 

4) Да се наведат причините, поради кои се пред-
. лага отповикувањето. 

5) Предлогот се поднесува писмено до надлеж-
ната општинска изборна комисија. 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 35 
Предлог на членовите на општин-
ското собрание — собирот на изби-
рачите — собирот на работните лу-
ѓе — за свикување на собирите на 
избирачите — собирите на работ-
ните луѓе поради покренување по-
стапка за отповикување на прате-
ник на Собранието на СРМ (член 

- 171 став 1 — член 172 став 1 — член 
173 став 1 — од Законот за избор 
на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Маке-
нија). 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НМ ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО -
ЗА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

СКОПЈЕ 
Во смисла на член 171 став 1 - член 172 став 

I — член 173 став 1 — од Законот-за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, поднесуваме предлог за свикување 
на собирите на избирачите — собирите на работ-
ните луѓе на подрачјето на изборната единица, по-
ради покренување постапка за -отповикување на 
пратеникот ? 

(име и презиме и место на живеење) 
избран во на Собра-

л а се означи соборот) 
нието на Социјалистичка Република Македонија во 
Изборната единица , на избори-
те одржани на ден 19 година. 

Предлогот го поднесуваме поради тоа што 
.Г) 

19 година 
во 

Предлагачи: 

( 
(Следуваат потписите на мнозинството членови на 
општинското собрание односно на општинските со-
бранија од подрачјето на изборната единица во ко-
ја е избран пратеникот чие отповикување се пред-
лага. Покрај секој потпис мора да биде означено 
во заграда неговото име и презиме и местото на жи-
веење). ' 

(Следуваат потписите на членовите на претсе-
дателството на собирот). 

(Кон предлогот на собирот на избирачите — 
собирот на работните луѓе — мора да се приложи 
записник за работата на собирот на избирачите — 
собирот на работните луѓе — што одлучил да се 
поднесе предлог за свикување на собирите на из-
бирачите — собирите на работните луѓе поради по-
кренување постапка за отповикување на пратени-
кот). 

!) На ова место да се наведат конкретните при-
чини поради кои се поднесува предлогот за свику-
вање на собирите на избирачите — собирите на ра-
ботните луѓе — поради покренување постапка за 
отповикување. 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 36 

Записник за работа на собирот на 
избирачите — собирот на работни-
те луѓе — одржан поради покре-
нување на постапка за отповикува-
ње на пратеник на Собранието на 
Соци ј а листичка Република Маке-
донија (член 177 од Законот за из-
бор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија). 
Работено на 19 година, 

. во 

З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ 
- СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ - ОДРЖАН 
ПОРАДИ ПОКРЕНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПО-
ВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 

(да се означи 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТ 

соборот) 
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Собирот ја започна работата во часот. 
2. Собирот се одржува за подрачјето 

(да се 

означи селото, населбата, а во градовите подрачјето 

на градот, улицата итн. за кои собирот се одржува) 
— за -

(да се означи работната организација, 

односно работната заедница за која се одржува со-
1) поради поднесување 

бирот на работните луѓе) , 
предлог за свикување на собирите на избирачите — 
собирите на работните луѓе — поради покренува-
ње постапка за отповикување на пратеникот 

(име 
избран во 

и презиме и место на живеење) (да се 
означи соборот) 

на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на изборите одржани на ден 

19 година во Изборната единица 
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3. Собирот е свикан врз основа на предлогот од 
одборници на Собранието 

(да се наведе бројот) 
на општината на основа предло-
гот на собирите на избирачите — собирите на ра-
ботниве луѓе 

(да се наведат собирите што го 
а го свика претседателот 

поднеле предлогот), 
на Општинското собрание — претставникот на ра-
ботната организација — раководителот на работна-
та заедница — за која собирот се одржува, однос-
но општинската изборна комисија.2) 

4. Собирот го отвори 
(име и презиме) 

претседател — одборник на Собранието на општи-
ната — овластен претставник 
на работната организација односно раководител на 
работната заедница.8) 

5. По отворањето на собирот се пристапи кон 
избор на претседателството на собирот, па собирот 
едногласно — со мнозинство гласови — за претсе-
давач го избра ; 

(име и презиме и место на жи-
, а за членови 

веење) (име и презиме и ме-
и 

сто на живеење) (име и презиме и место на жи-

веење) Потеа собирот за записничар го избра 
(име 

и презиме и место на живеење). 
За заверувачи на записникот собирот ги избра: 

И 
(име и презиме и место на живеење) (име и пре-

зиме и место на живеење) 
6. Претседавачот утврди дека на собирот при-

суствуваат (со букви ) 
избирачи — работни луѓе, а според потврдата 

(да 

се наведе органот на општинското собрание што ја 
бр. од на под-

издал потврдата) 
рачјето за кое се одржува собирот има 
избирачи запишани во избирачките списоци — а 
вкупниот број на работни луѓе што и^аат право да 
учествуваат на собирот според потврдите на 

(да се 

означи за секоја работна организација односно ра-

ботна заедница потврдата на надлежната општинска 
изнесува 

комисија за избирачки списоци) 
; -4) 

Бидејќи на собирот присуствува потребниот број 
избирачи — работни луѓе — во смисла на член 170 
став 2 од Законот за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
претседавачот објавува дека собирот ,може да се 
одржи. 

Потоа претседавачот објасни поради што е сви-
кан собирот, па предложи и соборот ја усвои како 
етџ^Јспве-та точка на дневниот ред — претресување 
на прашањето за покренување на постапка за отпо-
викување на пратеникот , 

(име и ппезиме) 
избран во . на Собранис-

ка се означи соборот) 
то на Социјалистичка Република Македонија. 

Потоа 
(да се означи името и презимето и во кое 

својство тоа лице ги изнесе причините за отпови-
ги изнесе причините пороци jsofo е ши-

нување) 

несен предлогот за покренување' на постапка за от-
повикување на пратеникот, за што е отворена ди-
скусија во која учествуваа избирачи — ра-
ботни луѓе. 

По завршената дискусија, претседавачот го ста-
ви предлогот на гласање, па предлогот е усвоен — 
одбиен — со мнозинство гласови — едногласно. Гла-
сањето е извршено со кревање рака и со пребро-
јување на гласовите. 

По гласањето претседавачот соопшти дека пред-
логот за покренување на постапка за отповикување 
на пратеникот е усвоен и дека отповикувањето се 
предлага поради тоа што именованиот пратеник 

— дека предлогот за покренување на постапката 
за отповикување е одбиен. 

Предлог за отповикување на пратеникот ќе со-
стави претседателството на собирот.^) 

7. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседава-
чот објави дека собирот е завршен. 

Собирот ја заврши работата во часот. 
Записничар, Претседавач, 

Заверувачи на записникот: 
1 
2. 

!) Ќе се прецрта овој текст ако се работи за от-
повикување на пратеник на Републичкиот собор, а 
ако с,е габоти за отповикување на пратеник на собор 
на работните заедници, ќе се прецрта претходниот 
текст што се однесува "на собирот на избирачите. 

2) Треба да се прецрта текстот што не одговара. 
3) Ако собирот го свикала општинската избор-

на комисија, во записникот ќе се внесе името и 
презимето и местото на живеење на претставникот 
на општинската изборна комисија кој го отворил 
собирот, 

4) Да се наведат причините поради кои се пред-
лага отповикувањето, 

5) Предлогот се поднесува писмено преку над-
лежната општинска изборна комисија до Републич-
ката изборна комисија. 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 37 
Предлог на собирите на избирачи-
те-собирите на работните луѓе — 
за отповикување на пратеник на 
Собранието на Социј алистичка Ре-
публика Македонија (член 178, во 
врска со член 179 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието 
на Соци ј а листичка Република Ма-
кедонија). Работено на 
19 година, во . 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СО СЕДИШТЕ ВО 
ЗА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

СКОПЈЕ 
Во смисла на член 178 од Законот за избор на 

пратеници на Собранието на Соци ј а листичка Ре-
публика Македонија поднесуваме предлог на соби-
рот на избирачите — собирот на работните луѓе — 
за отповикување на пратеникот на 

(да се означи 
на Собранието на Социјалистичка Репуб-

соборот) 
лика Македонија - -

(име и презиме и место на живеење) 
избран во Изборната единица 
на изборите одржани на ден ' 19 
година. 

Собирот на избирачите — собирот на работ-
ните луѓе — кој го предлага отповикувањето е 



Стр. 220 - Бр. 10 15 март 1969 

одржан за подрачјето 
(да се означи селото, насел-

бата, а во градовите подрачјето на градот, улицата 
за 

итн. за кој собирот е одржан) (да се означи 

работната организација односно работната заедница 
. .1) 

за која се одржува собирот на работните луѓе) 
Отповикувањето на именованиот пратеник се 

предлага поради тоа што 
.2) 

Кон предлогот прилагаме записник за работата 
на собиров на избирачите. 

Членови Претседавач на с,обирот 
на претседателството3), на избирачите — работ-

н и т е луѓе3), 

1) Ќе се прецрта овој текст ако се работи за 
отповикување на пратеник на Републичкиот собор, 
а ако се работи за отповикување на пратеник во 
собор на работните заедници, ќе се прецрта прет-
ходниот текст. 

2) На ова место да се наведат конкретните при-
чини поради кои се предлага отповикувањето. 

3) Покрај потписот мора со печатни букви да 
се испише името и презимето, занимањето и мес-
тото на живеење на секој потписник на предлогот 
(на членовите на претседателството на собирот). 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 38 
Оглас за определување на гласање 
за отповикување на пратеник на 
Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија (член 185 — 
член 194 — член 201 — од Зако-
нот за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија). 

О Г Л А С 
Општинската изборна комисија за избор на 

пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија со седиште во , 
врз основа на член 185 — член 194 — член 201 — 
од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија о б ј а -
в у в а дека Републичката изборна комисија со 
решение број од 19 го-
дина распиша 

ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ 
НА ПРАТЕНИКОТ 

(име и презиме) 
од - избран во 

(место на живеење) (да се означи 
: на Собранието на Социјалистичка Репуб-

соборот) 
лика Македонија во Изборната единица 

на изборите одржани на 19 година. 
Според наведеното решение, гласањето за от-

повикување ќе се изврши на определените изби-
рачки места во Изборната единица — на седни-
ците на изборните тела што се образуваат во сми-
сла на член 193 од Законот за избор на прате-
ници на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во општините 

(да се означи општи-

ната односно општините на подрачјето на избор-
во општината на 

ната единица) — на седницата на општиот собор 
ден 19 година. 

Општинска изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-

публика Македонија со седиште во 
Во 19 година, бр. 

Секретар, Претседател, 

Член, 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 39 
Гласачко ливче за гласање за от-
повикување на пратеник на Ре-
публичкиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија (член 187 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија). 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
Изборна единица 

За гласање за отповикување на пратеникот 
од , избран во 

(име и презиме) (место на живеење) 
Републичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на изборите одржани 
на 19 година. 

Г л а с а м : 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ 

ПРОТИВ ОТПОВИКУВАЊЕТО 
(печат) 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 40 
Записник за работата на изби-
рачкиот одбор на денот на гла-
сањето за отповикување на пра-
теник на Републичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија (член 188 
од Законот за избор на пратени-
ци на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија). 
З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА НА ИЗБИРАЧКИОТ ОДБОР ЗА 
ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ ВО 
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА ЗА ГЛАСАЊЕ 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИКОТ : 

(име и 
од избран во Репуб-

презиме) (место на живеење) 
личкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на изборите одржани на 

19 година. 
Присутни се членовите на Избирачкиот одбор: 

претседателот — заменик на претседателот 
, членот — заменик на членот 

, членот — заменик на членот 

Во работата на Избирачкиот одбор присуствува 
како претставник на пра-

теникот за чие , отповикување се гласа. 
Записникот го води 

(да се означи името на чле-

нот на Избирачкиот одбор што го води записникот) 

1. Пред почетокот на гласањето 
Точно ро часот пред пладне, пред просто-

ријата за гласање за отповикување, се состанаа 
наведените членови на Избирачкиот одбор и прет-
ставникот на пратеникот за чие отповикување -се 
гласа. 

Избирачкиот одбор утврди дека просторијата 
за гласање е неповредена, ги прегледа кутиите за 
гласање, гласачките ливчиња, како и сиот мате-
ријал примен на потврда и најде дека се во иста 



15 март 1969 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 - Стр. 221 

'состојба како што се оставени вчера. Потоа Изби-
рачкиот одбор се увери дека кутијата за гласање 
е празна, па објави дека се пристапува кон гла-
сање. 

(Евентуални забелешки: Ако Избирачкиот одбор' 
, у т в р д и некакви промени, ќе го прецрта соодветниот 
текст и ќе ја констатира најдената состојба). 

2. Гласање 
Избирачите — гласачите се пуштени во просто-

ријата за гласање. 
За време на гласањето членовите на Избирач-

киот одбор на секој избирач му објаснуваа како 
се гласа, а на неписмените избирачи, кои тоа го 
бараа, им е прочитано името на пратеникот за чие 
отповикување се гласа. Гласањето е вршено за 
сето време во потполн ред. 

Во смисла на членот 192, во' врска со член 107 
од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, гласаа 
следниве избирачи што не се воведени во изводот 
од избирачкиот список за ова избирачко место, а 
се запишани во избирачкиот список на подрачјето 
на Изборната единица за која" се 
врши отповикувањето: 

1) , по потврда од Оп-
штинското собрание во , број 
од 19 година. 

2) , по потврда од Оп-
штинското собрание во , број 
од 19 година. 

За време на гласањето 
ѕ .1) 

Гласањето траеше до часот и тогаш Из-
бирачкиот одбор нареди да се затвори зградата. Из-
бирачите кои се најдоа во зградата — дворот — 
пуштени се да гласаат, така што гласањето заврши 
во часот. 

3. Утврдување на резултатот од гласањето 
По завршеното гласање, Избирачкиот одбор нај-

напред ги преброи ^употребните гласачки ливчиња 
и утврди дека ги има , па ги стави во по-
себен омот, го затвори и запечати. 

Потоа Избирачкиот одбор утврди дека во из-
водот од избирачкиот список за ова избирачко ме-
сто се запишани (со букви ) 
избирачи, дека на ова избирачко место гласале 

(со букви ) избирачи, 
за колку избирачи тоа е обележено и на изводот 
од избирачкиот список, а дека со потврди гласале 

(со букви ) избирачи. 
По ова се пристапи кон отворање на кутијата 

за гласање и кон пребројување на гласачките лив-
чиња со кои се гласало за отповикувањето и гла-
сачките ливчиња со кој се гласало против отпови-
кувањето, и тоа на следниот начин: претседателот 
на Избирачкиот одбор вади од кутијата за гласање 
одно по едно гласачко ливче и од секое ливче чита 
дали избирачот гласал за отповикување или против 
отповикувањето и ги одделува ливчињата кои се 
неважни. Членот на Избирачкиот одбор 

бележи одделно колку гласови биле за 
отповикување а колку портив отповикувањето, како 
и колку ливчиња имало кои се прогласени за не-
важни. Секое прочитано ливче претседателот му 
то предава на членот на Избирачкиот одбор 

По завршеното пребројување Избирачкиот од-
бор утврди: 

1) за отповикување гласале (со букви 
). 

2) против отповикувањето гласале (со 
букви ). 

Во смисла на член 187 став 2 од Законот за 
-избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, прогласени се за 
неважни (со букви ) 
тласачки ливчиња. 

На барање на претставникот на пратеникот за 
"чие отповикување се гласа, издадена му е потврда 
за резултатот од гласањето.2) 

Во текот на работата на Избирачкиот одбор не 
се случи никаква неправилност : 

: .3) 
Претседателот на Избирачкиот одбор го објави 

јавно резултатот од гласањето за отповикување 
пред зградата во која е вршено гласањето. 

Со ова работата на Избирачкиот одбор е заклу-
чена во часот. 
Член-записничар, Претседател на Избирач-

киот одбор, 

Член, 

Претставник на пратеникот за чие 
отповикување се гласа, 

1) Овде да се внесат сите настани што се слу-
чиле во текот на гласањето како и одлуките на 
Избирачкиот одбор донесени сходно на одредбите 
на член 101, 102, 105, 106, 108 и 109 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

2) Ако претставникот на пратеникот за чие 
отповикување се гласа не барал да му се издаде 
наведената потврда или тој не присуствувал на 
состанокот, овој текст да се прецрта. 

3) Ако се случила некоја неправилност, или 
ако има некакви приговори од членовите на Изби-
рачкиот одбор или од претставникот на кандида-
тот за чие отповикување се гласало во поглед пра-
вилноста на гласањето, тоа ќе се внесе овде во 
записникот. 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 41 
Записник на општинската изборна 
комисија за утврдување на резул-
татот од гласањето за отповикува-
ње на пратеник на Републичкиот 
собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија (член 
189 од Зако,нот за избор на пра-
теници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија). 
Работено на 19 го-
дина во . 

З А П И С Н И К 
на општинската изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија со седиште во 
за утврдување на резултатите од гласањето за 
отповикување на пратеникот 

(име и презиме) 
од член на Републичкиот со-

(место на живеење) 
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, избран на изборите одржани во Из-
борната единица на 
19 година. 

Од страна на Комисијата се присутни: прет-
седателот , секретарот 
и членот . 

Од стјрана на пратеникот за чие отповикува-
ње се гласа како негов претставник присуствува 

1. Комисијата го прими материјалот за извр-
шеното гласање за отповикување на ѓореименова-
ниот пратеник од избирачките одбори: — ' 

По прегледот на материјалите за извршеното 
гласање за отповикување, Комисијата го утврди 
резултатот од гласањето на одделните избирачки 
места и тоа: 
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2. Според резултатите од гласањето на сите 
избирачки места во Изборната единица гласале 
вкупно (со букви ) 
избирачи. Од овој број гласале: 

1) за отповикување (со букви 

(со букви 2) против отповикувањето 
: ) 

3) неважни гласачки ливчиња има 
(со букви ). 

Вкупниот број избирачи запишани во избирач-
киот список во целата изборна единица изнесува 

(со букви ). 
Според овој резултат од гласањето, Општин-

ската изборна комисија, врз основа на член 189 
од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Соци ј а листичка Република Македонија утврди 
дека пратеникот од 

(име и презиме) 
- е отповикан — не е отповикан. 

Претседател, Секретар, 

Член, 

'Претставник на пратеникот за 
чие отповикување се гласало, 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБОР НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 42 
Гласачко ливче за гласање за от-
повикување на пратеник на собор 
на работните заедници на Собра-
нието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија (член 196 од За-
конот за избор на пратеници на 
Собранието на Соци ј а листичка Ре-
публика Македонија). 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
Изборна единица 

За гласање за 

(име и презиме) 
избран во 

отповикување на 
- ОД 

пратеникот 

(место на живеење) 
на Собранието на 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА И ПРЕТСЕДА-
ТЕЛСТВОТО НА ТЕЛОТО ШТО ОДЛУЧУВА ЗА 
ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИКОТ 

1) НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗ-
БОРНАТА ЕДИНИЦА . ВО ОП-
ШТИНАТА . 1 

1. Седницата на телото што одлучува за отпо-
викувањето ја свика претседателот на Собранието 
на општината - , а поканата за 
седницата е доставена до членовите на ова тело 
на ден - 19 година. 

(Седницата ја свика Општинската изборна ко-
мисија за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија со седиш^ 
те во , а поканата за седницата е до-
ставена до членовите на ова тело на д е н -
19 година. 

2. Седницата ја отвори 
претседател на Собранието на општината -

во часот.2) 
3- П о отворањето на седницата се пристапи кон: 

избор на претседателство, па ова -тело едногласно 
— со мнозинство гласови — го избра за претсе-
давач ' I 

(име и презиме, занимање и место1 на ж и -
-а за членови: 

веење) 
1) 

2) 

" УЛ (име и презиме, заним. и место 4 на живеење) 

(име и ,презиме, заним. и место на живеење) 
За записничар е избран -

^ ^ (име и презиме и, 
место на живеење) 

4. Претседавачот утврди врз основа на списо-
кот на одборниците на општинското собрание w 
списокот на избраните делегати, дека на седницата 
присуствуваат (со букви -

) одборници и 
(со букви ) делегати. Спо-
ред списокот, одборници на општинското собрание 
има (со букви , )у 
а за избрани делегати (со букви 

). 
На седницата присуствува 

(да се означи соборот) 
Социјалистичка Република Македонија на изборите 
одржани на дан 19 година. 

Г л а с а м : 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ 

ПРОТИВ ОТПОВИКУВАЊЕТО 
(печат) 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБОР НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р, Изборен образец број 43 
Записник за работата на седница-
та и претседателството на избор-

/ ното тело што одлучува за отпови-
кување на пратеник на собор на 
работните заедници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија (член 197 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија). Работело на ден 

19 година, во . 

како претставник на пратеникот за чие отпови-
кување се гласа. 

5. Претседавачот утврди дека се присутни 
мнозинството одборници на општинското собрание 
и мнозинството избрани делегати и дека седни-
цата може полноважно да одлучува, па објавува 
дека оваа седница е свикана поради отповикува-
ње на пратеникот на ; - "Т1) 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за Изборната единица 

6. Претседавачот објавува дека се примени: 
1) кутија за гласање; 
2) гласачки ливчиња (со букви 

3) заверен оглас за определување на гласање 
за отповикување на пратеникот - " (име и презиме) 

-2) на Собранието на избран во ' - - . -
Социјалистичка Република Македонка во избор-
ната единица на изборите одр-
жани на ден 19 година. 

7. Претседавачот со прозивка по списокот им 
предава на одделните членови на телото што од-
лучува за отповикувањето гласачко ливче и ги 
повикува да пристапат кон гласање за отповику-
вањето. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
членови на телото што одлучува за отповикува-
њето, па и тие гласаа. ^ 

Вкупно гласале -
Гласањето е завршено во 

членови. 
часот. 

И
зб

ир
ач

ко
 м

ес
то

 

Вк
уп

но
 з

ап
иш

ан
и 

из
би

ра
чи

 

Гл
ас

ал
е 

од
 в

ку
п-

но
 з

ап
иш

ан
ит

е 
из

би
ра

чи
 

Н
ев

аж
ни

 г
ла

са
ч-

ки
 л

ив
чи

њ
а 

Гл
ас

ал
е 

за
 

от
по

ви
ку

ва
њ

е 

Гл
ас

ал
е 

пр
от

ив
 

от
по

ви
ку

ва
њ

е 



15 март 1969 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 - Стр. 223 

Откако гласањето е завршено, претседавачот 
со членовите на претседателството пристапи кон 
утврдување на резултатот од гласањето. За таа 
дел најнапред ги преброи ^употребните гласачки 
ливчиња и е утврдено дека ги има 
^о букви ), па ги 
,стави во посебен омот, го затвори и запечати. 

8) Потоа претседавачот утврдува дека во о т -
исокот на членовите на телото што одлучува за 
отповикувањето се запишани (со букви 

членови. 
9. По ова е пристапено кон отворање на ку-

тијата за гласање и кон сребро јување на гласо-
вите според гласачките ливчиња. 

По завршеното пребројување е утврдено дека 
за отповикување на пратеникот 5 

(име и презиме) 
(со букви 
-а против отповикувањето 

гласале 

-) членови, 
(со букви 

-) членови. 
Во смисла на одредбата на член 187 став 4 

од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, прогла-
сени се за неважни (со букви 

- . ) гласачки ливчиња. 
При утврдувањето на резултатот од гласањето 

не се појави разлика меѓу вкупниот број гласови 
дадени според списокот на членовите на телото 
што одлучува за отповикувањето, од една страна, 
и бројот на гласовите според гласачките ливчиња, 
од друга страна. 

(Бидејќи се појави разлика меѓу вкупниот број 
глаоови дадени според списокот на членовите на 
телото што одлучува за отповикувањето, од една 
страна, и бројот на гласовите според гласачките 
ливчиња од друга страна, претседателството, во 
смисла на одредбата на член НО од Законот за из-
бор на пратеници на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, резултатот на гласањето 
го утврдува според гласачките ливчиња).4) 

Во текрт на утврдувањето на резултатот од гла-
,сањето не се случи никаква неправилност.б) 

1Q. Претседавачот го објави резултатот на гла-
сањето и ја заклучи седницата. 

Работата на седницата е завршена во 
часот. 

Записничар, Претседавач, 

1. 
'2. 

Членови, 

избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија). Работено на 
19—— година, во . 

З А П И С Н И К 
На Општинската изборна комисија за избор на 

пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија со седиште во 
за утврдување на резултатот од гласањето за от-
повикување на 

од 
(име и презиме) 

(место на живеење) 
пратеник 

на на Собра-
л а се означи соборот) 

нието на Соци ј а листичка Република Македонија, 
избран на изборите одржани во Изборната едини-
ца - на 
19 година. 

Од страна на Комисијата се присутни: претсе-
дателот - , секретарот 

и членот 

Од страна на пратеникот 
за чие отповикување се гласа присуствува како 
претставник . 

1. Од претседателството на телото што одлучу-
вало за отповикување на пратеникот во општината 

односно во општините 
на подрачјето на Изборната 

единица , Комисијата го прими 
материјалот за извршеното гласање за отповику-
вање на гореименуваниот пратеник, и од записни-
кот за работата на ова тело односно на овие тела 
утврди: 

1) во телото што одлучувало за отповикување-
то во општината , според спи-
сокот има вкупно : (со букви 

-) членови. 
Од тој број гласале: 
за отповикување (со букви 

(со букви 
ки ливчиња имало 

-), против отповикувањето 
-), неважни гласач-

Вкупно гласале 
-) членови. 

(со букви 

(со букви 

Според резултатот од гласањето, за отповику-
вањето во оваа општина гласале — не гласале — 
мнозинството од сите членови на телото што од-
лучува за отповикувањето. 

2) во телото што одлучувало за отповикувањето 
во општината , според списо-

1) Да се означи соодветниот собор. 
2) Ако седницата ја свикала општинската из-

борна комисија, седницата ја отвора лицето што го 
определила оваа комисија. 

8) Овде се внесуваат сите евентуални настани 
во текот на гласањето и соодветните одлуки на 
претседателството. 

4) Ако настане ваков случај, текстот на прет-
ходниот став ќе се прецрта. 

Б) АКО се случила некаква неправилност, или 
-ако имало некакви приговори, тоа ќе се внесе овде 
во записникот. 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБОР НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

'Р. Изборен образец број 44 
Записник на општинската изборна 
комисија за утврдување на резул 
татрт од гласањето за отповику-
вање на пратеник на собор на 
работните заедници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија (член 198 од Законот за 

кот има вкупно 
-) членови. 

Од тој број гласале: 

(со букви 

за отповикување 
— ) , против 

(со букви 

(со букви 
отповикувањето 

-), неважни гла-
сачки ливчиња имало (со букви 

Вкупно гласале 
) членови. 

(со букви 

Според резултатот од гласањето, за отповику-
вањето во оваа општина гласале — не гласале — 
мнозинството од сите пленови на телото што одлу-
чува за отповикувањето. 

2. Според напреднаведените резултати од гла-
сањето во сите општини од подрачјето на Избор-
ната единица , за отповикува-
њето гласале — не гласале — мнозинството од 
сите членови на телата што одлучуваат за отпови-
кувањето-во секоја од општините од подрачјето на 
наведената изборна единица. 

Според овој резултат од гласањето, Општин-
ската изборна комисија, врз основа на член 198 
став 1, во врска со член 25 став 2 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, утврдува дека пра-
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тенкиот од 
(име и презиме) (место на живеење) 

е отповикан — не е отповикан. 
СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

ЧЛЕН, 

1) 
( 

2) 

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

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
За записничар е избран 

(име и презиме и м,есто 

Претставник на пратеникот % 

за чие отповикување се гласало, 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 45 
Гласачко ливче за гласање за от-
повикување на пратеник на Собо-
рот на општините на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија (член 201 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија). 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
Изборна единица 

За гласање за отповикување на пратеникот 
од 

(име и презиме) (место на живеење) 
избран во Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на изборите 
одржани на ден 19 година. 

Г л а с а м : 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ 

- ПРОТИВ ОТПОВИКУВАЊЕТО 
(печат) 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 46 
Записник за ^работата на седница-
та и претседателството на општиот 
собор што одлучува за отповику-
вање на. пратеник на Соборот на 
општините на Собранието на Со-
цијалистичка. Република Македо-
нија (член 200 од Законот за из-
бор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Ма-
кедонија). 
Работено на ден 19 
година, во . 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА И ПРЕТСЕДА-
ТЕЛСТВОТО НА ОПШТИОТ СОБОР ШТО ОДЛУ-
ЧУВА ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ОПШТИНАТА 

1., Седницата на општиот собор што одлучува за 
отповикувањето ја свика претседателот на Собра-
нието на општината , а поканата 
за седницата е доставена до членовите на ова тело 
на ден 19 година. 

(Седницата ја свика Општинската изборна ко-
мисија за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија со седиште 
во , а поканата за седницата ,е 

на живеење) 
4. Претседавачот утврди врз основа на списокот 

на одборниците на општинското собрание и списо-
кот на претставниците на општествено-политичките 
организации и здруженијата, дека на седницата 
присуствуваат 
(со букви ) 
одборници и (со букви 
претставници. Според списокот, одборници на оп-
штинското собрание има (со букви 

(со букви 
-) , а претставници 

На седницата присуствува 
како претставник на пратеникот за чие отповику-
вање се гласа. 

5. Претседавачот утврдува дека се присутни 
мнозинството одборници на општинското собрание' 
и мнозинството претставници на општествено-поли-
тичките организации и на здруженијата и дека сед-
ницата може полноважно да одлучува, па објавува 
дека оваа с,едница е свикана поради отповикување 
на пратеник на Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
избран во општината -

6. Претседавачот објавува дека се примени: 
1) кутија за гласање; 
2) гласачки ливчиња (со букви 

3) заверен оглас за определување на гласање за 
отповикување на пратеникот 

(име и презиме) 
избран во Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во општи-
ната на изборите одржани 
на ден 19 година. 

7. Претседавачот со прозивка по- списокот им 
предава на одделните членови на општиот собор 
што одлучува за отповикувањето гласачко ливче и 
ги повикува да пристапат кон гласање за отпови-
кувањето. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
членови на општиот собор што одлучува за отпови-
кувањето, па и тие гласаа. 

Вкупно гласале 
Гласањето е завршено во 

членови. 
— часот. 

Откако гласањето е завршено, претседавачот со 
членовите на претседателството пристапи кон утвр-
дување на резултатите од гласањето. За таа цел 
најнапред ги преброи неупотребените гласачки лив-
чиња и е утврдено дека ги има (со букви 

), па ги стави во посебен омот, го зат-
вори и запечати. 

8) Потоа претседавачот утврдува дека во списо-
кот На членовите на општиот собор што одлучува 
за отповикувањето се запишани (со букви 

) членови. 
9) По ова е пристапено коч отворање на кути-

јата за гласање и кон пребројување на гласовите 
според гласачките ливчиња. 

По завршеното пребројување е утврдено дека 
за отповикување на пратеникот 

доставена до членовите на ова тело на ден 
19 година). 

2. Седницата ја отвори ѕ—, 
претседател на Собранието на општината 
в о часот.1) 

3. По отворањето на седницата се пристапи кон 
избор на претседателство, па општиот собор едно-
гласно — со мнозинство гласови — го избра за прет-
седавач , 

(име и презиме, занимање и место на" живеење) 
а за членови 

(име и презиме) 
(со букви -Ј 

(со бук-
гласале — 
членови, а против отповикувањето 
ви ; ) членови. 

Во смисла на одредбата на член 201, во врска 
со член 187 став 4 од Законот за избор на пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Р.епублика Ма-
кедонија, прогласени се за неважни со бук-
ви -) гласачки ливчиња. 

При утврдувањето на резултатите од гласањето 
не се -појави разлика меѓу вкупниот број гласови 
дадени според списокот на членовите на општиот' 
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собор што одлучува за отповикувањето, од една 
страна, и бројот на гласовите според гласачките 
ливчиња, од друга страна. 

(Бидејќи се појави разлика меѓу вкупниот број 
гласови дадени според списокот на членовите на 
општиот собор што одлучува за отповикувањето, од 
една страна, и бројот на гласовите според гласач-
ките ливчиња од друга - страна, претседателството, 
во смисла на одредбата на член НО од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, резултатот на гласа-
њето го утврди според гласачките ливчиња).^) 

Во текот на утврдувањето на резултатот од гла-
сањето не се случи никаква неправилност.4) 

10. Претседавачот го објави резултатот на гла-
сањето и ја заклучи седницата на општиот собор. 

Работата на седницата е завршена во часот. 
Записничар, Претседавач, 

Од тој број гласале: 
за отповикување (со букви 

Членови: 
1. 
2. 

од 
(место на живеење) 

рот на општините на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, избран на изборите одржа-
ни во општината на 19 - — година. 

Од страна на Комисијата се присутни: претсе-
дателот . , се-
кретарот ; -
и членот " . 

Од страна на пратеникот 
за чие отповикување се гласа присуствува како 
претставник . 

1. Од претседателството на општиот собор што 
одлучувал за отповикување на пратеникот во оп-
штината ' , Комисијата го при-
ми материјалот за извршеното гласање за отпови-
кување на гореименуваниот пратеник, и од запис-
никот за работата на општиот собор утврди: 

Во општиот собор што одлучувал за отповику-
вањето во општината , според 
списокот има вкупно (со букви 

против отповикувањето 
: ) 

(со букви 

неважни гласачки ливчиња имало 
(со букви 

Вкупно гласале (со букви 
-) членови. 

2. Според резултатот од гласањето, за отпови-
кувањето гласале — не. гласале — мнозинството од 
сите членови на општиот собор што одлучувал за 
отповикувањето. 

Според овој резултат од гласањето, Општин-
ската изборна комисија врз основа на член 201, во 
врска со член 198 став 1 и член 25 став 2 од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, утврдува дека 
пратеникот 

(име и презиме) 

Ц Ако седницата ја свикала општинската из-
борна комисија, седницата ја отвора лицето што го 
определила оваа комисија. 

2) Овде се внесуваат сите евентуални настани 
во текот на гласањето и соодветните одлуки на 
претс,едателството. 

б) Ако настане ваков случај, текстот на прет-
ходниот став ќе се прецрта. 

4) АКО се случила некаква неправилност, или 
ако имало некакви приговори, тоа ќе се внесе овде 
во записникот. 
ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА 
СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р. Изборен образец број 47 
Записник на општинската изборна 
комисија за утврдување на резул-

. татот од гласањето за отповику-
вање на пратеник на Соборот на 
општините на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македо-
нија (член 201, во врска со член 
198 од Законот за избор на прате-
ници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија). 
Работено на 19 
година, во . 

З А П И С Н И К 
На Општинската изборна комисија за избор на 

пратеници на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија со седиште во : 

за утврдување на резултат од гласањето за отпо-
викување на : 

(име и презиме) 
пратеник на Собо-

ОД : 
(место на живеење) 

кан — не е отповикан. 
Секретар, 

е отпови-

Претседател, 

Член, 
Претставник на пратеникот за чие 

отповикување се гласало, 

членови, I 

39. 
Врз основа на членот 34 став 2 од Законот за 

избор на одборниц,и на општинските собранија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 4/69), Републичката 
изборна комисија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈ-
СТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ОД-

БОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 
1. Одделни дејствија според Законот за избор 

t а одборници на општинските собранија ќе се вр-
н а т според обрасците бр. 1 до бр. 33 кои се отпеча-
тени кон ова упатство и се негов составен дел.. 

2. Обрасците од точка 1 на ова упатство задол-
жително се употребуваат при вршење на дејстви-
јата за кои се пропишани. 

3. Со деќот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за вршење од-
делни дејствија според Законот за избор на од-
борници на општинските и околиските собранија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 20/63). 

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

Број 59 
57 февруари 1969 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски, с. р. 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИН-
СКИОТ СОБОР НА ОПШТИНСКОТО 
фОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 1 
Оглас на подрачјата за кои ќе се 
одржуваат собири на избирачите 
(член 43 став 2 од Законот за избор 
на одборници на општинските со-

!' ( бранија) , г 
; О Г Л А С - , ' .' 
ј Врз основа на член 43 став 2 од Законот за из-
бор на одборници на општинските собранија, Оп-
штинската изборна комисија за избор ,на, одборници 
на Општинското собрание 1 

објавува дека собирите на избирачите за предлага-
ње на кандидати за одборници на Општинскиот со-
бор се одржуваат за следните подрачја: 

Подрачје за 
кое собирот 
се одржува 

Да се означи селото, населбата а во 
градовите подрачјето на градот, блокот 

улицата и итн. за кој собирот се 
одржува 
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Секретар, 
-, 196 — година, 

Член, 
Бр. 

Претседател, 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА СОБОРОТ 
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 2 
Оглас на подрачјата за кои се одр-
жуваат собири на работните луѓе 
(член 43 став 2 во врска со член 
102 од Законот за избор на одбор-
ници на општинските собранија). 

О Г Л А С 
Врз основа на член 43 став 2 во врска со член 

121 од Законот за избор на одборници на општин-
ските собранија, Општинската изборна комисија за 
избор на одборници на Општинското собрание на 
општината објавува дека собирите 
на работните луѓе за предлагање на кандидати за 

1) 
(да се означат групите за кои се одржуваат собирите) 
се определуваат следните работни организации (сто-
панска организација, односно деловна и погонска 
единица, земјоделска задруга, установа) — работни 
^заедници: 

5. 
Работна организација односно заедница з-а 

, која се одржува собирот2) 

во 
Секретар, 

;— : Ј96— год. Bp.' -
Член, ' Пр.етседател, 

1. Собирот почна со работа во часот. 
2. Собирот се одржува за подрачјето 

(да се 

3. Собирот го свика претседателот на општин-
ското собрание на општината - а 
поканата за собирот е објавена со огласот од 
196 година.1) 

4. Собирот го отвори 1  

претседател — одборник на општинското собрание 
на општината . 

5. По отворањето на собирот се помина кон избор 
на претседателство на собирот. Собирот едногласно 
— со мнозинство на гласови ги избра за членови на 
претседателството: 

1) 

2) 

3) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 
Собирот го избра за записничар 

(име и презиме и место на живеење) 

За заверувачи на записникот собирот ги избра: 

1) 

2) 
(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

6. Претседавачот утврди дека на собирот се при-
сутни (со букви: . ) 
избирачи, а дека според потврдата 

(да се 

наведе органот на ^ Собранието на општината што 
од бр. 1— на подрачјето за 

издал потврда) 
кое се одржува собирот има избирачи за-

1) Во текстот на огласот за собирите на работ-
ните луѓе ќе се означи соодветната група за која 
собирот се одржува. 

' 2) Ако собирот на работните луѓе се одржува за 
две или повеќе работни организации, односно ра-
ботни заедници треба да се означат работните орга-
низации односно заедници за кои собирот се одр-
жува, и улицата и бројот на зградата во која се 
одржува, 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКИОТ СОБОР НА ОПШТИН-
СКОТО СОБРАНИЕ 

I 
О. Изборен образец број 3 
Записник за работата на собирот 
на избирачите одржан за предла-
гање кандидати за кзбор на одбор-
ници на општинските собранија 
(член 48 став 4 и 54 од Законот за 
избор на одборници на општинско-
то собрание) 
Работено на 19 год. 
во 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ 
ОДРЖАН ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ИЗ-
БОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИОТ СОБОР 
НА ОПШТИНСКОТО, СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА-
ТА 
ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ! 

пишани во избирачкиот список. 
Бидејќи на собирот е присутен, во смисла на 

член 45 став 1 од Законот за избор на одборници 
на општинските собранија, потребниот број изби-
рачи за неговото одржување, претседавачот обја-
вува дека собирот може да се одржи. 

(Бидејќи во времето определено за почеток на 
собирот немаше присутно потребен број избирачи 
во смисла на член 45. став 1, почетокот на собирот 
во смисла на член 45 став 2 е одложен за . 
часот, па собирот отпочна со работа во часот 
со горенаведениот број избирачи).2) 

Претседавачот потоа ја објасни целта ца сви-
кувањето на собирот и начинот на неговата работа, 
па за таа цел ги прочита одредбите на членовите 
47 до 52 од Законот за избор на одборници на опш-
тинските собранија. 

На предлог на претседавачот собирот го утврди 
следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Предлагање на кандидати; и 
2) Утврдување на кандидатите. 
7. По ова се помина на предлагање кандидати од 

страна на избирачите. 
Од страна на избирачите за кандидати за одбор-

ници со подршка од најмалку четири избирачи се 
предложени следните лица за кои собирот гласа:3) 

означи селото, населбата, а во градовите, блокот за 

која собирот се одржува). 

(им,е и презиме, занимање и место на живеење) 

(им5е и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 



15 март 1969 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 - Стр. 227 

8) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

По завршеното предлагање на кандидати на од-
борници, се помина кон претрес на предлозите на кан-
дидати кои влегуваат во листата за кои собирот гла-
са, и тоа по редот по кој се предложени. 

8. Бидејќи претресот е завршен се премина кон 
гласање за секој предложен кандидат посебно и 
тоа по редот по кој се предложени кандидатите. 
Гласањето е вршено со кревање рака.4) 

По гласањето претседавачот објави дека за кан-
дидати за одборници на општинскиот собор на 
општинското собрание се прифатени: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

В) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

(им,е и презиме, занимање и место на живеење) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

Записничар, 

Заверувачи на записникот: 
1. 
2. 

19-
за изборите што ќе се одржат на 

Предлогот на канд,идатурата е утврден на со-
бирот на избирачите кој е одржан на 19 
година, во местото за подрачјето 

Собирот на избирачите ги утврди за кандидати: 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 

9. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседа-
вачот објави дека собирот е завршен. 

Работата е завршена во часот, 

Претседавач, 

!) Ако собирот го свикала општинската изборна 
комисија, собирот го отвора лицето што го опре-
делила оваа комисија. 

2) Ако се работи за одлагање собир на избира-
чи во смисла на член 45 став 2 тогаш треба да се 
прецрта претходниот став. 

3) Ако на предлогот за кандидат не му е дадена 
поддршка однајмалку четири избирачи, предложе-
ното лице нема да се внесе во записникот на пред-
ложените кандидати. 

4) Ако е при гласањето вршено пребројување на 
гласовите треба да се забележи колку гласови биле 
за предлогот, а колку против. 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШ-
ТИНСКИОТ СОБОР НА ОПШТИНСКО-
СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 4 
Предлог на кандидатурата на со-
бирот на избирачите за избор на 
одборници на општинскиот собор 
(член 56 став 1 од Законот за из-
бор на одборници на општинските 
собранија) 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ 

Во смисла на член 56 став 1 од Законот за из-
бор на одборници на општинските собранија, под-
несуваме ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТУРАТА на со-
бирот на избирачите за избор на одборници на оп-
штинскиот собор на општинското собрание 

; 1) 

12) 
1 3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на Живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 
Кон овој предлог прилагаме записник за ра-

ботата на собирот на избирачите.1) 
Членови на претседателството на 

, собирот на избирачите, 
1. 

(име и презиме, занимање и ме-

2. 

сто на живеење и адреса на 
станот) 

(име и презиме, занимање и ме-

3. 

сто на живеење и адреса на 
станот) 

(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење и адреса 
станот) 

!) Предлогот на кандидатурата на собирот на 
избирачите се поднесува на потврда на надлежната 
изборна комисија во еден примерок најдоцна 15 
дена пред денот на изборите. 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА СОБОРОТ 
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 5 
Записник за работата на собирот 
на работните луѓе во работните ор-
ганизации (работни заедници) одр-
жан за предлагање кандидати за 
избор на одборници за Соборот на 
работните заедници за групата 

на општинското соб-
рание (член 112 во врска со член 
54 од Законот за избор на одбор-
ници на општинските собранија. 
Работено на 19 година 
во 
З А П И С Н И К 

ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ 
ЛУЃЕ ОДРЖАН ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ 
ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ВО ГРУПАТА 

НА СОБОРОТ НА РАБОТНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА 
ОПШТИНАТА ЗА ИЗБОРНАТА 
ЕДИНИЦА . 

1. Собирот почна со работа во часот, 
2. Собирот се одржува за 

(да се означи 

година за Изборната единица 

називот на работните организации односно работни 
1) 

заедници за кои се одржува собирот) 
3. Собирот го свика 

(име и презиме и својство 
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на претставникот на работната организација односно 
-2), а по-

работната заедница што го свикала собирот) 
каната за собирот е објавена на - 19—-
година. -

(начин на објавување) 
4. Собирот го отвори 

(име и презиме на 

претставникот - на работната организација односно 

раководителот на органот или службата што го 
3) 

свикала) 
' 5. По отворање на собирот се мина кон избор 

на претседателство на собирот. Собирот едногласно 
— со мнозинство гласови — ги избра' за членови 
на претседателството: 

1) ^ 
(име и презиме и место на живеење) 

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

3) : 
(име и презиме и место на живеење) 

Соборот го избра за записничар 
(име и 

презиме и место на живеење) 
За заверувачи Ш записникот собирот ги избра: 
1) 

(име и презиме и место на живеење) 
2) 

(име и презиме и место на живеење) 
6. Претседавачот утврди дека на собирот се при-

сутни (со букви: ) 
работни луѓе, а дека според вкупниот број на ра-
ботните луѓе кои имаат право да учествуваат на 
собирот според потврдите 

(да се означи за секоја 

работна организација, односно работна заедница 

потврдата на надлежната општинска комисија на 
; изнесува; т^ ; . 

избирачки списоци) 
Бидејќи на собирот се присутни во̂  ,смисла на 

член 112 во ррска со член 45 еѓав 1 од Законот за 
избор на на општинските собранија по-
требниот број работни луѓе за' неговото одржување, 
претседавачот објавува дека собирот може да се 
одржи. 

(Бидејќи вб времето определено за почеток на 
собирот немаше присутно потребен број избирачи во 
смисла на член 45 став 1, почетокот на собирот во 
смисла на член 45 став 2 е одложен за часот, 
па собирот отпочна со работа во часот 
со горенаведениот број избирачи).4) 

Претседавачот потоа ја објасни целта на свику-
вањето на собирот и начинот на неговата работа 
па за таа цел ги прочита одредбите на членовите 
47 до 52 и 107 до НО од Законот за избор на одбор-
ници на општинските собранија, - . . , , 

На, предлог на претседавачот, собирот го утврди 
следниот . 

ДНЕВЕН РЕД 
Д) Предлагања на кандидати; и 
2) Утврдување на кандидатите. 
7. По ова се мина на предлагање кандидати од 

страна на работните луѓе. 
\ од страна на работните луѓе за кандидати за 

одборници со поддршка од најмалку четири работни 
луѓе се предложени следните лица за кој собирот 
гласа: 

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

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

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

4 ) ; : 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

5) Ѕ : 
(име и Презиме, занимање и место на живеење) 

6 ) ^ 
(име и презиме, Занимање и место на живеење) 

7) ; i r- 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

1 8 ) - - : ; ;—: 
(име и презиме, занимање и место на Живеење) 

По завршеното предлагање на кандидати за од-
борници, се мина кон претрес на предлозите за кан-
дидати кои влегуваат во листата на кандидати за 
кои собирот гласа, и тоа по ред по кој се пред-
ложени. 

8. Бидејќи претресот е завршен се премина кон 
гласање за секој предложен кандидат посебно и 
тоа по редот по кој се предложени кандидатите. 
Гласањето се вршеше со кревање рака.5) 

По гласањето претседавачот објави дека, за 
кандидати на одборници во соборот на работните 
заедници на општинското собрание се прифатени: 

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

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

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

4 ) -
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

5 ) : 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

6 ) -
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

7 ) 
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

8 ) - - -
(име и презиме, занимање и место на живеење) 

9. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседава-
чот објави дека собирот е завршен. 

Работата е завршена во часот. 
Записничар, Претседавач, 

Заверувачи на записникот: 
1, - ; : 
2 . ' 

1) Ако собирот се одржува за две или повеќе 
работни организации односно работни заедници тре-
ба да се означи за кои работни организации односно 
работни заедници и во која работна организација 
односно работна заедница се одржува собирот. 

2) Ако се одржува заеднички собир ћа работ-
ните луѓе за две или повеќе организации односно 
работни заедници собирот гб свикува претставник 
на онаа организација односно раководителите на 
органот односно служба во која собирот се одржува. 
Ако собирот не го свикал односниот претставник 
на работната организација односно раководителот 
на органот, или службата туку надлежната изборна 
комисија, ќе се означи дека собирот го свикала 
општинската изборна комисија. 

ѕ) Ако собирот го свикала општинската изборна 
комисија, собирот го отвора лицето што го опреде-
лила општинската, изборна комисија. 

4) Ако се работи за одлагање на собирот на 
работните луѓе во смисла на. одредбите на член 45 
тогаш треба да се прецрта претходниот став. 

5) Ако при гласањето е вршено пребројувале 
на гласовите треба да се забележи колку гласови 
имало за предлогот а колку против, 
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ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА СОБОРОТ 
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 6 
Предлог на кандидатурата на со-
бирот на работните луѓе во работ-
ните организации (работните заед-
ници) за избор на одборници на 
Соборот на работните заедници 
(член 113 став 1 од 'Законот за из-
бор на одборници на општинските 
собранија) 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ 

Во смисла на член 113 став 1 од Законот за 
избор на одборници на општинските собранија под-
несуваме ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТУРАТА НА 
Собирот на работните луѓе за избор на одборници 
на Соборот на работните заедници на општинското 
собрание за изборите што ќе 
се одржат на ден 19 година за Из-
борната единица . 

Предлогот на кандидатурата е утврден на со-
бирот на работните луѓе кој е одржан на ден 

19 година во местото 
ВО 

(назив на работната организација односно ра-
^ Л) 

ботната заедница за која е одржан собирот) 
За кандидати за одборници Собирот на работ-

ните луѓе ги утврди: 
, 1)  

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

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

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
4 ) , 

(име и презиме, занимање и цесто на живеење) 
5 ) : 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
6 ) 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
7 ) , 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
8) - -

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
Кон овој предлог : прилагаме записник за рабо-

тата на собирот на работните луѓе.2) 
Членови на Претседателството на 

собирот на работните луѓе: 
X. — 

(име и презиме, занимање, место 
на живеење и адреса на станот) 

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

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

1) Ако собирот е одржан и за работни луѓе од 
други работни организации односно работни заед-
ници, треба да се означи за кои организации однос-
но заедници е одржан собирот. 

2) Предлогот на кандидатурата се поднесува на 
потврда на надлежната општинска изборна коми-
мисија во еден примерок, најдоцна 15 дена пред 
денот определен - за изборите. \ 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКИОТ СОБОР НА ОПШТИН-
СКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 7 
Оглас на потврдена кандидатура 
за избор на одборници на општин-
скиот собор на општинското соб-

рание (член 69 од Законот за из-
бор на одборници на општинските 
собранија) 

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

борници, на општинското собрание на општината 
: , врз основа на член 69 од 

Законот за избор на одборници ца општинските соб-
ранија со своето решение број -—. / -. i .— од -—-

1 9 , — г о д и н а ги потврди предлозите на 
кандидатурите за изборите на одборници на Оп-
штинскиот собор на општината , 
што ќе се одржат, на 19 година, за 
Изборната единица бр. и тоа: 

1) Кандидатот , -
(име и презиме и место 

на живеење) 
2) Кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 
ОПШТИНСКА ,ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател," 

Член, 

- , (печат) 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА СОБОРОТ 
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 8 
Оглас за потврдена кандидатура 
за избор на одборници на соборот 
на работните заедници на општин-
ското собрание (член 115 во врска 
со член 69 од Законот за избор на 
одборници на општинските собра-
нија) 

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

борници на општинското собрание на општината 
, врз, основа на ,член 115 fco 

врска со член 69 од Законот за избор на одборници 
на општинските Собранија, со своето решение број 

од' х 9 — - година ги потврди 
Предлогот на кандидатурата за изборите на одбор-
ници нк Соборот на работните заедници на општин-
ското собрание на општината 
што ќе се одржат на ден 19 година 
во изборната единица број за следните 
кандидати, и тоа: 

1. Кандидатот : 

(име и презиме и место 

на живеење) 
2. Кандидатот 

(име и презиме и место 

на живеење) 
. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, , Претседател, 

Член, 

(печат) 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ' 
ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 9 
Изјава за согласност з а одборник 

И З Ј А В А 
Изјавувам дека се согласувам да бидам канди-

диран за одборник на : " 
(да се означи соборот) 

на општинското 'собрание : во 
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изборната единица — 
што ќе се одржат на 
Во , -

19-
- на изборите 
- година, 
година 

(потпис) 

(име и презиме и место на живеење) 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА 
ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 10 
Потврда за приемот на предлозите 
на кандидатурите (член 56 и 113 од 
Законот за избор на одборници на 
општинските собранија) 

П О Т В Р Д А 
Се потврдува дека 

(име и презиме на претсе-

давачот на собирот на избирачите — собирот на 
на 19 година во 

работните луѓе) 
часот и поднесе на оваа Комисија предлог на кан-
дидатура од собирот на избирачите — собирот на 
работните луѓе во 

(да се означи местото или под-

рачјето, работната организација односно работната 
за кандидат 

заедница за кој е одржан собирот) 
за 

(да се означи соборот) 
собрание за Изборната единица -
кандидатите, и тоа: 

1) : 

на општинското 

за 

2) 
(име и презиме) 

Во 

(име и презиме) 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

, 19 година, број -
Претседател, Секретар, 

(печат) 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА 
ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 11 
Решение за потврдување на кан-
дидатурите од собирите на избира-
чите односно од собирите1 на работ-
ните луѓе за избор на одборници 
на општинското собрание (член 59 
и 61 во врска со член 115 од За-
конот за избор на одборници на 
општинските собранија) 

Врз основа на разгледувањето на примените 
предлози на кандидатури од собирите на избирачите 
— собирите на работните луѓе за кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
за избор на одборник на 

на општинското собрание 
Изборната единица 

(да се означи соборот) 
во 

откако утврди 
дека оваа кандидатура ја предложиле собирите на 
избирачите — собирите на работните луѓе кои оп-
фаќаат најмалку една петтина од вкупниот број 
избирачи што се запишани во избирачкиот список 
на подрачјето на изборната единица — кои опфа-
ќаат најмалку една петтина од сите работни луѓе 
во работните организации односно во работните за-
едници во областа на 
односно најмалку од една третина од собирите на 
избирачите — собирите на работните луѓе ^о облас-
та на како и тоа дека 
таа во се им одговара на законските услови, Оп-
штинската изборна комисија за избор на одборници 
на општинското собрание , врз 
основа на член 59 и 61 од Законот за избор на од-
борници на општинските собранија 

Р Е Ш А В А 
Се потврдува кандидатурата од собирите на из-

бирачите, — собирите на работните луѓе за канди-
датот - ; 

(име и презиме и место на живеење) 
за избор на одборник на -

на општинското собрание 
Изборната единица 

(да се означи соборот) 
—2 за 

Последниот предлог на кандидатурата од соби-
рите на избирачите — собирите на работните луѓе 
— поднесен во смисла на член 62 од Законот за 
избор на одборници на општинските собранија за 
утврдување на кандидатурата, примен е на потвр-
дување на -- Г9 година во часот, 
поради што оваа кандидатура е 

(прва, втора итн,) 
по ред од кандидатурите поднесени ,од собирите на 
избирачите — собирите на работните луѓе. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во , 19 година, број 

Секретар, Претседател, 

Член, 

(печат) 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА 
ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 12 
Решение на општинската изборна 
комисија со кое се одбива пред-
логот на кандидатурата од формал-
ни причини (член 57 став 3 и 115 
од Законот за избор на одборници 
на општинските собранија) 

Врз основа на разгледувањето на примените 
предлози на кандидатури од собирите на избирачите 
— собирите на работните луѓе — за кандидатот 

(име и през,име и место на живеење) 
за одборник на 

(да се означи соборот) 
на општинското собрание за 
изборната единица откако утвр-
ди дека оваа кандидатура не е поднесена во со 
законот, пропишан срок — дека подносителите на 
предлогот на кандидатурата по покана од оваа Ко-
мисија не ги отстраниле формалните недостатоци 
во Лредлог-кандидатурата, Општинската изборна 
комисија за избор на одборници на општинското 
собрание врз основа на член 57 став 3 од Законот 
за избор на одборници на општинските собранија, 

Р Е Ш А В А 
Се одбива предлог-кандидатурата на собирите 

на избирачите — собирите на работните луѓе 
(да се 

означат собирите на избирачите односно на работ-
: : за каз -

ните луѓе што ја поднеле кандидатурата) 
дидатот 

(име и презиме и место на. живеење) 
за избор на одборник на 

на општинското собра-
л а се означи соборот) 
ние 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
(Според одредбите на член 56 став 1 од Законот 

за избор на одборници на општинските собранија, 
предлог-кандидатурата и се поднесува на надлежна-
та општинска изборна комисија најдоцна 15 дена пред 
денот определен за избор на одборници во општин-
ските собранија, што значи дека предлогот на кан-
дидатурата требаше да биде поднесен најдоцна на 

19 година. Со оглед на тоа дека овој 
предлог на кандидатура на оваа Комисија и е под-
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несен по срокот определен со законот та од таа 
причина предлогот требаше да се одбие). 

(При разгледувањето на овој предлог на кан-
дидатура, Општинската изборна комисија утврди 
дека тој содржи недостатоци кои се состојат во тоа 
што 

(да се наведат недостатоците) 

(Во смисла на член 57 став 2 од Законот за, 
избор на одборници на општинските собранија, оваа 
Комисија ги покани подносителите на предлогот на 
кандидатурата во срок од три дена да ги отстранат 
споменатите недостатоци, што на подносителите им 
е соопштено на 19 година. Со оглед 
на тоа дека подносителите во оставениот срок не ги 
отстранија недостатоците во предлог-кандидатурата, 
од таа причина предлогот требаше да се одбие). 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во , 19 година, број 

Секретар, Претседател, 

Член, 

(печат) 
Поука за правниот лек: 
Против ова решение подносителите на канди-

датурата можат да изјават жалба до Врховниот суд 
на Македонија во срок од 48 часа од приемот на 
решението. Жалбата и се предава на оваа Комисија. 

Ова решение им се доставува на подносителите 
на кандидатурата. 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА 
ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 13 
Решение на општинската изборна 
комисија со кое се утврдува дека 
не се исполнети условите за по-
тврдување на кандидатурата (член 
60 и член 115 од ,Законот за избор 
на одборници на општинските соб-
ранија) 

Врз основа на разгледувањето на примените 
предлози на кандидатури од собирите на избира-
чите — собирите на работните луѓе — за канди-
датот 

(име и презиме и место на живеење) 
за избор на одборник на 

на општинското собра-
л а се означи соборот) 
ние i за изборната единица 

, откако утврди дека не е исполнет 
услов од член 53 од Законот за избор на одборници 
на општинските собранија, општинската изборна 
комисија за избор на одборници на општинското 
собрание - врз основа на член 
60 од споменатиот закон 

Р Е Ш А В А 
Се утврдува дека не се исполнети законските 

услови за потврдување на кандидатурата на соби-
рите на избирачите — собирите на работните луѓо 
за кандидатот ^ 

(име и презиме и место на живеење) 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

Според член 53 и 111 од Законот за избор на 
одборници на општинските собранија, кандидат на 
собирите на избирачите — на собирите на работните 
луѓе — станува кандидатот чија кандидатура е при-
фатена на собирите на избирачите — собирите на 
работните луѓе кои опфаќаат најмалку една петтина 
од вкупниот број на избирачите — работните луѓе 
— кои се запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица односно чија канди-
датура е прифатена најмалку од една третина од 
собирите на избирачите — собирите на работните 
луѓе — од подрачјето на изборната единица. 

Кандидатот 
предложен е од страна на собири на 
избирачите — собирите на работните луѓе — кои 
опфаќаат запишани избирачи — 
работни луѓе во работните организации односно во 
работните заедници во областа на . 

Бидејќи вкупниот број на собирите на избира-
чите — собирите на работните луѓе - изнесува 

(со букви ) 
избирачи — работни луѓе — а неговата кандид 
тура не е прифатена на собирите на избирачите кој 
опфаќаат најмалку една петтина од вкупниот број 
избирачи запишани во изб,ирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица — кои опфаќаат нај-
малку една петтина од сите работни луѓе во работ-
ните организации односно во работните заедници во 
областа , — кои 
претставуваат една третина од вкупниот број собири 
на избирачите — собирите на работните луѓе не се 
исполнети условите за потврдување на оваа канди-
датура. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во ; , 19 година, број 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Поука за правниот лек: 
Против ова решение подносителите на предлогот 

на кандидатурата можат да изјават жалба до Вр-
ховниот суд на Македонија вq срок, од 48 часа од 
приемот на ова решение. Жалбата се поднесува 
преку оваа Комисија. : 

Ова решение им се доставува на подносителите 
на предлогот на кандидатурата на сите собири на 
избирачите — собири на работните луѓе — од под-
рачјето на изборната единица. 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА 
ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 14 
Решение на општинската изборна 
комисија со кое се одбива предло-
гот на кандидатурата поради тоа 
што кандидатот'по Законот не мо-
же. да биде избран за одборник 
(член 60 и Член 115 од Законот за 
избор на одборници на општински-
те собранија) 

Врз основа на разгледувањето на примените 
предлози на кандидатури од собирите на избирачите 
— собирите на работните луѓе 

(да се означат собирите 

на работните луѓе што го предложиле кандидатот) 
за кандидатот 

(име и презиме и место на живеење) 
за избор на одборник на ^ 

(да се означи соборот) 
на општинското собрание , отка-
ко утврди дека кандидатот 

(име и презиме и 
не може по Законот да 

место на живеење) 
биде избран за одборник, Општинската изборна ко-
мисија за избор на одборници на општинското соб-
рание , врз основа на член 60 
од Законот за избор на одборници на општинските 
собранија 

Р Е Ш А В А 
Се одбива предЛог-кандидатурата на собирите 

на избирачите — собирите на работните луѓе 

(да се означат собири-ве на работните луѓе - кои го 
за кандидатот 

предложиле кандидатот) 

(име и презиме и место на живеење) 
за одборник на на оп-

(да се означи соборот) 
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штинското собрание за Изборната 
единица . 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
Бидејќи предложениот кандидат 

: не може по Законот да биде 
избран за одборник во 

(да се означи соборот) 
поради тоа што не ги исполнува условите предви-
дени во член ; !) од Законот за избор на 
одборници на општинските собранија, бидејќи 

, 2), па поради тоа предлог-
кандидатурата требаше да се одбие. ^ 

- ^ ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Во : - , 19 година, број 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Поука за правниот лек: 
Против ова решение подносителите на кандида-

турата можат да . изјават жалба до Врховниот суд 
на Македонија во срок од 48 часа од приемот на 
решението. Жалбата се поднесува преку оваа Ко-
мисија. 

1) Да се внесе соодветниот член. 
2) Да се внесат фактите поради кои не се ис-

полнети условите за потврдување на кандидатура га. 

ИЗБОР ,НА ОДБОРНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКИОТ СОБОР НА ОПШТИН-
СКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 15 
Записник за работата на Избирач-
киот одбор спроти денот на из-
борите (член ,75 од Законот за 
избор на одборници на општин-
ските собранија). , 

, Работено на 19 го-
дина, во 

З А П И С Н И К 
За работата на Избирачкиот одбор на избирач-

кото место број за Изборната единица бр. 
за избор на одборници на Општинскиот со-

бор на Општинското собрание на општината 

Избирачкиот одбор се состана во 
часот во зградата — просторијата определена за 
гласање и тоа: 
претседателот — заменикот на претседателот 
- — — : членот — заменикот на членот 

членот — заменикот на членот 
и членот — заменик на членот 
сите именувани со решение на Општинската избор-
на комисија за избор на одборници на општинското 
собрание 
број од 19 година. 

Од претставниците на кандидатите на состано-
кот присуствуваа 

како претставници на кандидатите: 

според уверението на Општинската изборна коми-
сија од 19 година, број . 

Записникот го води . 
(да се означи името 

и презимето на членот на. избирачкиот одбор што 

го води записникот) 
Избирачкиот одбор се увери дека просторијата 

во која ќе се врши гласањето е ,доволно пространа 
и дека може добро да се затвори, како и дека во 
неа има заградени 

(еден, два итн.) 
простории,' каде што избирачите ќе ги пополну-
ваат гласачките ливчиња. 

Од општинскиот орган надлежен за работите 
на општата управа во примени се 
на реверс: 

1) кутија за гласање; 
2) = гласачки ливчиња; 
3) извод од постојаниот избирачки список за 

избирачкото место бр. потврден од оп-
штинската комисија за избирачки списоци во 

под број 
4) оглас за потврдување на кандидатурата за 

изборната единица број ; 
5) од останатиот изборен материјал е примено: 

Откако Избирачкиот одбор ја прегледа кутијата 
за гласање и се увери дека е исправна, кутијата ја 
постави на местото на кое ќе се врши гласањето. 
Пред кутијата за гласање на виден начин е по-
ставен огласот на кандидатурите. . 

Пред излегувањето од просторијата за гласање 
Избирачкиот одбор ги затвори сите нејзини прозор-
ци и внатрешни пристапи. 

Евентуални забелешки: 

Избирачкиот одбор работата ја заврши во 
часот. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ИЗБИРАЧКИОТ ОДБОР, . 

Член на Избирачкиот одбор 
Записничар, 

Член на Избирачкиот одбор, 

Претставници на кандидатите: 
1. 
2. ; : ; ' 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКИОТ СОБОР НА ОПШТИН-
СКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 16 
Гласачко ливче за избор на од-
борници на општинскиот собор 
(член 74 од' Законот за избор на 
одборници на општинските собра-
нија). 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
за избор на одборници на општинскиот 
собор на општинското собрание на оп-
штината одржан на 

19 година 
. Изборна единица 

во која се избираат одборници. 
1. Кандидат : : t -

' (име и презиме) 
2. Кандидат :  

(име и презиме) 
3. Кандидат 

(име и презиме) 

(печат) 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКИОТ СОБОР НА ОПШТИН-
СКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 17 
Записник за работата на изби-
рачкиот одбор на денот rfa избо-
рите (член 84 од Законот, за из-
бор на одборници на општинските 
собранија) , . , , 
Работено на 19—- годи-
на, во . 
З А П И С Н И К , , t 

За работата на Избирачкиот одбор за изби-
рачкото место број на Изборната единица 

за избор на одборници на Општина 
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скиот собор на Општинското собрание на општи-
ната . 

Присутни се членовите на Избирачкиот одбор: 
претседателот — заменикот на претседателот 

, членот-заменикот на членот —— 
И членот-заменикот на членот 

Од претставниците и кандидатите се присутни: 

1 
како претставници на кандидатите: 

Записникот го води 
(да се означи името на 

членот на избирачкиот одбор што го води за-

писникот) 

I, ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ГЛАСАЊЕТО 
Точно во 7 часот пред просторијата за гласа-

ње се состанаа горенаведените членови на Изби-
рачкиот одбор и претставниците на кандидатите. 

Избирачкиот одбор утврди дека просториите 
за гласање се неповредени, ја прегледа кутијата 
за гласање, гласачките ливчиња и сите матери-
јали примени на реверс, па најде дека се во истата 
состојба како што беше оставено вчера. Потоа, 
Избирачкиот одбор се увери дека кутијата за 
гласање е празна и објави дека се пристапува кон 
гласање 

1) 

И. ГЛАСАЊЕ 
Избирачите се пуштени во просторијата во 

која се гласа. 
За сето виеме на гласањето членовите на Из-

бирачкиот одбор му објаснуваа на секој избирач 
како се гласа, а на неписмените избирачи, кои 
тоа го бараа, им ги прочитуваа имињата на сите 
кандидати. 

Гласањето е вршено за сето време во потполн 
ред. 

Гласањето траеше непрекинато до часот и 
тогаш Избирачкиот одбор нареди да се затвори 
избира л иштето. Избирачите кои се затекнаа во 
Зградата — дворот — пуштени се да гласаат, така 
што гласањето заврши во часот. 

За време на гласањето 

2) 

III. УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ 
НА ГЛАСАЊЕТО 

Откако' гласањето заврши, Избирачкиот одбор 
најпрвин ги преброи неупотребените гласачки лив-
чиња и утврди дека ги има , па ги 
стави во посебен омот кој го затвори и запечати. 

По ова Избирачкиот одбор утврди дека во 
изводот од избирачкиот' список за ова избирачко 
место се воведени (со букви 

) избирачи; дека според овој извод 
гласале вкупно (со букви ) 
избирачи, за колку избирачи е тоа одбележено и 
во изводот од избирачкиот список. 

По ова се пристапи кон отворање на кутијата 
за гласање и пребројување на дадените гласови 
по гласачките ливчиња за секој кандидат посебно 
на следниот начин: претседателот на избирачкиот 
одбор ги вади од кутијата за гласање едно по 
едно гласачките ливчиња и од секое ливче го 
чита името на кандидатот за кого избирачот 
гласал и ги издвојува ливчињата што се нева-
жечки. Членот на Избирачкиот одбор 
бележи за секој кандидат посебно колку гласови 
добил, како и колку имало ливчиња што се про-

гласени за неважечки. Секое прочитано ливче 
претседателот му го предаде на членот на избирач-
киот одбор - . 

По завршеното пребројување, Избирачкиот од-
бор утврди дека: 

1) Кандидатот 
добил (со букви ) 
гласови; 

2) Кандидатот 
добил (со букви ) 
гласови; 

3) Кандидатот 
добил (со букви ) 
гласови; 

4) Кандидатот 
добил (со букви ) 
гласови; 

5) Кандидатот 
добил (со букви ) 
гласови; 

6) Кандидатот ; 
добил (со букви ) 
гласови. 

Неважечки гласачки ливчиња имаше . 
При утврдувањето на резултатите на гласа-

њето не се појави разлика помеѓу вкупниот број 
на гласовите дадени според изводот од избирач-
киот список, од една страна, и бројот на гласовите 
според гласачките ливчиња, од друга страна. 

(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот 
број на гласовите дадени според изводот од из-
бирачкиот список, од една страна, и бројот на 
гласовите според гласачките ливчиња, од друга 
страна, Избирачкиот одбор во смисла на член 85 
став 6 од Законот за избор на одборници на оп-
штинските собранија резултатот на гласањето го 
утврди според гласачките ливчиња).3) 

По барање од 
(име и презиме) 

претставник на кандидатот 
издадена им е потврда за резултатот од гласа-
њето.4) 

Во текот на работата на Избирачкиот одбор не 
се случи никаква неправилност. 

.5) 

Претседателот на избирачкиот одбор, го објави 
јавно резултатот на гласањето пред зградата во 
која се гласаше. 

Работата на избирачкиот одбор е заклучена 
во часот. 

Претседател 
на Избирачкиот одбор, 

Записничар Член на Избирачкиот 
— член на Избирачкиот одбор одбор, 

Претставници на кандидатите: 

!) Ако Избирачкиот одбор утврди некои про-
мени, ќе го прецрта текстот што не одговара и ќе 
ја констатира најдената состојба. 

2) Овде да се внесат сите настани во текот 
на гласањето и односните одлуки на Избирачкиот 
одбор согласно член 77 до 79, 81, 82 и 83 од наве-
дениот Закон. 

3) Ако се случи ваков случај, текстот од прет-
ходниот став ќе се прецрта. 

4) Ако некој од претставниците барал да му 
се издаде наведената потврда, ќе се забележи не-
говото име, а во спротивно текстот ќе се прецрта. 

5) Ако се случи некаква неправилност, или 
ако има некои приговори од членовите на Из-
бирачкиот одбор или од претставниците на кан-
дидатите во поглед неправилноста на гласањето 
тоа ќе се внесе во овој дел од записникот, 
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ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА СОБОРОТ 
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 18 
Записник од работата на избирач-
киот одбор спроти денот на избо-
рите (член 75 во врска со член 
121 од Законот за избор на одбор-
ници на општинските собранија) 
Работено на 19 година, 
во . 
З А П И С Н И К 

За работата на Избирачкиот одбор на изби-
рачкото место број за Изборната единица 
број за групата подгрупата 
за избор на одборници на Соборот на работните 
заедници на Општинското собрание на Општи-
ната . 

Избирачкиот одбор се состана во часот 
во зградата — просторија — определена за гласа-
ње и тоа: претседателот-заменикот на претседа-
телот , членот-заменикот на членот 

и членот-заменикот на членот 
—ѕ сите именувани со решение на 
Општинската изборна комисија со седиште во 

број од 19 година. 
Записникот го води 

(да се означи името и пре-

зимето на членот на избирачкиот одбор што го води 

записникот) 
Избирачкиот одбор се увери дека просторијата 

во која ќе се врши гласањето е доволно пространа 
и дека може добро да се затвори, како и дека во 
неа има заградени простории каде 

(еден два итн.) 
што избирачите ќе ги пополнуваат гласачките лив-
чиња. 

Од општинскиот орган надлежен ,за работите 
на општата управа примени се на 
реверс: 

1) кутија за гласање; 
2) гласачки ливчиња; 
3) избирачки список за избирачкото место бр. 

за групата , подгрупата , 
потврден од Општинската комисија за избирачки 
списоци под број ; 

4) оглас за потврдување на кандидатурата за 
изборната единица број ; 

5) Од останатиот изборен материјал: 

Откако избирачкиот одбор ја прегледа кутијата 
за гласање и се увери дека е исправна, кутијата ја 
постави на местото на кое ќе се врши гласањето. 
Пред кутијата за гласање на виден начин е поста-
вен огласот на кандидатурите. 

Пред излегувањето од просторијата за гласање, 
Избирачкиот одбор ги затвори сите нејзини про-
зорци и внатрешни пристапи. 

Евентуални забелешки 

Избирачкиот одбор работата ја заврши во 
часот. 

^ Претседател 
на избирачкиот одбор, 

Член на избирачкиот Член на избирачкиот 
одбор, одбор, 

Записничар, 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА СОБОРОТ 
НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 19 
Гласачко ливче за избор на одбор-
ници на Соборот на работните за-
едници (член 74 и 119 од Законот 
за избор на одборници на општин-
ските собранија) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
за избор на одборници на Соборот 
на работните заедници на Оп-
штинското собрание на општината 

одржан на 
19 година. 

Изборна единица 
група подгрупа во 
која (собор 
во кој!) се избираат 
одборници. 

1) Кандидат 
(име и презиме) 

2) Кандидат 
(име и презиме) 

3) Кандидат 
(име и презиме) 

(Печат) 

1) Ако општинското собрание има само еден 
собор на работните заедници се бришат зборо-
вите во заградата „собор во кој", а 
ако има повеќе собори на работните заедници се 
бришат зборовите „група подгрупа во 
која". 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА СОБО-
РОТ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА 
ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 20 
. Записник за работата на избирач-
киот одбор на денот на изборите 
(член 84, во врска со член 121 од 
Законот за избор на одборници на 
општинските собранија). 
Работено на 19 година, 
во . 

З А П И С Н И К 
За работата на Избирачкиот одбор на изби-

рачкото место број во Изборната единица 
за избор на одборници на Со-

борот на работните заедници на општинското со-
брание на општината . 

Присутни се членовите на Избирачкиот одбор: 
претседателот-заменикот на претседателот 

: , членот-заменикот на членот 
и членот-заменикот на членот 

Записникот го води : 
(да се означи името на 

членот на избирачкиот одбор што го води запис-

никот) 
1. ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ГЛАСАЊЕТО 

Точно во часот пред просторијата за гла-
сање се состанаа горенаведените членови на изби-
рачкиот одбор. 

Избирачкиот одбор утврди дека просториите за 
гласање се неповреден^ ја прегледа кутијата за 
гласање, гласачките ливчиња како и сите ма-
теријали примени на реверс, па најде дека се во 
истата состојба како што беше оставено вчера. 
Потоа Избирачкиот одбор се увери дека кутијата 
за гласање е празна и објави дека се приста-
пува кон гласање.!) 

II. ГЛАСАЊЕ 
Избирачите се пуштени во просторијата во која 

се гласа. 
За сето време на гласањето членовите на Из-

бирачкиот одбор му објаснува на секој избирач 
како се гласа, а на неписмените избирачи, кои тоа 
го бараа, им ги прочитуваа имињата на сите кан-
дидати. Гласањето е вршено за сето време во пот-
полн ред. 
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Гласањето траеше непрекинато до часот 
и тогаш Избирачкиот одбор нареди избиралиштето 
да се затвори. Избирачите кои се затекнаа во згра-
дата — дворот — се пуштени да гласаат, така 
што гласањето заврши во часот. 

III. УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ 
НА ГЛАСАЊЕТО 

Откако гласањето заврши, Избирачкиот одбор 
најпрвин ги преброи неупотребените гласачки лив-
чиња и утврди дека ги има , па ги стави 
во посебен омот, кој го затвори и запечати. 

По ова избирачкиот одбор утврди: дека во из-
бирачкиот список — избирачките списоци на ра-
ботната организација — работната заедница — ра-
ботните организации односно работните заедници 
се запишани (со букви ) 
избирачи; дека според овој список — овие списоци 
— гласале вкупно (со букви 

) избирачи, за колку избирачи е тоа од-
бележано и во избирачкиот список. 

По о-.а се пристапи кон отворање на кутијата 
за гласање и пребројување на дадените гласови по 
гласачките ливчиња за секој кандидат посебно на 
следниот начин: претседателот на Избирачкиот од-
бор ги вади од кутијата за гласање едно по едно 
гласачките ливчиња и од секое ливче го чита името 
на кандидатот за кого избирачот гласал и ги из-
двојува ливчињата што се неважни, членот на из-
бирачкиот одбор 
бележи за секој кандидат посебно колку гласови 
добил, како и колку имало ливчиња што се про-
гласени за неважечки. Секое прочитано ливче прет-
седателот му го предава на членот на избирачкиот 
одбор . 

По завршеното пребројување избирачкиот одбор 
утврди дека: 

1) кандидатот 
добил (со букви - ) гласови; 

2) кандидатот 
добил (со букви ) гласови; 

3) кандидатот 
добил (со букви ) гласови; 

4) кандидатот 
добил (со букви ) гласови; 

5) кандидатот -
добил (со букви ) гласови; 

6) кандидатот 
добил (со букви ) гласови; 

Неважечки гласачки ливчиња имаше . 
При утврдувањето на резултатите на гласањето 

не се појави разлика меѓу вкупниот број на гла-
совите дадени според избирачкиот список — изби-
рачките списоци, од една страна, и бројот на гласо-
вите според гласачките лавчиња, од друга страна. 

(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот 
број на гласовите дадени според избирачкиот спи-
сок, од една страна, и бројот на гласовите според 
гласачките ливчиња, од друга страна, Избирач-
киот одбор во смисла на член 85 став 6, во врска 
со член 121 од Законот за избор на одборници на 
општинските собранија резултатот на гласањето го 
утврди според ливчињата.2) 

Во текот на работата на избирачкиот одбор не 
се случи никаква неправилност 

8) 
Претседателот на Избирачкиот одбор го објави 

резултатот јавно. 
Работата на Избирачкиот одбор е завршена во 

часот. 
Записничар-член Претседател 

на Избирачкиот одбор на Избирачкиот одбор, 

Член 
на Избирачкиот 

. ' одбор, 

!) Ако избирачкиот одбор утврди некои про-
мени, ќе го прецрта текстот што не одговара и ќе 
ја констатира најдената состојба. 

2) Ако се случила некаква неправилност или 
ако има приговори на членовите на избирачкиот 
одбор во поглед правилноста на гласањето, тоа ќе 
се внесе во овој дел од записникот. 

3) Ако се случи ваков случај, текстот од прет-
ходниот став ќе се прецрта. 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОП-
ШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 21 
Записник за примопредавањето на 
изборните акти (член 88 од Зако-
нот за избор на одборници на оп-
штинските собранија) 
Работено на 19 година 
во . 

З А П И С Н И К 
ЗА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА ИЗБОРНИТЕ АКТИ 

Избирачкиот одбор за избирачкото место бр. 
на Изборната единица преку сво-
јот претседател-член 

(да се означи името и прези-
ги предаде изборните акти на 

мето) (Да с е означи 

името и презимето на лицето што ги прима актите) 
поетсецател-член на општинската изборна комисија 
за избор на одборници на општинското собрание 
на општината ; -

Изборните акти се состојат од: 

Ги предал за Избирач-
киот , одбор претседател 

(член) на Избирачкиот 
одбор, 

Ги примил за општин-
ската изборна комненја-

претседател (член) на 
општинската изборна 

комисија, 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИН-
СКИОТ СОБОР НА ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 22 
Записник за утврдување резулта-
тот на изборите за одборници на 
општинскиот собор (член 93 од За-
конот за избор на одборници на 
општинските собранија) 
З А П И С Н И К 

НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ 
ЗА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИОТ СОБОР 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 
ОДРЖАНИ НА 19 ГОДИНА. 

Присутни на состанокот од страна на Комиси-
јата: претседателот , секре-
тарот и членот -

Од претставниците на кандидатите присуству-
ваат како претставници на 
кандидатите 

1. Во Изборната единица број за избор 
на одборници на Општинскиот собор на општин-
ското собрание кои се одр-
жани на 19 година, оваа комисија ги 
потврди кандидатурите, и тоа на: 

1) кандидатот 
(име и презиме и место на жи-

веење) 
2) кандидатот 

(име и презиме и место на жи-

веење) 
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3) 
4) 
5) 
Во Изборната единица се избираат од-

борници. 
Комисијата од избирачките одбори ги прими 

изборните акти од сите избирачки места во Из-
борната единица. 

Според изводите од избирачките списоци во 
Изборната единица има вкупно (со 
букви ) 
запишани избирачи. 

По прегледот на изборните акти и по пребро-
јувањето на гласачките ливчиња, Комисијата ут-
врди дека резултатот на изборите на одделни из-
бирачки места бил, и тоа 

1) на избирачкото место број - запишани 
избирачи од запишаните избирачи гласале 

а одделните кандидати го добиле следниот 
број гласови: 

Кандидатот 
Кандидатот 
Кандидатот 

гласови 
гласови 
гласови 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 
2) На избирачкото место број 
запишани избирачи 
Од запишаните избрачи гласале . а 

одделните кандидати го добиле следниот број гла-
сови: 

Кандидатот гласови =— 
Кандидатот гласови 
Кандидатот гласови 
Неважечки ливчиња имаше 
Според резултатите од сите избирачки места 

во целата изборна единица за одделни кандидати 
дадени се следниот број гласови, и тоа: 

За кандидатот 
гласови (со букви ) 

за кандидатот 
гласови (со букви 

неважечки гласачки ливчиња имаше 
(со букви 

Во целата изборна единица вкупно гласале 
(со букви - ) 

Според наведениот резултат Општинската из-
борна комисија утврдува дека со апсолутно мно-
зинство во смисла на член 9 став 1 (со мнозинство 
на гласови — во смисла на член 90 став 3) од 
Законот за избор на одборници на општинските 
собранија, за одборници на Општинскиот собор на 
општинското собрание ——— во 
Изборната единица број се избрани: 

1) 
(име и презиме и место на живеење) 

(име и презиме и место на живеење) 
2) 

3) 
(име и презиме и место на живеење) 

2. Во изборната единица бр. 
итн. ' , 

Секретар, Претседател, 

Член, 

Претставници на кандидатите: 

Ако на изборите учествувал само еден кан-
дидат кој добил апсолутно мнозинство, ќе се ос-
тави соодветниот текст, а текстот во заградата ќе 
се прецрта. 

АКО на изборите учествувал само еден канди-
дат, па Комисијата утврди дека не го добил мно-
зинството гласови во смисла на член 90 став 1 
односно дека два или повеќе кандидати со нај -
голем број гласови добиле ист број гласови, во 
записникот ќе се забележи дека ниту еден кан-
дидат не е избран за одборник, 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА СОБО-
РОТ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА 
ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 23 
Записник за утврдување резулта-
тот од изборите за одборници на 
соборот на работните заедници на 
општинското собрание (член 93 од 
Законот за избор на одборници на 
општинските собранија) 

З А П И С Н И К 
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБО-
РИТЕ ЗА ОДБОРНИЦИ НА СОБОРОТ НА РАБОТ-
НИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРА-
НИЕ ОДРЖАНИ НА 19 година. 

Присутни на состанокот од страна на Комиси-
јата: 

Претседателот , сек-
ретарот и чле-
нот . 

-, во гру-1. Во Изборната единица број 
пата - , подгрупата 
за избор на одборници на Соборот на работните 
заедници на општинското собрание 

кои се одржани на 
1 Ја- години, оваа Комисија ги потврди канди-
датурите, и тоа на: 

1) Кандидатот -

живеење) 
2) Кандидатот 

живеење) 
3) Кандидатот 

живеење) 
4) Кандидатот 

живеење) 
5) Кандидатот 

(име и презиме и место на 

(име и презиме и место на 

(име и презиме и место на 

(име и презиме и место на 

(име и презиме и место на 

живеење) 
Во Изборната единица се избираат 

одборници. 
Комисијата од избирачките одбори ги прими 

изборните акти од сите избирачки места, на избор-
ната единица. 

3. Според избирачкиот список — избирачките 
списоци на работната организација односно на 
работната заедница работните организации од-
носно работните заедници има вкупно 
(со букви ) 
запишани избирачи. 

После прегледот на изборните акти и по пре-
бројувањето на гласачките ливчиња, Комисијата 
утврди дека резултатот на изборите на одделни 
избирачки места бил и тоа: 

1) На избирачкото место број на избор-
ната единица во групата 

запишани избирачи 
ните избирачи гласале 

подгрупата 
од запиша-

а одделните кан-

гла-

гла-

дидати го добиле следниот број гласови: 
Кандидатот 

СОБИ . 
Кандидатот 

СОБИ . 
Неважечки гласачки ливчиња имаше . 
2) На избирачкото место број на избор-

ната единица број во групата -
подгрупата , 



15 март 19^9 СЛУЖБЕН в Е с ћ и к МА СРМ fip. 10 - Стр. 537 

Запишани избирачи 
од запишаните избирачи гласале , од-

делните кандидати го добиле следниот број гла-
сови: 

Кандидатот гла-
сови 

Кандидатот гла-
сови . 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 
Според резултатите од сите избирачки места во 

целата изборна единица за одделни кандидати да-
дени се следниот број гласови, и тоа: 

Кандидатот гла-
сови (со букви ) 

Кандидатот гла-
сови (со букви : ) 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 
(со букви ) 

Во целата изборна единица вкупно гласале 
(со букви ). 

Според наведениот резултат, Општинската из-
борна комисија утврдува дека со апсолутно мно-
зинство во смисла на член 90 став 1 (со најголем 
број гласови — во - смисла на член 90 став 4) од 
Законот за избор на одборници на општинските 
собранија, за одборници на Соборот на работните 
заедници на општинското собрание 
во изборната единица број се избрани: 

1) 
(име и презиме и место на живеење) 

2) 
(име и презиме и место на живеење) 

2. Во Изборната единица бр. 
итн. 

Секретар, Член, Претседател, 

Ако на изборите учествувал само еден канди-
дат кој добил апсолутно мнозинство, ќе се остави 
соодветниот текст, а текстот во заградата ќе се пре-
црта. 

АКО на изборите учествувал само еден канди-
дат па Комисијата утврди дека не го добил мно-
зинството гласови, во смисла на член 90 став 1, 
односно дека два или повеќе кандидати со нај-
голем број гласови добиле ист број гласови, во 
записникот ќе се забележи дека ниту еден кандидат 
не е избран за одборник, 

ИЗБОР ЗА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИН-
СКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 24 
Уверение за избор на одборници 
на општинското собрание (член 94 
и член 121 од Законот за избор на 
одборници на општинските собра-
нија) 

Општинската изборна комисија за избор на од-
борници на Општинското собрание на општината 

врз основа на резулта-
тите на изборите одржани на 19 
година, издава 

У В Е Р Е Н И Е 
(име и презиме и место на живеење) 

е избран за одборник во 
(да се означи соборот, а во 

Соборот на работните заедници и групата односно 
на општинското собрание на општи -

подгрупата) 
ната во Изборната единица . 

Ова уверение му се издава на именованиот-та 
врз основа на членот 94 од Законот за избор на од-
борници на општинските собранија. 
Во 19 година, бр. 

Секретар, Член, Претседател, 

(печат) 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИЦИ 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 25 
Предлог на избирачи — работни 
луѓе — За свикување собир на из-
бирачите — собир на работните 
луѓе — поради покренување по-
стапка за отповикување на одбор-
ник на општинското собрание 
(член 135 во врска со член 132 
став 2 од Законот за избор на од-
борници на општинските собра-
нија). 

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНАТА 

(ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РАБОТНИЧКИОТ 
СОВЕТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Во смисла на член 135, во врска со член 132 
став 2 од Законот за избор на одборници на општин-
ските собранија, предлагаме да се свика собир на 
избирачите за подрачјето 

(да се означи селото, на-

селбата, а во градовите подрачјето на градот, ули-

цата итн. за кои се предлага одржување на собирот) 
— собир на работните луѓе за 

(да се означи работ-

ната организација односно работната заедница за 
2) — пора-

нија се предлага одржување на собирот) 
ди поднесување предлог за свикување на собирите 
на избирачите — собирите на работните луѓе — за 
поведување постапка за отповикување на одборни-
кот 

(име и презиме и место на живеење) 
избран во на Општин-

(да се означи соборот) 
окото собрание на изборите 
одржани на 19 година во Из-
борната единица број . 

Предлагачи: 
(Следуваат потписите на најмалку 50 избирачи 

настанете на подрачјето за кое се предлага одржу-
вањето на собирот односно потписите на најмалку 
50 работни луѓе од работната организација односно 
од работната заедница за која се предлага одржу-
вањето на собирот. Покрај потписот на секој пот-
писник на предлогот мора со печатни букви да се 
означи неговото име и презиме, занимање и место 
на живеење (адреса на станот), а ако предлогот е 
поднесен од работни луѓе — се става и називот на 
работната организација односно на работната заед-
ница во која предлагачот е запослен или зачленет). 

!) Да се означи надлежниот орган на управу-
вање на работната организација односно функцио-
нерот на органот. 

2) Ќе се прецрта овој текст ако се работи за 
отповикување на одборник на општинскиот собор, 
а ако се работи за отповикување на одборник на 
соборот на работните заедници, ќе се прецрта прет-
ходниот текст. 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИЦИ 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 26 
Записник за работата на собирот 
на избирачите — собирот на ра-
ботните луѓе — одржан поради 
поднесување предлог за свикува-
ње на собирите на избирачите — 
собирите на работните луѓе — по-
ради покренување постапка за от-
повикување на одборник на оп-
штинското собрание (член 132 став 
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2 од Законот за избор на одбор-
ници на општинските собранија). 
Работено на 19 
година, во . 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРА-

ЧИТЕ - СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ -
ОДРЖАН ПОРАДИ ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА 
СВИКУВАЊЕ НА СОБИРИТЕ НА ИЗБИРАЧИТЕ 
- СОБИРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ - ПОРАДИ 
ПОКРЕНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИКУВА-
ЊЕ НА ОДБОРНИК НА -

(да се означи соборот) 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 

1. Собирот ја започна работата во - часот. 
2. Собирот се одржува за подрачјето 

(да се оз-

начи селото, населбата, а во градовите подрачјето 

на градот, улицата итн. за кои собирот се одржува) 
— за  

(да се означи работната организација, од-

носно работната заедница за која се одржува соби-
!) поради поднесување пред-

рот на работните луѓе) 
лог за свикување на собирите на избирачите — со-
бирите на работните луѓе — заради покренување 
постапка за отповикување на одборникот 

(име 
избран во 

и презиме и место на живеење) 
на Собранието на општина-

в а се означи соборот) 
та на изборите одржани на 
ден 19 година во Избор-
ната единица . 

3. Собирот е свикан врз основа на предлогот на 
избирачите — работните луѓе — а го свика претсе-
дателот на општинското собрание — претставникот 
на работната организација — раководителот на ра-
ботната заедница — за која сче одржува собирот, од-
носно општинската изборна комисија.2) 

4. Собирот го отвори 
(име и презиме) 

претседател — одборник на општинското собрание 
во Ј овластен прет-
ставник на работната организација односно раково-
дителот на работната заедница.^) 

5. По отворањето на собирот се мина на избор 
на претседателство на собирот, j i a собирот едно-
гласно - со мнозинство гласови — го избра за прет-
седавач 

(име и презиме и место на живеење) 
а за членови 

(име и презиме ц место на живеење) 
и 

(име и презиме и место на живеење) 
Потоа собирот за записничар го избра 

(име и 

презиме и место на живеење) 
За заверувачи на записникот собирот ги избра 

: И 
(име и презиме и место на живеење) (име и пре-

зиме и место на живеење) 
6. Претседавачот утврди дека на собирот прису-

ствуваат (со букви: ), 
избирачи — работни луѓе — а според потврдата на 

(да се наведе органот на општинското собрание што 
—. бр. од 
ја издал потврдата) 
на подрачјето за кое се одржува собирот има 
избирачи запишани во избирачкиот список — а 
вкупниот 'број на работните луѓе што имаат право 
да учествушат па 'собирот, според потврдата на 

(да се означи за секоја работна организација од-

носно работна заедница потврдата од надлежната 
изне-

општинска комисија за избирачки списоци) 
сува .2) 

Бидејќи на собирот присуствува потребниот број 
избирачи — работни луѓе — во смисла на член 132 
став 2 од Законот за избор на одборници на оп-
штинските собранија, претседавачот објави дека со-
бирот може да се одржи. 

Претседавачот потоа објасни поради што е сви-
кан собирот, па предложи и собирот ја усвои како 
единствена точка на дневниот ред — поднесување 
на предлог за свикување на собирите на избирачите 
— собирите на работните луѓе — на подрачјето на 
изборната единица поради покренување постапка 
за отповикување на пратеникот 

(име и презиме) 
избран во на Собранието 

(да се означи соборот) 
на општината . 

Потоа во име на 
(име и презиме) 

избирачите - работните луѓе — што го поднеле 
предлогот за одржување на собирот ги изложи при-
чините поради кои е поднесен предлогот, за што е 
отворена дискусија во која учествуваа 
избирачи — работни луѓе. 

По завршената дискусија претседавачот го ста-
ви предлогот на гласање, па предлогот е усвоен — 
одбиен со мнозинство гласови — едногласно. Гла-
сањето е извршено со кревање на рака и со пребро-
јување на гласовите. 

По гласањето претседавачот соопшти дека пред-
логот за свикување на собирите на избирачите — 
собирите на работните луѓе — поради покренување 
постапка за отповикување е усвоен и дека предло-
гот се поднесува поради тоа што именованиот пра-
теник^) 

— дека предлогот за свикување на собирите на из-
бирачите — собирите на работните луѓе — поради 
покренување постапка за отповикување е одбиен. 

Предлогот за свикување на собирите на изби-
рачите — собирите на работните луѓе - поради по-
кренување постапка за отповикување ќе го состави 
претседателството на собирот.5) 

7. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседава-
чот објави дека собирот е завршен. ч 

Собирот ја заврши работата во часот. 
Записничар, Претседавач, 

Заверувачи на записникот: 

!) Ќе се прецрта овој текст ако се работи за от-
повикување на одборник на општинскиот собор, а 
ако се работи за отповикување на одборник на со-
бор на работните заедници, ќе се прецрта претход-
ниот текст што се однесува на собирот на избира-
чите. 

2) Треба да се прецрта текстот што не одговара. 
8) Ако собирот го свикала општинската изборна 

комисија, во записникот ќе се внесе името и прези-
мето и местото на живеење на претставникот на 
општинската изборна комисија кој го отворил со-
бирот. 

4) Да се наведат причините поради кои се пред-
лага отповикувањето. 

б) Предлогот се поднесува писмено до надлеж-
ната општинска изборна комисија. 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИЦИ 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец бр. 27 
Предлог на членовите на надлеж-
ниот собор на општинското собра-
ние — собирот на избирачите — 
собирот на работните луѓе — за 
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свикување на собирите на изби-
рачите — собирите на работните 
луѓе — поради покренување пос-
тапка за отповикување на одбор-
ник на општинското собрание 
(член 133 став 1 — член 134 став 
1 од Законот за избор на одборни-
ци на општинските собранија). 

, ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНАТА 

Во смисла на одредбата на член 133 став 1 -
член 134 став 1 — од, Законот за избор на одборни-
ци на општинските собранија, поднесуваме предлог 
за свикување на собирите на избирачите — собири-
те на работните луѓе — на подрачјето на изборна-
та единица, поради покренување постапка за отпо-
викување на одборникот 

(име и презиме и место 
избран во 

на живеење) (да се означи соборот) 
на Собраниетно на општината 
на изборите одржани на 19 година во Из-
борната единица . 

Предлогот го поднесуваме поради тоа што 
1) 

19 година 
Во 

ПРЕДЛАГАЧИ: 

(Следуваат потписите на мнозинството чл.енови на 
соодветниот собор на општинското собрание однос-
но на членовите на претседателството на собирот 
на избирачите — собирот на работните луѓе. По-
крај секој потпис мора да биде означено во загра-
да неговото име и презиме и местото на живеење). 

(Кон предлогот на собирот на избирачите — со-
бирот на работните луѓе — мора да се приложи 
записник за - работата на собирот на избирачите — 
собирот на работните луѓе — што одлучувал да се 
поднесе предлог за свикување на собирите на из-
бирачит,е — собирите на работните луѓе — поради 
покренување постапка за отповикување на одбор-
никот) 

!) На ова место да се наведат конкретните при-
чини поради кои се поднесува предлогот за сви-
кување на собирите на избирачите — собирите на 
работните луѓе — поради покренување постапка за 
отповикување. 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИЦИ 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

Q. Изборен образец бр. 28 
Записник за работата на собирот 
на избирачите — собирот на работ-
ните луѓе — одржан поради покре-
нување на постапката за отповику-
вање на одборник на општинско-
то Собрание (член 138 од Законот 
за избор на пратеници на општин-
ските собранија). 
Работено на 19 година, 
во 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ 
- СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ. ЛУЃЕ - ОДРЖАН 
ПОРАДИ ПОКРЕНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПО-
ВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИК НА 

(да се означи 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 

соборот) 
1. Собирот ја започна работата во часот. 
2. Собирот се одржува за подрачјето 

(да се 

бр. 16 - Стр. 

означи с,елото, населбата, а во градовите подрачјето 

на градот, улицата и тн. за кои собирот се одржува) 
— за 

(да се означи работната организација, односно 

работната заедница за која се одржува собирот на 
!) — поради поднесување пред-

работните луѓе) 
лог за свикување на собирите на избирачите — со-
бирите на работните луѓе — поради покренување 
постапка за отповикување на одборникот 

(име 
и презиме и место на живеење) 

, избран во 
(да 

и а Собранието на општината 
се означи соборот) 
на изборите одржани на, ден 19 година во 
Изборната единица . 

3. Собирот е свикан врз основа на предлогот од 
одборници на 

(да се наведе бројот) (да се наведе 
на Собранието на општината 

соборот) 
— на основа предлогот на собирит,е на избирачите 
— собирите на работните луѓе 

(да се наведат 
, а го свика 

собирите што го поднеле предлогот) 
претседателот на општинското собрание — претстав-
никот на работната организација — раководителот 
на работната заедница за која собирот се одржува, 
односно општинската изборна комисија.2) 

4. Собирот го отвори 
(име и презиме) 

претседател — одборник — на Собранието на оп-
штината овластен претстав-
ник на работната организација односно раководител 
на работната заедница.3) 

5. По отворањето на собирот се пристапи кон 
избор на претседателството на собирот, па собирот 
едногласно — со мнозинство гласови — за претсе-
давач го избра 

(име и презим,е и место на жи-
а за членови 

веење) (име и презиме и место на 
и в 

живеење) (име и презиме и место на живеење 
Потоа собирот за записничар го избра 

(име 

и презиме и место на живеење) 
За заверувачи на записникот собирот ги избра: 

и 

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

презиме и место на живеење) 
6. Претседавачот утврди дека на собирот при-

суствуваат (со букви ) 
избирачи — работни луѓе — а според потврдата 

(да се наведе органот на општинското собрание што 
бр. од на под-

ја издал потврдата) 
рачјето за кое се одржува собирот има 
(со букви ) избирачи запи-
шани во избирачките списоци — а вкупниот број 
на работните луѓе што имаат право да учествуваат 
на собирот според потврдите на 

(да се означи 

за секоја работна организација односно работна за-

едница потврдата на надлежната општинска коми-
изнесува 

сија за избирачки списоци) 
(со букви )2) 

Бидејќи на собирот присуствува потребниот 
број избирачи — работни луѓе — во смисла на член 
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132 став 2 од Законот за избор на одборници на 
општинските собранија, претседавачот објави дека 
собирот може да се одржи. 

Потоа претседавачот објасни поради што е сви-
кан собирот, па предложи и соборот ја усвои како 
единствена точка на дневниот ред претресување 
на прашањето за покренување на постапка за отпо-
викување на одборникот , 

(име и презиме) 
избран во на Собранис-

к а се означи соборот) 
то на општината . 

Потоа 
(да се означи името и презимето и во 

кое својство тоа лице ги изнесе причините за отпо-
ги изнесе причините поради кои е 

викунање) 
поднесен предлог за покренување на постапка за 
отповикување на одборникот, за што е отворена ди-
скусија во која учествуваа избирачи — ра-
ботни луѓе. 

По завршената дискусија, претседавачот го ста-
ви предлогот на гласање, па предлогот е усвоен — 
одбиен — со мнозинство на гласови — едногласно. 
Гласањето е извршеносо кревање рака и со пребро-
јување на гласовите. 

По гласањето претседавачот соопшти дека пред-
логот за покренување на постапка за отповикува-
ње на одборникот е усвоен и дека отповикувањето 
се предлага поради тоа што именованиот одборник4) 

— дека предлогот за покренување на постапката за 
отповикување е одбиен. 

Предлогот за отповикувањ,е на одборникот ќе 
го состави претседателството на собирот.5) 

7. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседа-
вачот објави дека собирот е завршен. 

Собирот заврши со работа во часот. 
Записничар, Претседавач, 

Заверувачи на записникот: 

!) Ќе се прецрта овој текст ако се работи за 
отповикување на одборник на општинскиот собор, 
а ако се работи за отповикување на одборник на 
собор на работните заедници, ќе се прецрта прет-
ходниот текст што се однесува на собирот на изби-
рачите. 

2) Треба да се прецрта текстот што не одговара. 
3) Ако собирот го свикала општинската изборна 

комисија, во записникот ќе се внесе името и прези-
мето и местото на живеење на претставникот на 
општинската изборна комисија кој го отворил со-
бирот. 

4) Да се наведат причините поради кои се пред-
лага отповикувањето. 

5) Предлогот се поднесува писмено до надлеж-
ната општинска изборна комисија. 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИЦИ 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О, Изборен образец број 29 
Предлог на собирите на избирачи-
те — собирите на' работните луѓе 
— за отповикување на одборник 
(член 132, Б!О врска со член 141 од 
Законот за избор на одборници на 
општинските собранија). 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО 
СОБРАНИЕ -

Во смисла на член 132 од Законот за избор на 
одборници на општинските собранија, поднесуваме 
предлог на собирот на избирачите — собирот на ра-
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ботните луѓе — за отповикување на одборникот 
, избран во 

(име и презиме и место на живеење) 
на Општинското собра-

л а се означи соборот) 
н и е во Изборната единица 
број во групата подгрупата , 
на изборите одржани на 19 година. 

Собирот на избирачите — собирот на работните 
луѓе — кој го предлага отповикувањето е одржан 
за подрачјето 

(да се означи селото, населбата, а 

во градовите подрачјето на градот, улицата итн. за 
за 

кој собирот е одржан) (да се означи работната 

организација односно работната заедница за која е 
1) 

одржан собирот на работните луѓе) 
Отповикувањето на именованиот одборник се 

предлага поради тоа што 
2) 

Кон предлогот прилагаме записник за работата 
на собирот на избирачите — собирот на работните 
луѓе. 1 

Членови, Претседавач, 
3) 3) 

!) Ќе се прецрта овој текс таќо се работи за от-
повикување на одборник на општински собор, а ако 
се работи за отповикување на одборник на собор на 
работните заедници, ќе се прецрта претходниот 
текст. 

2) На ова место да се наведат конкретните при-
чини поради кои се предлага отповикувањето. 

3) Покрај потписот мора со печатни букви да 
се испише името и презимето, занимањето и ме-
стото на живеење на секој потписник на предлогот 
(на членовите на претседателството на собирот). 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИЦИ 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 30 

Оглас за определување гласање за 
отповикување на одборник на оп-
штинското собрание (член 146 од 
Законот за избор на одборници на 
општинските собранија). 

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

борници на Собранието на општината 
, врз основа на член 146 од Законот за 

избор на одборници на општинските собранија 
о б ј а в у в а дека со решение број од 
19 година распиша 

ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ 

на одборникот 
(име и презиме и место на живеење) 

избран во на Со-
(да се означи соборот) 

бранието на општината во Изборната единица број 
но групата подгрупата на 

изборите одржани на 19 година. 
Според наведеното решение, гласањето на от-

повикување ќе се изврши на одредените избирачки 
места во Изборната единица број на групата 

подгрупата на 19 
година. 

Во 19 година, број 
Општинска изборна комисија за избор на одбор-

ници 
Секретар, Член, Претседател, 
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ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИЦИ 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 31 
Гласачко ливче за гласање за от-
повикување одборник на општин-
ското собрание (член 148 од Зако-
нот за избор на одборници на оп-
штинските собранија). 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 

Изборна единица број на групата 
подгрупата 

За гласале за отповикување на одборникот 
избран во 

(име и презиме и место на живеење) 
на Собрани,ето на општи -

да се означи соборот) 
ната на изборите одр-
жани на 19 година. 

Г л а с а м : 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ 

ПРОТИВ ОТПОВИКУВАЊЕТО 

(Печат) 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИЦИ 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец бр. 32 
Записник за работата на избирач-
киот одбор на денот на гласањето 
за отповикување на одборник на 
општинското собрание (член 149 
став 2 од Законот за избор на од-
борници на општинските собра-
нија). 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА ИЗБИРАЧКИОТ ОДБОР НА 
ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ НА ИЗБОР-
НАТА ЕДИНИЦА ЗА 
ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИ-
КОТ 

(име и презиме и место на живеење) 
ИЗБРАН ВО на Со-

да се означи соборот 
бранието на општината ВО 
ГРУПАТА ПОДГРУПАТА 
НА ИЗБОРИТЕ ОДРЖАНИ НА г- 19 ГО-
ДИНА. 

Присутни се членовите на Избирачкиот одбор: 
претседателот — заменик на претседателот 

членот — заменик на членот 
и членот — заменик на членот 

Во работата на Избирачкиот одбор присуствува 
како претставник 

на одборникот за чие отповикување се гласа. 
Записникот го води 

(да се означи името и 

презимето на членот на избирачкиот одбор што го 

води записникот) 

1. Пред почетокот на гласањето 

Точно во часот пред пладне, пред про-
сторијата за гласање за отповикување се состанаа 
гореименованите членови на Избирачкиот одбор и 
претставникот на одборникот за чие отповикување 
се гласа. 

Избирачкиот одбор утврди дека просторијата за-
1ласање е неповредена, ги прегледа кутиите за гла-
сање, гласачките ливчиња, како и сиот материјал 
примен на потврда и најде дека се во иста состојба 
како што се оставени вчера. Потоа Избирачкиот 

одбор се увери дека кутијата за гласање е празна, 
па објави дека се пристапува кон гласање. 

(Евентуални забелешки. Ако избирачкиот од-
бор установи некакви промени, ќе го прецрта соод-
ветниот текст и ќе ја констатира најдената состојба). 

2. Гласање 

За време на гласањето членовите на Избирач-
киот одбор на секој избирач му објаснува како се 
гласа, а на неписмените избирачи кои тоа го ба-
раа, им го читаа името на одборникот за чие отпо-
викување се гласа. Гласањето е вршено за сето 
време во потполн ред. 

За време на гласањето 
1) 

Гласањето траеше до часот и тогаш из-
бирачкиот одбор нареди да се затвори зградата. Из-
бирачите кои се затекнаа во зградата — дворот — 
пуштени се да гласаат, така што гласањето заврши 
во часот. 

3. Утврдување на резултатите од гласањето 

По завршеното гласање, Избирачкиот одбор нај-
напред ги преброи неупотребените гласачки ливчи-
ња и утврди дека ги има , па ги стави во 
посебен омот, го затвори и запечати. 

Потоа Избирачкиот одбор утврди дека во из-
водот од Избирачкиот список за ова избирачко ме-
сто се воведени (со букви: 

избирачи, дека на ова избирачко 
место гласале (со букви: 

избирачи, за колку избирачи е тоа 
обележено и на изводот од Избирачкиот список. 

По ова се пристапи кон отворање на кутијата 
за гласање и кон пребројување на гласачките лив-
чиња со кои се гласало за отповикување и гласач-
ките ливчиња со кои се гласало против отповику-
вањето и тоа на следниот начин: претседателот на 
Избирачкиот одбор вади од кутијаат за гласање ед-
но по едно гласачко ливче и од секое ливче.чита 
дали избирачот гласал за отповикување или против 
отповикувањето и ги одвојува ливчињата што се 
неважни. Членот на Избирачкиот одбор 

бележи посебно колку гласови 
имало за отповикување а колку против отповику-
вањето, како и колку имало ливчиња што се про-
гласени за неважни. Секое прочитано ливче прет-
седателот му го предава на членот на Избирачкиот 
одбор. 

По завршеното пребројување, Избирачкиот од-
бор утврди: 

1) За отповикување гласале (со букви: 
) избирачи; 

2) Против отповикувањето гласале со 
букви: ) избирачи. 

Во смисла на член 149 став 2, во врска со член 
85 став 4 од Законот за избор на одборници на оп-
штинските собранија, за неважни се прогласени 

(со букви: - ) 
гласачки ливчиња. 

При утврдувањето на резултатот од гласањето 
не се појави разлика меѓу вкупнио тброј гласови 
дадени според изводот од избирачкиот список, од 
една страна и бројот на гласовите според гласач-
ките ливчиња, од друга страна. 

(Бидејќи се појави разлика меѓу вкупниот број 
на гласови дадени според изводот од Избирачкиот 
список и бројот на гласовите според гласачките 
ливчиња, Избирачкиот одбор во смисла на член 85 
став 6 од Законот за избор на одборници на опш-
тинските собранија, резултатот на гласањето го 
утврди според гласачките ливчиња).2) 

По барање од претставникот на одборникот за 
чие отповикување се гласа, издадена му е потврда 
за резултатот од гласањето.^) 

Во текот на работата на избирачкиот одбор не 
се случи никаква неправилност 

, 4) 

Претседателот на Избирачкиот одбор го објави 
јавно резултатот од гласањето за отповикување 
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пред зградата во коза е вршено гласањето. 
Со ова работата на Избирачкиот одбор е заклу-

чена во часот. 

Член записничар, Член, Претседател на 
Избирачкиот одбор, 

Претставник на одборникот за 
чиеотповикување се гласа, 

!) Овде да се внесат сите настани што се слу-
чиле во текот на гласањето како и одлуките на из-
бирачкиот одбор донесени сходно на одредбите на 
член 77, 78, 79 и 81 во врска со член 153 од Законот 
за избор на одборници на општинските собранија. 

2) Ако настане ваков случај, текстот на претход-
ниот став ќе се прецрта. 

3) АКО претставникот на одборникот за чие отпо-
викување се гласа не побарал да му се издаде наве-
дената потврда или тој не присуствувал на соста-
нокот, овој текст да се прецрта. 

4) Ако се случила некоја неправилност или ако 
имало некакви приговори од членовите на избирач-
киот одбор или од претставникот на кандидатот за 
чие отповикување се гласа во поглед на правилноста 
на гласањето, тоа ќе се внесе овде во записникот. 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИЦИ 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 

О. Изборен образец број 33 
Записник на општинската изборна 
комисија за утврдување резулта-
тите од гласањето за отповикување 
на одборник на општинското со-
брание (член 150 од Законот за из-
бор на одборници на општинските 
собранија). 
Работено на 19 година, 

З А П И С Н И К 

НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО ЗА 
ОТПОВИКУВАЊЕ НА 

(име и презиме и место 
-, ОДБОРНИК НА 

живеење) , (да се означи соборот) 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ 
- . ИЗБРАН НА ИЗБОРИТЕ ОДРЖА-
НИ ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ ВО 
ГРУПАТА 
ТА НА 

кретарот 
— заменик на членот . 

Од страна на одборникот за чие отповикување 
се гласа како нЈегов претставник присуствува 

1. Комисијата го прими материјалот за изврше-
ното гласање за отповикување на гореименованиот 
одборник од избирачките одбори 

По прегледот на материјалотза извршеното гла-
сање за отповикување, Комисијата утврди дека ре-
зултатот од гласањето на одделните избирачки ме-
ста бил и тоа: 

1) на избирачкото место број на избор-
ната единица број на 
групата подгрупата 

против отповикувањето гласале -
неважни гласачки ливчиња има 
вкупно гласале 
2) на избирачкото место број 

чата единица број -
пата подгрупата 

на избор-
— на гру-

за отповикувањето гласале 
против отповикувањето гласале 
неважни гласачки ливчиња има 
вкупно гласале 
2. Според резултатите од гласањето на сите из-

бирачки места во Изборната единица, гласале вкуп-
но (со букви: ) 
избирачи. 
Од овој број гласале: 

1) за отповикувањето — (со букви: 

2) против отповикувањето (со букви 

(со 3) неважни гласачки ливчиња има 
букви: ). 

Вкупниот број избирачи запишани во избирач-
киот список во целата изборна единица изнесува 

(со букви: ). 
Според овој резултат од гласањето, Општинска-

та изборна комисија, на основа член 150 во врска 
со член 22 од Законот за избор на одборници на 
општинските собранија, утврдува дека одборникот 

- од 
(име и презиме) 

е отповикан — не е отповикан. 
(место на живеење) 

Секретар, Член Претседател, 

Претставник на одборникот 
за чие отповикување се гласало, 

О г л а с е н д е л 

ПОДГРУПА-
19 година. 

Од страна на Комисијата се присутни: претсе-
дателот — замени кна' претседателот 

- , секретарот — заменик на се-
и членот 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Пред Општинскиот суд Скопје I се води постап-
ка по предлогот на Цана Аврамовска, од Демир Ка-
пија за огласување за неважно свидетелството за 
завршено шесто одделение основно училиште во 
село Сакулево, Леринско — Егејска Македонија, во 
времето од 1935/41 година. 

Се поканува секое лице кое го поседува или не-
што знае за загубеното свидетелство да соопшти на 
судот во срок од 30 дена по објавувањето во „Служ-
бен весник на СРМ". Во противен случај свидетел-
ството ќе се огласи за неважно. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 867/68. (18) 

За отповикување гласале 

Општинскиот суд Скопје I, ги известува сите 
заинтересирани физички и правни лица дека во 
спорот заведен по тужбата на Заводот за станбено и 
комунално стопанисување — Скопје, против туже-
ните Трајанка и Костадинка Димовски, сега во САД, 
со непозната адреса, за отказ на договор за корис-
тење на стан и долг, кој е заведен при овој суд под 
П. бр. 3298/68, на тужените за привремен застапник 
го одредува лицето Петар Сердју к, адвокат од Скоп-
је, кој ќе ги застапува тужените во постапката се 
додека туж,ените или нивниот застапник не се поја-
ват пред судот ,односно додека органот на старател-
ството не го извести судот дека им поставил ста-
рател. 

Од Општинскиот суд Скопје I, П. бр. 3298/68. (19) 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1107, страна 567, книга V, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Универзалниве^" Скопје — Продавница во Ско-
пје, ул. „Рузвелтова" или 557, бр. 9. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на ко-
лонијални и деликатесни прехранбени производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Универзалниве^" — Скопје, со одлука од одр-
жаната седница на 22. I. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Љубица Исова 
Галевска. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. -

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 281 од 18. VI. 1968 година. (1385) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1239, страна 1411, книга V, е запишано под 
фирма: Здружено претпријатие на памучната ин-
дустрија „Интекс" - Скопје. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: производство на пре-
дива од памучни, целулозни и синтетички влакна, 
мешавини од истите, како и вигоњ-предиво; из-
работка и доработка на: предава, ткаенини од 
памук, волна, целулоза, синтетички' влакна, ве-
штачка свила, како и разни суровинска мешавини, 
позамантерија и др.; вршење на услуги за пре-
дење, копчање, подготовка на основи, ткаење и 
облагородување на предива и ткаенини; одржу-
вање на постојните постојки; извоз и увоз на 
сите потребни суровини, репроматеријали и уреди 
како и готови текстилни стоки; вршење други раз-
ни помошни, споредни и ^индустриски дејности, 
за себе и своите кооперанти; промет со производи 
и услуги на организациите во состав како и трети 
лица. 

Претпријатието е основано од Памучната ин-
дустрија „Македонка" — Штип, Памучната Предил-
ница „Струмичанка" — Струмица; Текстилната ин-
дустрија „Биљана" — Прилеп; Фабриката за де-
коративни ткаенини „Карпош" — Крива Паланка 
и Фабриката за позамантерија и сурови ткаенини 
„Малешевка" — Берово, со договор за соедину-
вање на претпријатијата од памучната индустрија 
во Здружено претпријатие „Интекс" — Скопје. 

Здруженото претпријатие на памучната инду-
стрија „Интекс" — Скопје ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува Димитар Бојковски, в. д. ди-
ректор, во границите на овластувањето, 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

840 од 29. VII. 1968 година. (1390) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1226, страна 1193, книга V, е запишано под 
фирма: Молеро-фарбарско претпријатие „Зограф" 
- Скопје, ул. „470" бр. 19. Предмет на работењето 
на претпријатието е изведување на молеро-фар-
барски работи. 

Претпријатието е основано од работничкиот со-
вет на Молерофарбарската задруга „Зограф" -г 
СКопје, со одлука број 34 од 11. III. 1968 година, со 
прераснување на задругата во претпријатие под 
име: Молеро-фарбарско претпријатие „Зограф" — 
Скопје, улица „470" бр. 19. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Димов Христо ѓорѓи, в. д. дирек-
тор, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Молеро-фарбарското претпријатие „Зограф" — 

Скопје е конституирано на 7. Ш. 1968 година. Прет-

седател на 'советот на работната заедница е Ни-
коловски Трпе. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 287 од 28. V. 1968 година. (1392) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1214, страна 1149, книга V, е запишана под 
фирма: „Индокомерц", иноземна заступства — За-
греб — Пословница — Скопје, кеј „13 ноември" 
бб. Предмет на работењето на пословницата е 
застапување на странски фирми, сервисна дејност, 
трговска дејност на мало и големо во внатрешниот 
промет од следните трговски струки: метална сто-
ка, машини за шиење и прибор, галантериска сто-
ка и конец, масла и масти, електротехнички мате-
ријал, стари предмети, техничка стока за снабду-
вање на производителни претпријатија и занает-
чиството и тоа: машини, уреди и техничка желе-
зарска и метална стока, резервни делови, утензи-
лии и прибор, алат, опрема и прибор за занает-
чиството. 

Пословницата е основана од „Ивдокомерц" — 
Загреб, со одлука на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 26. I. 1968 година. 

Пословницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. Раководителот Пенчо Пеливанов 
има право да ги потпишува техничко-комерци-
јалните прениски и документите во врска со про-
дажба на стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 131 од 21. V. 1968 година. (1394) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. VI. 1968 година, страна 13, редеќ број 3 е за-
пишана промената на досегашниот директор на 
Претпријатието за јавен автотранспорт и шпе-
диција од Кочани, Душко Герасимов, на чие место 
за директор е назначен Тодосија Филипов Паунов. 

Се запиша и ' промената на досегашниот шеф 
на сметководството на претпријатието Крум Хаџи 
Велков, на чие место за шеф на сметководството 
е назначен Михаил Јорданов Ефремов. 

Промената на директорот на претпријатието е 
запишана во регистарот врз основа решението 
бр. 01-800/1 од 8. V. 1968 година на работничкиот 
совет на истото и одлуката бр, 01-970 од 11. V. 
1968 година на истиот совет, односно управниот 
одбор нЗ претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 246/68. (1552) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. VI. 1968 година, страна 454, реден број 11, е за-
пишана промената на досегашниот директор на 
Специјализирано^ претпријатие за снабдување на 
земјоделството „Агропромет" — од Струмица Борис 
Гудев, на чие место за в. д. директор е назначен 
Томе Митев, кој е овластен да го претставува и 
потпишува претпријатието. 

Промената на директорот е запишана во ре-
гистарот врз основа на одлуката бр. 04-925/2 од 
17. IV. 1968 година на работничкиот совет на Прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 170/68. (1575) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 20. VI. 1968 година, страна 333, реден број 1 е 
запишано основање на Работна единица за сто-
панисување со станбени згради и станови, со се-
диште во Штид, настаната по пат на одделување 
од Станбеното претпријатие „Штип" од Штип. 
Предмет на работењето на работната единица е: 
управување и одржување на становите и делов-
ните простории; проширување на материјалната 
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основа и унапредување на стандардот на стану-
вањето; купување и изградба на станбени згради 
и станови; давање на користење на станови и да-
вање бо откуп на деловни простории IBO станбени 
згради; давање откази на договорите за користење 
на становите и деловните простории во смисла на 
постојните прописи; добивање на станарина и за-
купнина; водење евиденција и регистар на стан-
бените згради, станови и деловни простории со 
кои управува; продажба и замена на станбените 
згради, становите и деловните простории во стан-
бените згради; врши и други работи во врска со 
зголемувањето на фондот на становите и подобру-
вање на станбените услови на живеење. 

Работната единица е основана од страна на 
Заводот за зашијување на работници од Штип. 

Управник на работната единица е Љубомир 
М. Кадифков, кој е овластен да ја претставува и 
потпишува. 

Впишувањето на работната единица е извр-
шено во регистарот врз основа одлуката бр. 40/С 
од 18. VI. 1968 година на советот на работната за-
едница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 340/68. (1578) 

Окружниот стопански суд в 0 Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8. III. 1968 година, страна 168, реден број 1, 
е запишано: Досегашната Фабрика за позаманте-
рија и сурови ткаенини од Берово која функцио-
нираше како погон — фабричка единица во со-
став на ЗПТ „Македонка" - - Штип со поделбата 
станува самостојна работна организација и ќе го 
носи следниот назив: Фабрика за позамантерија 
и сурови ткаенини „Малешевка", со седиште во 
Берово. Предмет на работењето' на фабриката е 
производство и продажба на тесни текстилни ткае-
нини (позамантерија) и сурови памучни, синте-
тички и цел-ткаенини, 

В. д. директор на фабриката е Бранко Нико-
лов Шумански. 

Покрај в. д. директорот фабриката ќе ја пот-
пишуваат и Богдан Ефтимов Бетонски и Киро 
Павлев Крамарски. 

Впишувањето на фабриката е извршено во ре-
гистарот врк основа одлуката на работничкиот со-
вет на ЗПТ „Македонка" - Штип од 18. XII. 1967 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 61/68. (1583) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. III. 1968 година, страна 168, реден број 2 е за-
пишано конституирањето на Фабриката за поза-
мантерија и сурови ткаенини „Малешевка" од Бе-
рово, кое е извршено на 25. I. 1968 година. 

Впишувањето на конституирањето е извршено 
во регистарот врз основа записникот од одржаната 
седница на работничкиот совет на фабриката од 
6. II. 1968 година. ' 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 62/68. (1 5 8 4) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 28. III. 1968 година, страна 114, реден број 6 
е запишано основање на Продавница, со седиште 
во село Грдовци, Кочанско. Продавницата ќе врши 
продажба на сите алкохолни и безалкохолни про-
изводи во флаширана и запечатена состојба на 
шеќерни производи, на сувомесни производи, кон-
зерви од месо и месни производи и риба. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Моша Пијаде" од село Горни Подлог, Ко-
чанско. 

Раководител на продавницата е Владо Велков, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на задру-
гата, 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 368 од 7. III. 1968 година на 
задружниот совет на задругата и записникот бр. 
031839/1 од 7. III. 1968 година на Санитарната ин-
спекција на Собранието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 128/68. (1588) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. III. 1968 година, страна 276, реден број 18 е 
запишано основање на Продавница, Со седиште 
во село Кучичино, Кочанско. Продавницата ќе вр-
ши продажба на брашно, сточна храна и друга 
земјоделско-прехранбени производи на мало, от-
куп на оризова арпа, бел ориз, сточна храна и дру-
ги земјоделски прехранбени производи и менување 
на истите за брашно. 

Продавницата е основана од Работната органи-
зација „Жито Македонија" — прехранбен комби-
нат — Скопје — Филијала од Кочани. 

Раководител на продавницата е Крале Гигов 
Данев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
филијалата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката на работничкиот 
совет на Филијалата од 29. III. 1968 година и за-
клучокот бр. 03-1889/1 од 21. И. 1968 година на Са-
нитарната, трудовата и пазарната инспекција на 
Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 177/68. (1594) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 25. IV. 1968 година, страна 255, реден број 
8 е запишано ставањето под присилна управа на 
Услужниот производен комбинат „Техносервис" од 
Кочани. 

За присилен управник е назначен Трифко Се-
рафимов. 

Ставањето под приемна управа на комбинатот 
е извршено во регистарот врз основа решението 
бр. 01-2605/1 од 28. И. 1968 година на Собранието 
на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 143/68. , (1595) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, рег. бр. 5/64, книга I, е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Земјоделската 
задруга „Прогрес" с. Добромири и Г. Агларци, 
уште со вршење на трговска дејност со колонијал-
ни стоки во мешани продавници. 

Оваа промена е извршена врз основа одлу-
ката бр, 159 од 9. V. 1968 година од задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Прогрес" с. До-
бромири и Г. Агларци и потврдата бр. 03-5586/67 од 
14 V. 1968 година од Одделението за стопанство 
и план на Собранието на општината — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр, 184/68. (1686) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. III. 1968 година, страна 470, реден бр. 1 е за-
пишано основање На Книжарница, со седиште во 
Струмица, ул. „Благој Мучето" бр. 12. Книжарни-
цата ќе врши: продажба на мало на канцелари-
ски и школски материјал и прибор, учебници и 
литература, музички инструменти и прибор, на-
гледни средства, фотоапарати и фотоматеријали, 
обрасци, машини за пишување и сметање, апарати 
за умножување, прибор за цртање, геодетски мер-
ки и радио-електро акустички апарати и прибор. 

Книжарницата е основана од Книгоиздателст-
вото за уметничка литература „Македонска книга" 
од Скопје. 



15 март 1969 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 - Стр. 245 

Раководител на книжарницата е Јосиф Ристов 
Стефанов, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката на работничкиот совет на Книго-
издателството од 27. XII. 1967 година и решението 
бр. 06-1356 од 14, III. 1967 година на Одделението 
за станбено-комунални работи и урбанизам на Со-
бранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 116/68, (1617) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11. VI. 1968 година, рег, бр. 2/67, книга I, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Ус-
лужното дрводелско столароко претпријатие „Бо-
рис Крајгер" од Долнени, уште со производство 
на сите видови намештај и градежна столарија 
како и промет со намештај, градежен материјал и 
огревно дрво. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 51 од 3. VI. 1968 година од работниот колектив 
на Услужното дрводелско столарско претпријатие 
„Борис Крајгер" од село Долнени и уверението бр. 
07-63/250 од 7. VI. 1968 година од Пазарниот ин-
спектор на Собранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 248/68. (1 6 9 7) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1093, страна 1333, книга V, е запишано 
следното: На досегашните потписници на Претпри-
јатието за градежништво, промет и посредување 
во прометот „Извор" — Скопје и тоа: Мицковски 
Живко Миливое, в. д. директор и Крстевски Ни-
кола, квалификуван електричар, им престанува 
правото за потпишување, бид,ејќи се разрешени 
од должност. 

За нови потписници на споменатото претпри-
јатие се назначени следните лица: Дамјановски 
Спасе, в. д. директор и Павловска Павлина, кни-
говодител, сметано од 10. VII. 1968 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 807 од 6. VIII. 1968 година. (1736) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 611, страна 499, книга III, е запишано 
следното: Седиштето на Молеро-фарбарската за-
друга „Декор" село Бутел, согласно одлуката на 
работничкиот совет се преместува од село Бутел 
во Скопје, на ул. „468" бр. 21. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 611 од 15. VIII. 1968 година. (1774) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1247, страна 1439, книга V, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
за купопродажба и посредување „Дунав" — Ско-
пје, ул. „8 март" бр. 20. Предмет на работењето 
на претпријатието е да врши купопродажба и по-
средување на сите видови нова и половна опрема 
(механизација и сите приклучни машини), репро-
материјали и други материјали и опрема, наме-
нети за земјоделството и сточарството; врши купо-
продажба и посредување на сите видови овошје 
и зеленчук; купопродажба и посредување на сите 
видови земјоделско-индустриски производи; сон-
чоглед, памук, сусам, слануток, луцеркино семе и дру-
ги производи кои произлегуваат од оваа гранка; ку-
попродажба и посредување на сите видови сточна 
храна, сите видови вештачки ѓубрива и заштитни 
средства во земјоделството; купопродажба и посре-
дување на сите видови сточни производи и сета 
жива стока, живина и сите производи од живинар-
ството; купопродажба и посредување на сите ви-

дови градежни материјали и на сите в радови огре-
вен материјал, огревно дрво, јаглен, нафта, наф-
тени деривати и др. од оваа гранка; купопродаж-
ба и посредување на сите видови нова и половна 
механизација и опрема за градежништвото и сите 
видови репроматеријали за оваа гранка; купопро-
дажба и посредување на сите видови механизација 
(постројки) опрема и репроматеријали во сите гран-
ки на индустријата, нова и половна; купопродаж-
ба" и посредување на сите видови механизација и 
опрема, нова и половна, во угостителството, кому-
налната дејност, електростопанството, шумарството, 
водостопанството, рударството, бродарството (речно, 
езерско и поморско), железници, патишта, поли-
тичко-територијални организации, општествени ор-
ганизации, установи и други работни организации; 
купопродажба и посредување на сите видови пре-
хранбени индустриски производи; посредување и 
купопродажба на сите ридови моторни возила, нови 
и половни, резервни делови, како и сите видови 
гуми за сите видови возила и механизација; купо-
продажба и посредување на сите видови гумопла-
стични производи; земјоделско производство на оп-
штонародна земја земена под закуп или добиена 
на бесплатно користење; организирање на земјодел-
ско производство на земјата на индивидуалните 
земјоделски производители преку создавање на 
разни видови кооперација: вршење услуги на зем-
јоделските производители со земјоделски машини 
и справи и со вршење на разни други услуги што 
се во врска с 0 земјоделското производство, со до-
говарање вишоци од земјоделското производство, 
преземање и пласман на истите од своето подрачје, 
со снабдување на земјоделските производители со 
потребен репродукционен материјал (семе, вештачко 
ѓубре итн.); со преработка и доработка на земјодел-
ски производи; со организирање на штедење и 
кредитирање; со стручно издигнување на кадри 
нужни за обавување на стопанската активност на 
задругата; сточарство и пчеларство со преработка; 
килимара, текстил и домашна ракотворба, и трго-
вија на мало. 

Претпријатието е основано со соединување на 
Трговското претпријатие на големо и мало за купо-
продажба и посредување „Југопромет" — Скопје 
и Земјоделската задруга „Напредок" село Треби-
ште, Тетовско, со одлуката бр. 782 од 29. VII. 1968 
година на работната заедница на „Југопромет" — 
Скопје и одлуката бр. 121 од 20. VII. 1968 година 
на Земјоделската задруга „Напредок" село Треби-
ште во стопанска организација под име: Трговско 
претпријатие на големо и мало за купопродажба 
и посредување „Дунав" — Скопје. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Тосевски Лазо, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Трговското претпријатие на големо и мало за 

купопродажба и посредување „Дунав" — Скопје 
е конституирано на 27. VII. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 886 од 26. VIII. 1968 година. (1775) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1041, страна 211, книга V, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Трговското претпријатие на големо и 
мало за купопродажба и посредување „Југопромет" 
— Скопје, бидејќи се соединува со Земјоделската 
задруга „Напредок" — село Требиште, Тетовско, 
во стопанска организација под име: „Дунав" — тр-
говско претпријатие на големо и мало за купопро-
дажба и посредување — Скопје, со одлуките на 
колективите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 887 од 26. VIII. 1968 година. (1776) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1077, страна 379, книга V, е запишано 
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следното: Се брише од регистарот на прегори ј ати -
јата и дуќаните Претставништвото во Скопје, Скоп-
ски саем, Хала 2, „Загребачка" бб. на „Експорт-
дрво" — Загреб, согласно одлуката на работнич-
киот совет од одржаната седница на 17. X. 1967 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1198/21. VIII. 1968 година. (1780) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 860, страна 677, книга IV, е запишано 
следното: Фирмата на Продавницата број 2 ве 
Скопје, на ул. „Битпазар" на „Народна техника' 
— трговско претпријатие на големо и мало — 
Скопје, се менува и гласи: „Балкан импекс" — 
трговско претпријатие на големо и мало со право 
на посредување — Скопје — Продавница број 2, 
улица „Битпазар". 

Дејноста на споменатата продавница се про-
ширува и со продажба на сите индустриски, земјо-
делски и сточарски производи и стоки на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 920 од 28. VIII. 1968 година. (1784) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 860, страна 677, книга III, е запишано 
следното: Фирмата на Продавницата број 3 во 
Скопје на ул. „Партизанска" број 16 на „Народна 
техника" — трговско претпријатие на големо и 
мало — Скопје се менува и гласи: Трговско прет-
пријатие на големо и мало со право на посреду-
вање „Балкан импекс" — Скопје — Продавница 
број 3 во Скопје, ул. „Партизанска" бр. 16. 

Дејноста на споменатата продавница се про-
ширува и со продажба на сите индустриски, зем-
јоделски и сточарски производи и стоки на мало 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 921 од 28. VIII. 1968 година. (1785) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 860, страна 677, книга IV, е запишано 
следното: Фирмата на Продавницата број 4 во Ско-
пје, на ул. „Железничка" бр. 86, на „Народна тех-
ника" — трговско претпријатие на големо и мало 
— Скопје, се менува и гласи: Трговско претпри-
јатие на големо и мало, со право на посредување 
,,Балкан импекс" — Скопје — Продавница број 4 
LO Скопје, ул. „Железничка" бр. 86. 

Дејноста на споменатата продавница се про-
ширува и со продажба на сите индустриски, земјо-
делски и сточни производи и стоки на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 922 од 22. VIII. 1968 година. (1786) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1948, страна 1443, книга V, е запишана 
под фирма: Претпријатие за откуп, преработка и 
промет на житарици и млински преработки на 
големо „Житопродукт" Неготин Крајна — Продав-
ница „Неготинка" во Титов Велес, ул. „Димитар 
Влахов" бр, 144. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на брашно од сите видови 
и останати млински производи од житарици, об-
ланди како сопствени производи, сточна храна и 
прехранбени артикли од гранката прехранбена ин-
дустрија; како дополнение на асортиманот и тоа. 
сувомесни производи, безалкохолни пијалоци, ово-
шни преработки, концентрирана супа, конзерви-
рано овошје во лимена и стаклена амбалажа, со-
лено и сушено месо, путер, сирење, јогурт, кисело 
млеко, какао, сладолед и др., бонбони, с л а т к и т е 
црно ,кафе, квасец, јужно овошје, портокали, ли-

1 мони, банани и др., и пиво во шишиња. 
Продавницата е основана од работничкиот со-

вет на Претпријатието за откуп, преработка и про-
мет на житарици и млински преработки на го-

лемо и мало „Житопродукт" — Неготин Крајина, 
со одлука од одржаната седница на 22. XII, 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Тодор Анге-
лов Спасев. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 370 од 25. VI. 1968 година. (1794) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот печат под назив: „Здравствен дом 

Идадија, амбуланта Влае I Скопје", се огласува за 
неважен. (2006) 

Загубениот штембил под назив: „Самостално 
занатска изолатерско ѕидарска радња Милојевиќ 
Драго — Бела Црква, С. Мартиновиќ 27", се огла-
сува за неважен. (2118) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

Воена книшка издадена од ВП 3363 — Церкље 
на име Томислав Крстевски, ул. „Живко Чало" бр. 
9, Куманово. (1488) 

Лична карта рег. бр. 862, серија бр. ДА 537858 
издадена од ОВР - Крушево на име Нусрет Угља-
нин, с. Саждево, Крушево. (1527) 

' Свидетелство за завршено VIII одделение, Дел. 
бр. 03-206 од 20. VI. 1963 година на име Десанка Те-
мел ковска, Скопје. (1528) 

Пасош бр. МА 069946, издаден од СВР - Ки-
чево на име Исмет Ајроски, с. Трапчиндол, Кичево. 

(1529) 
Воена книшка издадена од Тетово на име Ми-

ливоје Веселин Јовановски, Тетово. (6) 
Водена книшка на име Азби Ј. Бектеши, с. Гур-

гурница, Тетово. (1732) 
Пасош бр. 043455, издаден од Југословенската 

амбасада — Штокхолм — Шведска на име Никола 
Јосифовски, ул. „4 јули" бр. 26, Битола. (1744) 

Воена книшка на име Драган Ј. Јованоски, ул. 
, Тризла" бр. 29, Прилеп. (1842) 

Лична карта бр. 2518 на име Имија Беџети, ул. 
„Кумановска" бр. 56/а, Тетово. (2038) 

Лична карта рег. бр. 1425, серија ДА 538439 из-
дадена од ОВР — Крушево на име Глигор Анѓеле-
ски, ул. „Партизанска" бр. 42, Крушево. (2053) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гости-
вар на име Резак С. Шабани, с. Горна Бањица, Гос-
тивар. (2063) 

Лична карта издадена од СВР — Дебар на име 
Лутфи Имери, с. Коњари, Дебар. (2080) 

Воена книшка на име Шериф Јакуп Османи, ул. 
„Железничка", бр. 77, Тетово. (2089) 

Лична карта бр. 4827, издадена од СВР — Тето-
во на име Шериф Осман, ул. „Железничка" бр. 77, 
Тетово. (2090) 

Погрешно издадено свидетелство за завршен IV 
клас гимназија издадено од Гимназијата „Ванчо 
Прке" — Виница Македонска, дел. бр. 2, главна кни-
га бр. 4/68 на име Николов Никола Благој, с. Ори-
зари, Кочани. ' (2119) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Трпков, Скопје. (8112) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Тетово на име Екрем Сељами, с. Г. 
Седларци, Тетово. (2120) 

Огласот објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 6/66 на страна 15, под огл. бр. 5216 за загубена 
работна книшка бр. 3477 на име Душан Поповиќ, ул. 
„11 октомври" бр. 59, Куманово, се поништува. (2121) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Урошевац на име Надира Сејфула, Скопје. (8509) 

Диплома за завршено градежно техничко учи-
лиште „Здравко Цветковски" — Скопје на име Ве-
ра Поп Крстева, Скопје. ' (8510) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бошко Лукановски, Скопје. (8511) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Михајло Тричковски, Ско-
пје. . (8512) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на им Златко Качаникли, Скопје. (8513) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазар Ангелковски, Скопје. (8514) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софка Мицовска, Скопје. (8515) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Илија Цвејевски, Скопје. (8516) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азис Бајмак, Скопје. (8517) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленка Стојковска, Скопје. (8518) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
К р. Паланка на име Кемал Мустафовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена! од ЗСО — 
Куманово на име Борис С. Тасевски, Скопје. (8520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасена Панчевска, Скопје. (8521) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кр. Паланка! на име Јашко Костов, Скопје. (8522) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан Битич, Скопје. (8523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Јовановски, Скопје. (8524) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Јанковиќ, Скопје. (8525) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Љиља Алексова, Скопје. (8526) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слаѓана Цагуревска, Скопје. (8527) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Неделковски, Скопје. (8528) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангеле Видински, Скопје. (8529) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тил ане на име Нуа Кољиќ, Скопје. (8530) 

Ученичка книшка за завршено УП одделение 
издадена од Осмолетката „Лирија" — Скопје на име 
Авди Авдија, Скопје. (8531) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Силјановски, Скопје. (8532) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Благој Стојанов, Скопје. (8533) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Агим Јакуповски, Скопје. (8534) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кимет Камиши, Скопје. (8535) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Трајко и Родна Трајковски, Скопје. 

(8536) 
Свидетелство за завршено VIII одделение изда-

дено од Училиштето „Гоце Делчев" — с. Гари на име 
Соколе Дабевски, Скопје. (8537) 

Оружен лист бр. 2385, издаден од СВР — Ско-
пје на име Пандо Најдовски, Скопје. (8538) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елица Голетанова, Скопје. (8539) 

Уверение бр. 108 од 20.П.1965 година за високо-
валификуван работник — метало-стругар на име 
Томе Младеновски, Скопје. (8540) 

Оружен лист бр. 2500, издаден од СВР — Скопје 
на име Ристо Петровски, Скопје. (8541) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Норми Бекирова, Скопје. (8542) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крсто Ивановски, Скопје. (8543) 

Индекс бр. 3664, издаден ,од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Фатки Шами, Скопје. (8544) 

Индекс бр. 86, издаден од Архитектонско-граде-
жниот факултет во Скопје на име Грозданка Кура-
пова, Скопје. (8545) 

Здравствена легитимација издадена! од ЗСО — 
Скопје на име Беќир Исмаили, Скопје. (8546) 

Здравствена? легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олгица Настева, Скопје. (8547) 

Свидетелство за завршено IV одделение издаде-
но од Осмолетката „Гоце Делчев" — с. Брезица на 
име Светанче Стојанов, Скопје. (8548) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Смилева, Скопје. (8549) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Прличков, Скопје. (8550) 

Оружен лист бр. 751, издаден од СВР — Скопје 
на име Стојан Несторовски, Скопје. (8551) 

Здравствена легитимација иа име Борис Дума-
новски, ул. „П. Гулев" бр. 99, Битола. (8552) 

Здравствена легитимација бр. 24596 на име Апо-
стол Боцевски, ул, „Ив. Милутиновиќ" 'бр. 70, Би-
тола. (8553) 

Сообраќајна книшка бр. 3860, издадена од СВР 
— Дебар на име Кимет Папранику, ул. „Ангеле 
Обочки" бр. 6, Дебар. (8554) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен на име Фана Попо-
вска, с. Царев Двор, Ресен. (8555) 

Здравствена легитимација на име Еленица Ми-
чанова, с. Чашка, Т. Велес. (8556) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шефије Синани, с. Горна Лешница, Тетово. (8557) 

Земјоделска здравствтена легитимација на име 
Арифе Синани, с. Гор. Лешница, Тетово. (8558) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абаз Синани, с. Горна Лешница, Тетово. (8558) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Делчево на име Донка Петрова, с. 
Истевник, Делчево. (8560) 

Здравствена легитимација бр. 15018, издадена од 
КЗСО — Пробиштип на име Михаило Петковски, с. 
Древено, Пробиштип. (8561) 

Свидетелство за квалификуван (возач) профе-
сионалец на име Михајло Л. Илиевски, ул. „М Пи-
јаде" бр. 2, Битола. (8562) 

Свидетелство зџ завршено Vin одделение дел. 
бр. 119/24 од 1.VI.1965 год. издадено од Централното 
основно училиште „М. Ацев" — с, Локвица на име 
Доста Бојческа, ул. „Беласица" бр. 12, Прилеп. (8563) 

Свидетелство од VHI одделение на име Ристе 
Стојковски, ул. „Б. Талевски" бр. 158, Прилеп. (8564) 

Свидетелство за I клас гимназија издадено од 
Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка бр. 115/24 
на име Карпуш Н. Николовски, с. Луке, Кр. Па-
ланка. (8565) 

Здравствена легитимација бр. 9345, издадена од 
КЗСО —л Филијала — Дебар на име Рибрке Маму-
ти, Дебар. (8566) 

Здравствена легитимација на име Киро Стојчев, 
ул. „Дим. Влахов" бр. 158, Т. Велес. (8567) 

Здравствена легитимација бр. 427228 на име 
Жарко Ристовски, с. Г. Ѓаковица, Гостивар. (8568) 

Здравствена легитимација бр. 68768, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Какил Алија, с. Д. Бањица, 
Гостивар. (8569) 

Здравствена легитимација на име Илмије Имери, 
ул. „ЈНА" бр, 43, Гостивар. (8570) 

Здравствена легитимација на име Александар 
Ефремов, ул. „23 октомври" бр. 78, Кочани. (8571) 

Здравствена легитимација бр. 301492, издадена 
од КЗСО — Скопје на име Мерџан М. Љума, Руд-
ник Радуша, Скопје. (8572) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Атанас С. Размовски, с. 
Велушина, Битола. (8573) 

Здравствена легитимација на име Ангелина Ја-
нулевска, с.' Нижеполе, Битола. (8574) 

Здравствена легитимација на име Вера Јанулев-
ска, с. Нижеполе, Битола. (8575) 
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КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА БОЛНИЦАТА ЗА 
НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ, С. БАРДОВЦИ 

- СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места и тоа: 

1. Лекар специјалист по интерна медицина 1 
2. Социјален работник — — — — — — 1 

УСЛОВИ: 
Кандидатот под 1 треба да има завршен медицински 
факултет и положен специјалистички испит по ин-
терна медицина. 
Кандидатот под 2 треба да има завршена виша со-
цијална школа. 
Молбите таксирани со 0,50 динари и потребните до-
кументи се доставуваат до насловот во срок од 15 
дена од денот на објавувањето на конкурсот. 
Настап на работа веднаш по приемот. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА (391) 

Врз основа на член 7, 8 и 9 од Правилникот за 
работата и работни односи, член 7 и 8 од Правилни-
кот за систематизација на работните места на Здрав-
ствената станица. „Радуша" — Радуша, Управниот 
одбор 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните работни места 
1. Лекар од општа практика — - — 1 
2. Стоматолог — — — — — — — 1 
Услови за прием: 
Под 1 медицински факултет со завршен лекар-

ски стаж. 
Под 2 медицински факултет — смер стоматоло-

гија со работно искуство над 3 години. 
Молбите прописно таксирани се испраќаат на 

адреса: Здравствена станица „ Р а д у ш а " - Р а д у ш а . 
Конкурсот ipae 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". 
Управен одбор на 

Здравствената станица „Радуша" (393) 

СОДРЖИНА 
' ' Страна 

58. Упатство за обрасците за вршење одделни 
дејствија според. Законот за избор на пра-
теници на Собранието на Соци ј а листичка 
Р,епублика Македонија — — — — — 193 

59. Упатство за обрасците за вршење одделни 
дејствија според Законот за избор на од-
борници на општинските собранија — — 225 

Издавач: „Службен весник на СРМ" - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев" - Скопје. 


