
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОНИЈА 

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

Понеделник, 5 мај 1969 
С к о п ј е 

Број 17 Год. XXV 

Претплатата за 1969 година изне-
сува 60 динари. Овој број чини 
3,20 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

1G3. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГО-
ТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД 1971—1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за подготовките за доне-
суваше на Општествениот план за развој на Соци-
јалистичка Република Македонија за периодот од 
1971—1975 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 28 април 1969 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 ап-
рил 1969 година. 

Бр. 1404 
29 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1971—1975 ГОДИНА 

Член 1 
Општествениот план за развој на Социјалис-

тичка Република Македонија (Републиката) се ут-
врдува за периодот од 1971 до 1975 година. 

Член 2 
При изработката на Општествениот план за раз-

вој на Републиката се имаат во предвид целите за 
развојот и економските интереси и потреби на работ-
ните организации и нивните асоцијации, самостој-
ните општествени институции (фондови, заедници 
и сл.) преку кои се финансираат одделни опште-
ствени потреби односно дејности, како и развојните 
можности на општините, утврдени врз основа на 
самоуправно и општествено договарање и усогласу-
вање во подготовките за донесување на нивните 
планови за развој на периодот за кој се донесува 
Општествениот план за развој на Републиката. 

Член 3 
За донесување на Општествениот план за раз-

вој на Републиката самостојните општеств.ени ин-
ституции во своите планови за развој ќе ги иска-
жат елементите на својот развој за периодот од 
1971—1975 година и веднаш ќе пристапат кон под-
готовките за нивното донесување, соодветно на ра-
ботните организации и другите општествени носи-
тели на планови за развој. 

Член 4 
Работните организации, нивните асоцијации, са-

мостојните општествени институции и општините 
при изготвувањето на плановите за развој, покрај 

минимумот на показатели што ги утврдува Сојуз-
ниот завод за стопанско планирање, ги примену-
ваат и проширените показатели што ќе ги утврди 
Републичкиот завод за општествено планирање по 
претходно мислење од Стопанската комора на Ма-
кедонија и од Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија. 

Член 5 
Предлог-планот за развој на Републиката за 

периодот од 1971 до 1975 година, Извршниот совет 
ќе му го достави на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија во рок од три месеци по 
доставувањето на Предлог-планот за развој на 
Југославија на Сојузната скупштина. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

104. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 

СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ ВО ПЕРИОД ОД 
1967 ДО 1970 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за дополнителните средства на општините 
во период од 1967 до 1970 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор одржана на 25 април 1969 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28 април 1969 година. 

Бр. 1402 
29 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ ВО ПЕ-

РИОД ОД 1967 ДО 1970 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за дополнителните средства на оп-

штините во периодот од 1967 до 1970 година („Слу-
жбен весник на СРМ", бр. 5/67) во членот 2 став 1 
под „12 Кале, 1,388,000" се брише. 

Во член 
брише. 

Член 2 
став 1 под ,6. Кале 5,548,000" се 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1. I. 1970 година. 
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105. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИН-
ВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАДБА НА ХИДРОЕНЕР-

ГЕТСКИОТ ОБЈЕКТ „ШПИЉЕ" 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за учество на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во инвестиционата изградба на хидроенер-
гетскиот објект „Шпиље", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 28 април 1969 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 ап-
рил 1969 година. 

Бр. 1401 
29 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАДБА НА 

ХИДРОЕНЕРГЕТСКИОТ ОБЈЕКТ „ШПИЉЕ ' 

Член 1 
Во Законот за учеството на Социјалистичка Ре-

публика Македонија во инвестиционата изградба 
на хидроенергетскиот објект „Шпиље" („Службен 
весник на СРМ" бр. 36/66) во членот 1, став 1, али-
неа 2 бројот „110,0" се заменува со бројот „152,4". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

106. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИН-
ВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАДБА НА ХИДРОЕНЕР-

ГЕТСКИОТ ОБЈЕКТ „ТИКВЕШ" 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за учество на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во инвестиционата изградба на хидроенер-
гетскиот објект „Тиквеш", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 28 април 1969 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 ап-
рил 1969 година. 

Бр. 1400 
29 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАДБА НА 

ХИДРОЕНЕРГЕТСКИОТ ОБЈЕКТ „ТИКВЕШ" 

Член 1 
Во Законот за учество на Социјалистичка Ре-

публика Македонија во инвестиционата изградба на 
хидроенергетскиот објект „Тиквеш" („Службен 
весник на СРМ" бр. 36/66), во член 1, став 1, алинеа 
2 број01 „15,0" се заменува со бројот „33,3". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

107. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДСКО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за придонесот за корис-
тење на градско земјиште, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 28 април 1969 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор одржана на 28 април 
1969 година. 

Бр. 1399 
29 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДСКО 

ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Општинското собрание со одлука може да оп-

редели: како градско земјиште и земјиште што се 
наоѓа вон потесниот градежен реон во границите на 
подрачјето опфатено со урбанистичкиот план или 
одлука што тој план го заменува ако подрачјето за 
кое се пропишува комунален придонес е опрем.ено 
do комунални објекти и инсталации од заедничко и 
индивидуално комунално користење. 

Комуналниот придонес во смисла на претход-
ниот став се определува во зависност од степенот 
на опременоста со комунални објекти и инсталации. 

Потесниот градежен реон во смисла на став пр-
ви од овој член опфаќа земјиште што е национа-
лизирано со одлука на општинските собранија врз 
оонова на Законот за национализација на наемни 
згради и градежно земјиште како и со Законот за 
определување градежно земјиште за одделни гра-
дови и населби од градски карактер („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 26/68). 

Член 2 
Поголем придонес за деловните простории ошп-

'л ниските собранија можат да пропишат согласно 
член 6 од Основниот закон за придонесот за корис-
тење градско земјиште за локациите кои даваат по-
себни погодности за стопанисување а според след-
ните единствени мерила: 

1. положбата на земјиштето во поглед на фрек-
венцијата на потрошувачите; 

2. прометната поврзаност на земјиштето со при-
градските подрач ј а; 
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3. степенот на опременоста на земјиштето со 
комунални уреди и инсталации; 

4. поповолната положба на деловниот простор 
спрема улицата и подобрата положба на деловниот 
простор во зградата. 

Локациите што даваат пос,ебни погодности за 
стопанисување, општинското собрание може да ги 
разврсти во една или повеќе деловни зоќи, во кои 
за деловниот простор би се плаќало поголем при-
донес за користење на градското земјиште. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

108. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВО-
ВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА СТОКИ НА МАЛО 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за воведување републички да-
нок на промет на стоки на мало, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 28 април 1969 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 ап-
рил 1969 година. 

Бр. 1406 
29 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 
Во Законот за воведување републички данок 

на промет на стоки на мало („Службен весник на 
СРМ", бр. 37/66, 3/68, 26/68 и 45/68) во член 1 став 
2 ред 3 по бројката 2,5% се додаваат зборовите „По 
истата стопа ќе се наплатува и републички данок 
на промет на стоки на мало на моторните возила 
што ги уведуваат граѓаните и граѓанско-правните 
лица. 

Став 3 се менува и гласи: 
„По исклучок од претходниот став републич -

киот данок на промет на алкохолните пијалоци ќе 
се пресметува по единица на мерка во фиксни из-
носи: 

Динари 
а) пиво (од литар) 0,25 
б) вештачки ракии (од литар): 

— јачина до 25 вол. % алкохол 0,50 
— јачина над 25 вол. % алкохол 1,00 

в) специјални вина (десертни ликерски 
и ароматизирани) и десертни пијало-
ци, кога набавната цена по еден ли-
тар изнесува: 
— до 7,00 динари 0,40 
- над 7,00 до 10,00 динари 0,50 
— над 10,00 динари 1,00 

г) ликери и ж,,естоки алкохолни пијало-
ци, кога набавната цена по еден ли-
тар изнесува: 
- до 12,00 динари 1,00 
- над 12,00 до 17,00 д. 2,00 
— над 17,00 динари 4,00 

д) природни ракии: 
- јачина до 40о 0,20 
- јачина над 40о 0,30 

ѓ) природно вино ОДО 

Член 2 
Член 2 став 1 се менува и гласи: 
„Од приходите што ќе се остварат од републич-

киот данок на промет ќе се издвојува 10% на од-
делна сметка на Републиката за учество во изград-
бата на културни домови во општините, а остато-
кот се отстапува: 

— на Републичката заедница за образованието 
и воспитувањето во износ од 60%, и 

— на општината Дебар во износ од 40% за от-
странување на последиците предизвикани од земјо-
тресот од 30 ноември 1967 година". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а одредбите од 
член 1 на овој закон ќ,е се применуваат од 1 мај 
1969 година. 

109. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, из-
давам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Се прогласува Законот за воените инвалиди од 
војните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич.-
киот собор одржана на 28 април 1969 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор одр-
жана на 28 април 1969 година. 

Бр. 1405 
29 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р, 

З А К О Н 

ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се регулираат: правата и по-

себните услови, покрај оние што се пропишани со 
Законот за воените инвалиди од војните (Сојузен 
закон), од кој зависи правото на инвалидски дода-
ток; висината на инвалидскиот дод,аток и елемен-
тите од кои таа зависи; условите под кои на во-
ените инвалиди од војните им припаѓа материјал-
но обезбедување за време на траењето на профе-
сионалната рехабилитација и неговата висина; ви-
сината на паушалниот надоместок на име трошоци 
за поправка на моторно возило и начинот на ис-
платувањето, видот на моторното возило и обемот 
на осигурувањето на возилото; поблиските услови 
за добивање на регрес при купувањето на моторно 
возило, висината на регресот, елементите од кои 
зависи регресот и дејството на отуѓувањето на во-
зилото врз добиениот регрес; начинот на регули-
рање односите со природните лекувалишта што ука-
жуваат здравствен^ заштита и со организациите 
што произведуваат протези, ортопедски и други по-
магала и санитарни справи; индикациите за леку-
вање во природни лекувалишта и начинот на кој 
се остварува тоа лекување; начинот и постапката 
за добивање протези, ортопедски и други помагала 
и санитарни справи, како и стручната контрола на 
истите; определувањето на органот што ќе донесе 
поблиски прописи за начинот на исплатувањето на 
инвалидските принадлежности, како и определува" 
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њето на органот што ќе го пропише образецот и 
начинот на издавањето и на употребата на инва-
лидската здравствена книшка. 

Член 2 
Финансиски средства за остварување на пра-

вата на воените инвалиди од војните од претход-
ниот член обезбедува Републиката. 

II. ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК 

Член 3 
Уживателите на лична и семејна инвалиднина 

(уживатели на инвалиднина) имаат право на ин-
валидски д,одаток ако покрај условите пропишани 
со Сојузниот закон ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

1) да не се уживатели на старосна или инва-
лидска или семејна пензија поголема од 160 ди-
нари; 

2) тие и определени членови на нивното се-
мејство да немаат месечно по член на семејството 
личен доход од земјоделска дејност поголем од 
65 динари или други редовни приходи поголеми 
од 160 динари. 

Член 4 
Висината на инвалидскиот додаток месечно из-

несува: 
1) за уживателите на инвалиднина коишто не' 

,маат приходи — 300 динари; 
2) за уживателите на инвалиднина коишто 

имаат приходи — разликата помеѓу висината на 
приходите и основот од 160 динари. 

Инвалидскиот додаток од точка 2 од претход-
ниот став се зголемува: 

— за уживателите на инвалиднина чие дома-
ќинство нема приходи од земјоделство — за 75%; 

— за уживателите на инвалиднина чие дома-
ќинство има приходи од земјоделство — за 50%. 

На воените инвалиди од војните кои се само-
храни или боледуваат од активна туберкулоза како 
и на самохраните уживатели на семејна инвалид-
нина им се зголемува инвалидскиот додаток за 100 
динари месечно, ако нивното домаќинство нема 
преходи од земјоделство. 

Член 5 
Како личен доход од земјоделска дејност, од 

кој, во смисла на овој закон, зависи висината на 
инвалидскиот додаток, се смета катастарскиот при-
ход од претходната година на зголемен двапати, 
односно не зголемен ако земјата е дадена под за-
куп на работна организација. 

За инвалидите од војните од I и П група со 
нега и помош од страна на друго лице како и за 
вдовица и деца на инвалиди на кој му припаѓал 
додаток за нега и помош од страна на друго лице 
како личен доход од земјоделска дејност, од кој 
зависи висината на инвалидскиот додаток, се смета 
катастарскиот приход од претходната година на-
мален за 50%. 

За самохрани инвалиди или самохрани ужи-
ватели на семејна инвалиднина како личен доход 
од земјоделска дејност, од кој, во смисла на ОВОЈ 
закон, зависи висината на инвалидскиот додаток, 
се смета катастарскиот приход од претходната го-
дина. 

Ако земјоделско земјиште е дадено под закуп 
на работна организација за земјоделско производ-
ство со доживотна закупнина, како личен доход од 
земјоделска дејност, од кој зависи висината на ин-
валидскиот додаток, се смета месечниот износ на 
,закупнината, ако тоа земјиште по смртта на 
сопственикот преоѓа во општествена сопственост. 

Член 6 
Под други редовни приходи, во смисла на овој 

закон, се подразбираат: личен доход од работен од-
нос, личен доход од самостојно вршење на занаетчи-
ски или други стопански дејности, личен доход од 
самостојно вршење на интелектуални и други не-
стопански услуги, стипендија што ја прима ужи-
вателот на инвалиднина, пензија на уживателот на 
инвалиднина и на членовите на неговото семејство 
(член 29 од Сојузниот закон) и приходи од имот и 
згради, освен приходите од сопствениот стан во 
кој уживателот на инвалиднина живее. 

Ако уживателот на инвалиднина или члено-
вите на неговото потесно семејство живеат на зем-
јоделско земјиште на роднини (браќа и сестри, ро-
дители, свекор и свекрва, тест и тешта, дедо и ба-
ба) кои се сопственици односно обврзници на при-
донесите од личниот доход од земјоделска дејност 
од тоа земјиште, како приход од земјоделска деј-
ност, во смисла на овој закон, се зема и сразмерен 
дел на доходот од земјоделската дејност постигнат 
на тоа земјиште кој отпаѓа на уживателот на ин-
валиднина заедно со неговото потесно семејство. 

Член 7 
Како личен доход на работен однос на чле-

нови на домаќинството, кој во смисла на прет-
ходниот член се пресметува во приход од кој за-
виси висината на инвалидскиот додаток, се смета 
просечниот месечен личен доход остварен од рабо-
тен однос во претходната година односно во првиот 
месец по стапувањето во работен однос, ако лице-
то стапило во работен однос во текот на годината, 
намален за 67%. 

Како пензија на уживателот на инвалиднината 
односно на членот на домаќинството, која во смис-
ла на член 6 став 1 од овој закон се пресметува во 
приход од кој зависи висината на инвалидскиот 
додаток, се смета старосната, инвалидската и се-
мејна пензија од месец декември на претходната 
година односно од првиот месец, ако со пензија се 
здобил во текот на годината, и тоа пензијата на 
уживателот на инвалиднина намалена за 33%, а 
пензијата на членот на домаќинството намалена за 
70%. 

Како личен доход од самостојно вршење занаетчи-
ски и други стопански и нестопански дејности од-
носно како приход од имоти и од згради, кои во 
смисла на претходниот член се пресметуваат во 
приход од кој зависи висината на инвалидскиот 
додаток, се смета доходот односно приходот од 
претходната година што служел како основица за 
определување на придонеси односно на данок. 

Член 8 
Ако соуживатели на семејни инвалиднини жи-

веат заедно, инвалидскиот додаток определен спо-
ред член 4 од овој закон им припаѓа на рамни де-
лови. 

Ако семејна инвалиднина уживаат повеќе лица 
кои од оправдани причини живеат одвоено (раз-
ведени родители, деца родени во брак и деца ро-
дени вон брак итн.), а приходите не им произлегу-
ваат од заеднички извори, инвалидски додаток им 
припаѓа само на оние соуживатели што исполну-
ваат услови за стекнување право на инвалидски 
додаток. 

Ако два или повеќе соуживатели на семејна 
инвалиднина од претходниот став ги исполнуваат 
условите за примање на инвалидски додаток, на 
секој од нив му припаѓа износот што би му при-
паднал како на самостоен уживател, со тоа да зби-
рот на тие износи не може да го мине основот за 
одредување на инвалидски додаток зголемен спо-
ред член 30 став 2 од Сојузниот закон и според 
член 4 од овој закон. Ако збирот на тие износи 
е поголем, инвалидски додаток му припаѓа на се-
кој од ^ у ж и в а т е л и т е во сразмера со износот што 
би им припаѓал како на самостојни соуживатели. 
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Ако во случајот од претходниот став еден од 
^уживателите на инвалидскиот додаток ги испол-
нува условите за зголемување на инвалидскиот до-
даток по основ на самохраност (член 4 став 3 од 
овој закон) му припаѓа и тоа зголемување. Ако два 
или повеќе соуживатели ги исполнуваат условите 
за зголемување на инвалидскиот додаток по основ 
на самохраност износот на тоа зголемување им при-
паѓа на рамни делови. 

Член 9 
Делот од личниот доход од земјоделска дејност 

и од други редовни приходи, од кој зависи висина-
та на инвалидскиот додаток, кој се паѓа на ужива-
телите на инвалиднина, се утврдува така што вкуп-
ниот приход се дели на уживателот и на сите чле-
нови на неговото домаќинство (брачен другар, де-
ца и родители), како и на членовите на потесното 
семејство на детето на уживателот кои тоа или 
уживателот ги издржува, а кои живеат во исто 
домаќинство. Во членовите на домаќинството на 
кои се дели приходот се убројуваат и полнолетни-
те членови на потесното семејство на детето на 
корисникот кои живеат на земјоделски имот и се 
издржуваат исклучиво од приход од тој имот. 

Ако родителот со кој уживателот на инвалид-
нина живее во исто домаќинство, но не на земјо-
делско земјиште, има личен доход од земјоделска 
дејност или од друг имот кој во смисла на член 5 
од овој закон се зема во предвид при оценувањето 
на правото на инвалидски додаток, во членови на 
домаќинството на кои се дели приходот се уброју-
ваат и членовите на потесното семејство кои роди-
телот ги издржува, а кои живеат во исто домаќин-
ство или на тој земјоделски имот. 

Член 10 
Ако уживателот на инвалиднина живее на зем-

јоделски имот со род,нини (браќа и сестри, свекор 
и свекрва, тест и тешта, дедо и баба) приходот од 
земјоделскиот имот, од кој зависи висината на ин-
валидскиот додаток, се утврдува така што катас-
тарскиот приход се дели на сопственикот, ужива-
телот на инвалиднина и на сите полнолетни родни-
ни законски наследници на сопственикот. Малолет-
ните членови на домаќинството во делбата учеству-
ваат само по правото на претставување на умрени-
те родители. 

Член 11 
На уживателот на инвалидски односно семеен 

додаток кој што се наоѓа на лекување во стаци-
онарна здравствена установа ако не издржува чле-
нови на семејството од член 8 од Сојузниот закон 
кои што не се со него соуживатели на инвалид-
скиот односно семејниот додаток му се исплатува 
инвалидскиот односно семејниот додаток за први-
те 30 дена лекување во ненамален износ, а за ле-
кување преку 30 дена — 50% од инвалидскиот од-
носно семејниот додаток. Ако издржува членови 
на семејството, на уживателот на инвалидскиот од-
носно на семејниот додаток му се исплатува инва-
лидскиот односно семејниот додаток во ненамален 
износ без оглед на траењето на лекувањето. 

Ако еден соуживател на инвалидскиот додаток 
се наоѓа на лекување во стационарна здравствена 
установа, на останатите соужавители им се испла-
тува нивниот дел од инвалидскиот додаток без зго-
лемување на инвалидскиот додаток за тој соужи-
вател предвидено во член 30 став 2 од С О Ј У З Н И О Т 

закон. 
Одредбите од став 1 од овој член за исплата 

на инвалидскиот додаток во намален износ нема да 
се применуваат на децата — уживатели на инва-
лидскиот, семејниот и на посебниот инвалидски до-
даток. 

Член 12 
Износите на инвалидскиот додаток се заокру-

жуваат на тој начин што износите преку целиот 
динар кои се помалку од 50 пари не се земаат во 
предвид, а износите од 50 пари или поголеми се 
земаат како цел динар. 

Член 13 
Одлука за усогласување на инвалидскиот до-

даток во смисла на член 44 од Сојузниот закон врз 
основа на движењето на трошоците на животот во 
Републиката донесува Извршниот совет. 

Ш МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ 
ТРАЕЊЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕХАБИ-

ЛИТАЦИЈА 

Член 14 
Основот за определување висината на мате-

ријалното обезбедување на воените инвалиди од 
војните за време траењето на професионалната ре-
хабилитација изнесува 285. — динари. 

Висината на материјалното обезбедување за 
време траењето на професионалната рехабилита-
ција се утврдува на тој начин што од износот од 
претходниот став се одбива износот на приходите 
кој отпаѓа на воените инвалиди како член на до-
маќинството. 

Ако материјалното обезбедување пресметано на 
начинот од претходниот став изнесува помалку од 
30 динари, инвалидот има право на минимален из-
нос на материјалното обезбедување од 30 динари. 

Член 15 
Висината на материјалното обезбедување за-

виси од вкупниот износ на приходите од земјодел-
ска дејност и на другите редовни приходи на вое-
ниот инвалид и на членовите на неговото семејство 
и тоа на брачниот другар, децата и родителите, со 
кои живее во заедничко домаќинство. 

Член 16 
По однос на висината на приходите од кои за-

виси висината на материјалното обезбедување 
сходно се применуваат цензусите од кои зависи ви-
сината на инвалидскиот додаток. 

Член 17 
На воениот инвалид, кој во установа во која се 

спроведува професионална рехабилитација има бес-
платно сместување и исхрана, му се намалува 
материјалното обезбедување на 50%, ако не издр-
жува семејство. 

Во случај од претходниот став минималниот 
износ на материјалното обезбедување од член 14 
став 3 на овој закон не се намалува. 

Член 18 
Ако професионалната рехабилитација се врши 

надвор од местото на живеењето, а рехабилитаци-
јата не може да се обезбеди со постојанен превоз 
од местото на живеењето до местото во кое се 
врши рехабилитацијата, на воениот инвалид на 
кој не му е обезбедено бесплатно сместување и ис-
храна за време на престојот во местото во кое се 
врши рехабилитацијата му се исплатува, покрај 
материјалното обезбедување и зголемување на ма-
теријалното обезбедување за одвоен живот во из-
нос од 50.— динари, а ако издржува семејство во 
износ од 100.— динари месечно. 

Ако со оглед на оддалеченоста на станот на 
воениот инвалид од организацијата односно уста-
новата во која се врши рехабилитацијата е неоп-
ходно користење на превозни средства, а на инва-
лидот не му е обезбеден посебен превоз, материјал" 
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ното обезбедување се зголемува за износот на тро-
шоците на јавниот сообраќај, што го користи ин-
валидот. 

Член 19 
Воениот инвалид на кој му престанал работни-

от однос поради тоа што го користи правото на 
професионалната рехабилитација може да бара, на 
место материјално обезбедување според овој закон 
да му се признае материјално обезбедување во 
висина и под услови од член 106 и 107 од Основ-
ниот закон за инвалидското осигурување, ако во 
периодот од 5 години пред поднесувањето на ба-
рањето за професионална рехабилитација има на ј -
малку две години стаж на осигурување. 

Од материјдлното обезбедување, определено по 
одредбите од претходниот став, се одбива пензија-
та која инвалидот ја прима по прописите на соци-
јалното осигурување. 

Член 20 
На воениот инвалид кој во текот на профе-

сионалната рехабилитација се наоѓа на лекување 
во стационарна здравствена установа за тоа време 
му се намалува материјалното обезбедување не 
сметајќи го зголемувањето на материјалното обез-
бедување предвидено во член 18 од овој закон, по 
начелата што важат за намалување на пензијата 
на уживателите на лична пензија кои се наоѓаа'! 
на лекување во таквите установи. 

IV. НАДОМЕСТОК ПРИ КУПУВАЊЕ НА МОТОР-
НО ВОЗИЛО, ПАУШАЛЕН НАДОМЕСТОК ЗА 
ПОПРАВКА НА МОТОРНО ВОЗИЛО И НАДО-
МЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МОТОРНО ВОЗИЛО 

Член 21 
Надоместокот при купување на моторно возило 

(регрес) што се одобрува на воен инвалид, во сми-
сла на член 68 од Сојузниот закон, зависи од про-
центот на инвалидитетот и од редовните приходи 
определени со овој закон на инвалидот и членови-
те на неговото домаќинство и изнесува: 

— за инвалиди со телесно оштетување на дол-
ните екстремитети со 100% инвалидитет и слепи 
инвалиди — 40% од, основицата; 

— за инвалиди со телесно оштетување на дол-
ните екстремитети со 80 или 90% инвалидитет -
35% од основицата; 

— за инвалиди со телесно оштетување на дол-
ните екстремитети со 60 или 70% инвалидитет -
30% од основицата. 

Регресот се зголемува за 10% ако приходите не 
изнесуваат повеќе од 300.— динари месечно по 
член на домаќинството. 

Делот од приходите кој отпаѓа на членот на 
домаќинството се пресметува на начинот што е 
определен за пресметување на приходите во врска 
со оценувањето на правото на инвалидски додаток, 
доходот од земјоделство се зема во предвид според 
катастарскиот приход во стварниот износ, а оста-
натите редовни приходи ненамалени. 

Член 22 
Основицата за определување на регресот при 

купување на патничко моторно возило изнесува 
17.000.— динари, а при купување на моторцикал 
или скутер основица претставува продажната цена 
на возилото. 

Член 23 
Инвалидот има право на регрес еднаш во шест 

години за патничко моторно возило, а еднаш во 
три години за моторцикал или скутер. 

Ако инвалидот на кого му е даден регрес го 
отуѓи возилото пред истекот на рокот од претход-
ниот став, должен е да врати сразмерен дел од ре-
гресот сметајќи од првата наредна година во која го 

отуѓил возилото па до истекот на рокот од шест 
односно три години и тоа за секоја година по 
една шестина односно по една третина од вкуп-
ниот износ на регресот. 

Член 24 
Висината на паушалниот надоместок на име 

трошоци за поправка на моторно возило од член 
67 од Сојузниот закон изнесува месечно: 

— за првата година употреба 40 динари 
— за втората година употреба 50 динари 
— за третата година употреба 70 динари 
— за четвртата година употреба 90 динари 
— за петтата година употреба НО динари 
— за шестата година употреба 130 динари 
— за секоја натамошна година 150 динари 

Паушалниот надоместок од претходниот став го 
исплатува општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на инвалидско-боречката заштита 
полугодишно однапред во месеците јануари и јули 
за календарската година по пат на банчина ис-
пратница. 

Член 25 
Надоместок на трошоците за осигурување на 

моторно патничко возило со запремина од 1.000 сму 

што му припаѓа на воен инвалид според член 67 
од Сојузниот закон изнесува 100% од износот за 
осигурување на моторно возило (каско) определен 
според правилата и тарифата на осигурителниот 
завод и 100% од износот според прописите за за-
должително осигурување. 

Разликата помеѓу премијата за осигурување на 
возилото од претходниот став и премијата за оси-
гурување на возило со поголема запремина ќе 
ја сноси инвалидот. 

V. ЛЕКУВАЊЕ ВО ПРИРОДНИ ЛЕКУВАЛИШТА 

Член 26 
Односите со природните лекувалишта за леку-

вање на воените инвалиди од војните се регули-
раат со договори што ги склучува републичкиот 
секретар за народно здравје и социјална политика 
во почетокот на годината. 

Со договорот од претходниот став се утврдува 
особено: видот, обемот и квалитетот на здравстве-
ните услуги, рокот во кој лекувалиштето го пови-
кува инвалидот на лекување, кој не може да биде 
подолг од еден месец, смештајот и исхраната што 
им се обезбедува на инвалидите за времето на 
лекувањето, цената на услугите, начинот на пре-
сметувањето и плаќањето на услугите и други 
права и обврски. 

Член 27 
Инвалидите се упатуваат на лекување во при-

родните лекувалишта ако такво лекување е не-
опходно според медицинските индикации. 

Предлог за упатување на инвалид во природно 
лекувалиште за лекување од определена болест се 
дава само ако инвалидот во текот на последната 
година е лекуван од таа болест медикаментозно, 
оперативно, диететски или со физикална терапија. 

Член 28 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на инвалидско-боречката заштита (оп-
штински орган на управата) го упатува инвалидот 
во природно лекувалиште што го определила ле-
карската комисија. 
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Член 29 
Се смета дека во смисла на овој закон по-

стојат медицински индикации за лекување во при-
родни лекувалишта ако прегледаниот инвалид бо-
ледува од некоја од болестите индицирани за ле-
кување во природните лекувалишта. 

Индикациите и контраиндикациите за лекува-
ње во природните лекувалишта ги пропишува ре-
публичкиот секретар за народно здравје и социјал-
на политика. 

Член 30 
Лекувањето на инвалидите во природно леку-

валиште, според овој закон, трае 21 ден. 
По исклучок лекувањето на инвалид во при-

родно лекувалиште може да се продолжи до 21 ден 
ако продолжувањето на лекувањето е неопходно. 
До 7 дена лекувањето може да го продолжи лека-
рот на лекувалиштето, а за повеќе од 7 дена — 
надлежната лекарска комисија од член 33 од овој 
закон. 

Придружникот, кој што е неопходен за времето 
на лекувањето, има право на смештај и исхрана 
за целото време додека е со инвалидот во лекува-
лиштето. 

Член 31 
Во постапката за упатување на инвалиди во 

природните лекувалишта на лекување учествуваат: 
лекар поединец односно здравствена установа, пр-
востепена лекарска комисија и лекарска комисија 
при Републичкиот секретаријат за народно здрав-
је и социјална политика (второстепена лекарска 
комисија). 

Член 32 
Ако лекарот поединец или здравствената уста-

нова во која што инвалидот се лекува утврди, де-
ка на инвалидот му е неопходно лекување во при-
родно лекувалиште, дава образложен предлог на 
образецот „Болеснички лист за лекување на вое-
ни инвалиди од војните во природните лекувалиш -
та" ѓболеснички лист) и го доставува до првосте-
пената лекарска комисија преку општинскиот ор-
ган на управата на чие што подрачје инвалидот 
живее. 

Инвалидот којшто не е доволен со мислењето 
на лекарот поединец може да изјави приговор до 
првостепената лекарска комисија веднаш штом ќе 
му биде соопштено мислењето на лекарот и тој се 
забележува во определената рубрика на болеснич-
киот лист што го потпишува и инвалидот. 

Образецот на болесничкиот лист и неговата 
употреба ги пропишува републичкиот секретар за 
народно здравје и социјална политика. 

Член 33 

Првостепената лекарска комисија се состои од 
три члена — два члена се лекари (интернист и хи-
рург), а еден претставник од општинскиот одбор 
на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ — 
од редовите на воените инвалиди од војните. 

Членовите на првостепената лекарска комиси-
ја, подрачјата на кои тие ја вршат својата долж-
ност и седиштата на тие комисии ги определува ре-
публичкиот секретар за народно здравје и соци -
јална политика. 

Административните работи на првостепената 
лекарска комисија ги врши општинскиот орган на 
управата при кој постои таа комисија. 

Член 34 
Ако првостепената лекарска комисија утврди 

дека се исполнети условите за лекување на инва-
лидот во природно лекувалиште (член 27 и 29), таа 
определува лекувалиште во кое инвалидот треба 
да се лекува. 

Ако првостепената лекарска комисија најде 
дека на инвалидот му е потребен придружник за 

време на патувањето, таа ќе оцени дали на инвали-
дот му е потребен придружник и за време на ле-
кувањето во лекувалиштето. 

Член 35 
Против мислењето на првостепената лекарска 

комисија со кое не е усвоен предлогот на лекарот 
поединец односно на здравствената установа (член 
32) инвалидот може да изјави приговор до второ-
степената лекарска комисија во рок од 8 дена од 
денот на соопштувањето. 

Член 36 
Второстепената лекарска комисија се состои од 

четири члена: три члена се лекари (интернист, хи-
рург и неуролог), а еден е претставник од Репуб-
личкиот одбор на сојузот на здруженијата на бор-
ците од НОВ, од редовите на воените инвалиди од 
војните. 

Членовите на второстепената лекарска комиси-
ја ги определува републичкиот секретар за народ-
но здравје и социјална политика. 

Административните работи на второстепената 
лекарска комисија ги врши Републичкиот секрета-
ријат за народно здравје и социјална политика. 

Член 37 
Второстепената лекарска комисија дава мисле-

ње врз основа на медицинската документација и 
ако најде за потребно може инвалидот да го по-
вика на преглед. 

Мислењето на второстепената лекарска комиси-
ја е конечно. 

Член 38 
Општинските органи на управата водат еви-

денција и здравствени досиеа со медицинска до-
кументација на инвалидите лекувани во природни 
лекувалишта. 

Образецот на евиденцијата и начинот на чува-
ње на здравствените досиеа ги пропишува репуб-
личкиот секретар за народно здравје и социјална 
политика. 

Член 39 
Начинот на работата на лекарските комисии и 

повикувањето на воен инвалид на преглед и упа-
тувањето во природно лекувалиште, поблиску гл 
определува републичкиот секретар за народно 
здравје и социјална политика. 

Републичкиот секретар за народно здравје и 
социјална политика ќе го пропише и образецот на 
инвалидската здравствена книшка од член 104 став 
2 од Сојузниот закон, како и начинот на нејзиното 
издавање и употреба. 

VI. СНАБДУВАЊЕ СО ПОМАГАЛА 

Член 40 
За обезбедување протези, ортопедски и други 

помагала и санитарни справи (помагала), за замена 
на помагалата пред или по утврдениот рок и за 
поправка на помагалата на воените инвалиди од 
војните, постапка покренува и води општинскиот 
орган на управата на чие подрачје инвалидот жи-
вее по барање на инвалидот. 

Член 41 
По приемот на барањето за добивање помага-

ла, за замена на помагала пред или по утвр-
дениот рок, како и за поправка на помагалата, оп-
штинскиот орган на управата инвалидот го упа -
тува до лекарот од соодветната специјалност заради 
преглед. 

По извршениот преглед над инвалидот лекарог 
од претходниот став дава мислење за потребата од 
помагало и за неговиот вид, како и за замена на 
помагалото пред и по утврдениот рок на упо-
требата или за неговата поправка. Со мислењето 
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на лекарот се определуваат и потребните медицин-
ски и технички елементи за изработка односно по-
правање на помагалото. 

Член 42 
Односите со работните организации што произ-

ведуваат односно набавуваат помагала се регули-
раат со договори што ги склучува републичкиот 
секретар за народно здравје и социјална политика. 

Договорот од претходниот став содржи особено: 
одредби за квалитетот, за гарантните рокови и з^ 
обврските на работната организација во случај на 
расипување или на неупотребливост на помагалото 
пред истекот на гарантниот рок ако до тоа дошло 
без вина на инвалидот, рокот за испорака на по-
магалото, цената на помагалото и начинот на пре-
сметувањето и плаќањето. 

Член 43 
Инвалидот добива помагало врз основа на ре-

шение на општинскиот орган на управата од ра-
ботната организација со која републичкиот секре-
тар за народно здравје и социјална политика склу -
чил договор за изработка на помагалото. 

Помагалото што ќе се изработи по мерка ра-
ботната организација може да му го испорачи на 
инвалидот д,ури тогаш кога стручната контрола 
ќе утврди дека помагалото е од добар квалитет и 
дека функционално е исправно. 

Стручната контрола на помагалото што се из-
работува по мерка ја врши посебна комисија што 
ја именува републичкиот секретар за народно 
здравје и социјална политика. 

Комисијата од претходниот став се состои од 
три члена: лекар специјалист од соодветната спе-
цијалност, инженер односно техничар за ортопед-
ски помагала и претставник на Здружението на 
воените инвалиди од војните. 

Член 44 
Инвалидите коишто имаат право на здравстве-

на заштита по два или по повеќе основи можат 
да користат помагала само по еден основ. 

Член 45 
Општинскиот орган на управата води евиден-

ција за инвалидите што примаат помагала. 
Образецот на евиденцијата го пропишува ре-

публичкиот секретар за народно здравје и соци-
јална политика. 

УП. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНР1 ОДРЕДБИ 

Член 46 
Поблиски прописи за начинот на исплатува -

њето на инвалидските принадлежности според овој 
закон донесува републичкиот секретар за народно / 
здравје и социјална политика. 

Член 47 
Решенијата врз основа на кои е и с п л а ќ ^ а н 

инвалидскиот додаток до влегувањето во, сила на 
овој закон ќе се усогласат со неговите одредби во 
рок од пет месеци од неговото влегување во сила. 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од првиот ден на наредниот месец по него-
вото влегување во сила. 

НО. 
Врз основа на член 138 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 10 април 1969 
година и на седницата на Организационо-политич -
киот собор одржана на 26 април 1969 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАКОНОДАВНАТА 

ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКАТА 
I 

Тргнувајќи од анализите и оценките изложени 
во документот на Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија „Основи на законодавната политика на Ре-
публиката", од мислењата на Извршниот совет и 
одборите на соборите изнесени при разгледувањето 
на тој документ, како и од ставовите на Комиси-
јата за уставни прашања за натамошниот развој на 
општествено-политичкиот и општествено-економ-
скиот систем и остварувањето на Уставот во об-
ласта на нормативната функција на општествено-
политичките заедници и работните организации, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија констатира: 

— По донесувањето на Уставот вложувани се 
сериозни напори републичкото законодавство да се 
усогласи со Уставот. Усогласувањето на републич-
кото законодавство со Уставот е остварено во пред-
видениот рок и во мерка што го овозможуваше 
тој рок и искуството во оценките на тогаш достиг-
натиот развиток на општествено-економските и по-
литичките односи. Во тие услови беше објективно 
неможно републичкото законодавство во целина да 
се прилагоди на начелата на уставот, а особено во 
поглед на положбата на работните луѓе во работ-
ните организации и граѓаните во општината Соод-
ветно влијание на републичкото законодавство има 
и сојузното законодавство кое често пати излегува 
надвор од рамките на функциите на федерацијата 
и е значително пошироко и поисцрпно од колку што 
одговара на уставните начела. Сојузното законодав-
ство уредувајќи ги во одделни области во целост -
односите и институтите ја стеснува законодавната 
функција на републиката. Со ваков обем на нор-
мирање се оневозможуваше поактивно учество на 
републиките во регулирање на општествените од-
носи. 

— Во законодавството на Републиката се уште 
во прилична мерка има непотребен нормативизам 
што се изразува низ неоснованото сеопфатно ре-
гулирање на општествените односи, што е главно, 
последица на поранешните концепции и односи ро 
правниот систем. Таквото законодавство, заедно со 
практиката на сојузната легислатива, претставува-
ше определена пречка во развитокот на норматив -
ната функција на општините и работните органи-
зации. Тоа доведе и до неоснован нормативизам во 
општините и работните организации во работите 
што им беа предоставени за уредување, со што се 
отежнуваше самостојното и самоуправното делува-
ње на работниците и граѓаните во нивните работни 
и други самоуправни организации. 

— Во одделни области републичкото законодав-
ство ги надминуваше рамките на правата и долж-
ностите на Републиката. Ова особено се манифес-
тираше при уредувањето на односите кои според 
Уставот спаѓаат во функции на општината или во 
самоуправен делокруг на работните организации, 
што се должеше помеѓу другото и на сеопфатеноста 
на сојузните основни закони и обврските за репуб-
ликите што се утврдуваа со нив. 

— Односите меѓу федерацијата и републиките 
посебно во областа на законодавството утврдени со 
измените на уставите, како и процесите на опште-
ствената и стопанската реформа создаваат можности 
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и налагаат, републичкото законодавство да стане 
порешавачки фактор во уредувањето на опште-
ствените односи кога се тие предмет на законско 
нормирање, зашто предметот и обемот на сојузното 
законодавство е знатно стеснет. Со него имено, ќе 
се уредуваат само оние односи што се утврдени со 
Уставот како работи од заеднички интерес. Репуб-
личкото законодавство на тој начин реализирајќи 
се во многу поширок обем и предмет, значително ќе 
придонесе во изградувањето на единствениот југо-
словенски правен систем, изразувајќи ги во рамките 
на тој систем и особеностите на републиката. 

II 
Во остварувањето на начелата на Уставот за 

самоуправно уредување на општествените односи 
особено во условите на остварувањето на целите на 
општествената и стопанската реформа, републич-
кото законодавство, иако со знатно пошироки мож-
ности за регулирање, треба да ги нормира само 
оние односи што го обезбедуваат остварувањето на 
заедничките интереси на граѓаните, работните луѓе 
и нивните заедници во Републиката. 

Ваков обем на републичкото законодавство соз-
дава услови за самоуправно и самостојно делување 
на граѓаните во општините и на работните луѓе во 
организациите на здружениот труд. 

Во остварувањето на законодавната политика и 
во изградувањето на правниот систем позначајно 
место треба да Имаат актите што немаат задолжи-
телен карактер туку вршат општествено насочување. 

Тргнувајќи од изложените поставки законодав-
ната политика на Републиката треба да обезбеди: 

— натамошно развивање и јакнење системот 
на самоуправувањето во сите области од опште-
ствениот живот, а посебно во сферата на слобод-
ниот здружен труд со средствата за производство 
во општествена сопственост; 

— создавање на услови граѓаните и работните 
луѓе самостојно да ги уредуваат оние меѓусебни 
односи во општината и работната организација што 
не налагаат, заради општ интерес, нормативно уре-
дување; 

— обезбедување на услови за остварување на 
со Уставот утврдените функции на општината; 

— овозможување на работните и другите само-
управни организации да ги остваруваат своите са-
моуправни права во областите кои според Уставот 
самостојно ги уредуваат; 

— можности за тоа во единствениот правен си-
стем работните и интересните заедници првенствено 
и самоуправно да ги уредуваат своите внатрешни 
односи, меѓусебните обврски и организацијата на 
работата; 

— зацврстување и развивање на правните и 
организационите средства за ефикасно и системат-
ско остварување на начелата на уставноста и за-
конитоста и јакнењето одговорноста за спроведува-
ње и извршување на законите заради што попот-
полно остварување и заштита на слободите и 
правата на граѓаните; 

— обезбедување на што поголема стабилност на 
законите и другите републички прописи и оства-
рување на нивната меѓусебна усогласеност; 

— создавање можност општините и работните 
организации со свои прописи односно општи акти 
да го обезбедуваат остварувањето на законите во 
случаите кога не е неопходно таквите овластувања 
да им се доверуваат на Извршниот совет или на 
републичките органи на управата. 

III 
Целосното остварување на начелата на Уставот 

и на законодавната политика налагаат Републиката, 
во вршењето на законодавната функција, да трг-
нува од следните принципи: 

1. Републичките закони треба да ги уредуваат 
само оние односи, што заради нивното општо зна-
чење, изискуваат еднообразно нормирање во целата 

република или што, по својот карактер и според 
Уставот не се предмет на самоуправно нормирање 
во општините и работните организации или на 
самоуправно и општествено договарање. Со ваква 
своја содржина и обем тие ќе придонесуваат за 
натамошниот развој на самоуправувањето и оства-
рувањето на нормативната функција на општини-
те и работните организации. 

2. Во работите кои се однесуваат на работните 
организации, со закон треба да се регулираат од-
носите што се од општествено значење, како што 
се определени односи што произлегуваат од рабо-
тата со средствата во општествена сопственост и 
извршување на обврските спрема општествената за-
едница и сл. 

3. Со закон треба да се обезбедат правни сред-
ства за остварување и заштита правата и интере-
сите на граѓаните и организациите во случаите кога 
на работната организација и се даваат јавни овлас-
тувања и право сама да регулира определени односи 
од кои зависи остварување правото и обврските 
на други организации и на граѓаните. 

4. Во случаите кога природата на одделни од-
носи во работните организации бара законско уре-
дување, нормите треба да имаат по правило дис-
позитивен карактер за да можат да дојдат до израз 
особеностите на секоја работна организација без 
да се повредува единството на правниот систем. 

5. Учеството на државните органи во донесува-
њето на статутите и другите општи акти на ра-
ботните организации треба да се ограничи на оние 
одредби со кои се уредуваат работите од посебен 
општествен интерес, со тоа што таквото учество да 
не ја стеснува самоуправноста и самостојноста на 
работните организации. Согласно со тоа би требало 
што пошироко да се користи институтот на претход-
ат о разгледување на општите акти, а само по ис-
клучок да се предвидува давање потврда или сог-
ласност на статути и други општи акти или одделни 
нивни одредби. 

6.- Општествените односи кои по својот карактер 
во нашиот самоуправен систем можат да се уре-
дуваат со самоуправни акти или со самоуправно 
општествено договарање, не треба да се уредуваат 
со закон. 

7. Содржината и обемот на републичките за-
кони треба да биде резултат на согледаната состој-
ба и потреби на областа што се уредува со закон. 

IV 
Натамошното суштинско усогласување на за-

коните со Уставот и правниот систем и остварува-
њето принципите на законодавната политика треба 
да се обезбеди со ревизијата на постојното репуб-
личко законодавство. 

Ревизијата на републичкото законодавство тре-
ба да се насочи особено: 

а) кон нужно стеснување подрачјето на нор-
мативната функција на Републиката заради про-
ширување можностите за самоуправна нормативна 
дејност на општините и работните и другите само-
управни организации, како и заради создавање ус-
лови за тоа граѓаните и работните луѓе самостојно 
да решаваат за своите заеднички интереси во оп-
штината и работната организација; 

б) кон отстранување на внатрешните неусогласе-
ност^ непотполност и непрецизности во законите; 

в) кон остварување на рационализација на ре-
публичките закони. 

Врз истите принципи треба да се спроведе и 
ревизија на другите републички прописи (подза-
конски акти). 

Ревизијата на републичкото законодавство во 
оние правни подрачја кои се поврзани со проце-
сот на ревизијата на сојузното законодавство треба 
да се спроведува паралелно. 
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V 
1. За остварување целите и спроведувањето на 

принципите утврдени со оваа резолуција, покрај 
другото, неопходно е во сите фази на подготвува-
њето на законите и другите општи акти да се ос-
тварува што ^непосредна и активна соработка на 
Собранието и другите републички органи со собра-
нијата на општините и со нивните органи, како и 
со општествено-политичките организации и научни 
и стручни установи и здруженија. 

2. Соработката на Собранието и на републич-
ките органи со Сојузната скупштина и сојузните 
органи е од посебно значење за остварување це-
лите и спроведувањето принципите на законодав-
ната политика, особено по прашањата за ревизија 
на законодавството, изградувањето на правниот си-
стем и системот на републичкото законодавство. За 
остварување на оваа соработка во сите фази на 
подготовките на сојузните закони и другите општи 
акти, телата на Собранието и републичките органи 
треба да покажуваат потребна иницијатива и ак-
тивно да учествуваат. 

Оваа соработка ќе придонесе и за благовремено 
донесување на републички закон кога тоа е неоп-
ходно за остварување на соодветниот сојузен закон. 

3. Остварувањето на новата законодавна поли-
тика на Федерацијата влијае врз проширување обе-
мот и содржината на републичкото законодавство. 
Поради тоа, а за да се оствари усогласување по-
меѓу законодавството на републиките потребно е да 
се остварува организирана и систематска соработка 
помеѓу нив. 

4. За спроведување на рев,изија на републичкото 
законодавство треба да се образуваат комисии за 
ревизија на одделни области на републичкото за-
конодавство. 

Овие комисии да ги образуваат соодветните од-
бори на соборите односно Извршниот совет и во 
нив, покрај пратеници, да се именуваат и научни 
и стручни работници. 

Комисиите во остварувањето на своите задачи 
непосредно да соработуваат со соодветните комисии 
на Сојузната скупштина. 

Законодавно-правната комисија на Собранието 
на СРМ ќе ја обезбеди и остварува организацијата 
и координацијата на целокупната активност околу 
ревизијата на законите. 

VI 
Изложените принципи на законодавната поли-

тика на Републиката ја зголемуваат улогата и од-
говорноста на Извршниот совет, одборите и коми-
сиите на Собранието, како и на републичките ор-
гани на управата во областа на законодавството. 
За да се обезбеди овие принципи доследно и це-
лосно да се спроведуваат во идната законодавна 
практика, нужно е да се преземат соодветни орга-
низациони и други мерки. 

Потребно е да се усовршат и методите на зако-
нрдавната дејност што ќе овозможат што поповолни 
услови за творечката иницијатива, за пошироко ко-
муницирање и соработка на сите заинтересирани 
фактори во подготвувањето на законите. За таа цел 
неопходно' е да се оствари што поцелосна поактивна 
и посодржајна соработка како со општинските соб-
ранија, така и со други фактори и самоуправни 
организации (Сојузот на синдикатите, Комората, 
здруженијата, научните установи итн.). Посебно е 
потребно во законодавниот процес да се обезбеди 
соработка на оние фактори што имаат посебна уло-
га во примената на прописите, како што се судо-
вите, обвинителствата и управните органи. 

Правното формулирање на општествено-економ-
ските и политичките односи бара подлабоко согле-
дување и научна обработка. Потребно е да се раз-

вива иницијатива и творечка дејност на научните 
установи и на научните работници особено во про-
учување на теоретските основи неопходни за опре-
делување на новите институти и правните односи 
на нашиот правен систем. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 333 
26 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев с. р. 

111. 
Врз основа на член 15 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 9/67), Собранието на СР Македонија на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 
април 1969 година, и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 21 април 1969 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ 
ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ" 

- СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Институтот за маке-

донски јазик „Крсте Мисирков" — Скопје што го 
донесе работната заедница на Институтот на сво-
јата седница, одржана на 14-VI-1968 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 1351 
22 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев с. р. 

112. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА 
ПРАТЕНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
- РЕПУБЛИЧКИ СОБОР -

СКОПЈЕ 
Републичката изборна комисија за избор на 

пратеници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, ги прими изборните акти од оп-
штинските изборни комисии за избор на пратеници 
на Собранието, се состана и на Републичкиот собор, 
во смисла на член 120 од-Законот за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија" бр. 4/1969), му го подне-
сува следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ПРАТЕНИ-
ЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРА-

НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Изборот на пратениците за Републичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, согласно Решението на Претседателот 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
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донија бр. 634 од 24. П. 1969 година, објавено во 
„Службен весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија" бр. 8/1969 година, се одржа на 13 април 
1969 година и тоа за кандидатите чии кандидатури 
беа потврдени од надлежните општински изборни 
комисии. 

II. Резултатите од изборот на пратениците за 
Републичкиот собор по изборни единици ги утвр-
дија општинските изборни комисии за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на начин што е утврден во 
член 114, 115, 116, 117, 118 и 119 од Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

III. Имињата на кандидатите за пратеници на 
Републичкиот собор на Собранието како и избор-
ните единици во кои се тие кандидирани, Репуб-
личката изборна комисија согласно член 91 став 1 
од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, ги об-
јави во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија" бр. 13/1969 година. 

IV. Со спроведувањето на изборите за изборот 
на пратениците на Републичкиот собор на Собра-
нието, под грижата на Републичката изборна ко-
мисија, раководеа општински изборни комисии, име-
нувани од страна на оваа комисија со Решение 
бр. 43 од 13. П. 1969 година („Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" бр. 8/1969 
година). 

V. Републичката изборна комисија ги прегледа 
актите што се однесуваат на изборот на пратени-
ците на Републичкиот собор и во утврдените за 
избрани, не најде на неправилности што би имале 
битно влијание на резултатот од изборите. 

VI. На избраните пратеници на Републичкиот 
собор, надлежните општински изборни комисии, во 
смисла на член 119 став 2 им издадоа уверенија 
дека се избрани. 

VII. Резултатите од изборот по изборни единици 
и според Решението на Претседателот на Собра-
нието со кое се распишани изборите, се следни: 

1. Во изборната единица Берово од запишаните 
12.457 избирачи гласале 9.887, од кои за кандидатот 
Ванчо Чучевски 7.678. 

Неважечки гласачки ливчиња има 2.208. 
За пратеник е избран ВАНЧО ЧУЧЕВСКИ, од 

Берово за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

2. Во изборната единица Битола I од запиша-
ните 12.063 избирачи гласале 8.332, од кои: 

За кандидатот Мишко Велевски 2.644. 
За кандидатот Стојан Бендевски 4.965. 
Неважечки гласачки ливчиња има 723. 
За пратеник е избран СТОЈАН БЕНДЕВСКИ, 

од Битола што добил најголем број на гласови. 
3. Во изборната единица Битола П од запиша-

ните 8.881 избирачи гласале 6.155, од кои: 
За кандидатот Гога Ѓеоргиевски 3.146. 
За кандидатот Кочо Лозановски 2.487. 
Неважечки гласачки ливчиња има 522. 
За пратеник е избран ГОГА ГЕОРГИЕВСКИ, од 

Битола што добил најголем број на гласови. 
4. Во изборната единица Битола Ш од запиша-

ните 10.889 избирачи гласале 7.521, од кои: 
За кандидатот Елени Јанева 2.489. 
За кандидатот Раде Петровски 4.274. 
Неважечки гласачки ливчиња има 758. 
За пратеник е избран РАДЕ ПЕТРОВСКИ, од 

Битола што добил најголем број на гласови. 
5. Во изборната единица Битола IV од запи-

шаните 14.113 избирачи гласале 8.769, од кои за 
кандидатот Драган Захариевски 7.942. 

Неважечки ливчиња има 827. 
За пратеник е избран ДРАГАН ЗАХАРИЕВСКИ 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите 
избирачи што се запишани во избирачките списо-
ци на подрачјето на изборната единица. 

6. Во изборната единица Битола V од запиша-
ните 6.526 избирачи гласале 4.970, од кои: 

За кандидатот Никола Фотев 1.715. 
За кандидатот Аце Ристевски 2.565. 
За кандидатот Коца Василева 540. 
Неважечки гласачки ливчиња има 150. 
За пратеник е избран АЦЕ РИСТЕВСКИ, од 

Битола што добил најголем број на гласови. 
7. Во изборната единица Битола VI од запиша-

ните 7.682 избирачи гласале 5.419, од кои за канди-
датот Георги Узуновски 4.444. 

Неважечки гласачки ливчиња има 925. 
За пратеник е избран ГЕОРГИ УЗУНОВСКИ од 

Битола за кого' гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

8. Во изборната единица Битола VII од запи-
шаните 6.150 избирачи гласале 5.345, од кои за кан-
дидатот Кице Најдовски 3.892. 

Неважечки гласачки ливчиња има 1,453. 
За пратеник е избран КИЦЕ НАЈДОВСКИ, од 

Битола за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

9. Во изборната единица Битола VIII од запи-
шаните 6.011 избирачи гласале 5.203, од кои: 

За кандидатот Дојчин Апчевски 2.044. 
За кандидатот Вељо Пантаров 1.717. 
За кандидатот Најдо Трајчевски—Мој анче 1.215. 
Неважечки гласачки ливчиња има 227. 
За пратеник е избран ДОЈЧИН АПЧЕВСКИ, од 

Битола што добил најголем број на гласови. 
10. Во изборната единица Брод од запишаните 

9.770 избирачи гласале 8.239, од кои: 
За кандидатот Бошко Стефановски 4.330. 
За кандидатот Димитрија Стефаноски 1.058. 
За кандидатот Стојмир Столески 2.111. 
За кандидатот Стојко Јовески 505. 
Неважечки гласачки ливчиња има 235. 
За пратеник е избран БОШКО СТЕФАНОСКИ, 

од село Волче што добил најголем број на гласови. 
11. Во изборната единица Валандово од запи-

шаните 5.315 избирачи гласале 4.613, од кои: 
За кандидатот Младен Павлов 2.730. 
За кандидатот Илија Петров 1.698. 
Неважечки гласачки ливчиња има 185. 
За пратеник е избран МЛАДЕН ПАВЛОВ, од 

Скопје што добил најголем број на гласови. 
12. Во изборната единица Виница од запиша-

ните 8.905 избирачи гласале 7.650, од кои за канди-
датот Кирил Михајловски — Груица 6.882. 

Неважечки гласачки ливчиња има 768. 
За пратеник е избран КИРИЛ МИХАЈЛОВСКИ 

— ГРУИЦА, од Белград за кого гласало мнозин-
ството од сите избирачи што се запишани во из-
бирачките списоци на подрачјето на изборната еди-
ница. 

13. Во изборната единица Гевгелија I од запи-
шаните 10.015 избирачи гласале 8.505, од кои: 

За кандидатот Душко Колев 3.728. 
За кандидатот Ванчо Бал'мов 4.213. 
Неважечки гласачки ливчиња има 564. 
За пратеник е избран ВАНЧО Б А Л Т О В , од 

село Прдејци што добил најголем број на гласови. 
14. Во изборната единица Гевгелија П од за-

пишаните 6.354 избирачи гласале 5.804, од кои: 
За кандидатот Горги За јков 2.022. 
За кандидатот Мито Теменугов 2.559. 
За кандидатот Митко Чакалов 822. 
Неважечки гласачки ливчиња има 401. 
За пратеник е избран МИТО ТЕМЕНУГОВ, од 

Скопје што добил најголем број на гласови. 
15. Во изборната единица Гостивар I од запи-

шаните 11.333 избирачи гласале 8.296, од кои: 
За кандидатот Методија Стефаноски 3.794. 
За кандидатот Стојче Ѓорѓиевски 4.126. 
Неважечки гласачки ливчиња има 376. 
За пратеник е избран СТОЈЧЕ ЃОРЃИЕВСКИ, 

од Гостивар што добил најголем број на гласови. 
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16. Во изборната единица Гостивар II од запи-
шаните 7.258 избирачи гласале 5.681, од кои: 

За кандидатот Алаедин Тоска 1.355. 
За кандидатот Незир Незири 2.340. 
За кандидатот Демирали Мемети 1.486. 
За кандидатот Ваит Османи 287. 
Неважечки гласачки ливчиња има 213. 
За пратеник е избран НЕЗИР НЕЗИРИ, од Гос-

тивар што добил најголем број на гласови. 
17. Во изборната единица Гостивар III од запи-

шаните 10.154 избирачи гласале 7.838, од кои за 
кандидатот Азем Зулфиќари 5.614. 

Неважечки гласачки ливчиња има 2.224. 
За пратеник е избран АЗЕМ ЗУЛФИЌАРИ, од 

Скопје за кого гласало мнозинството1 од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

18. Во изборната единица Гостивар IV од запи-
шаните 5.863 избирачи гласале 4.767, од кои за кан-
дидатот Аризан Несторовски—Марче 4.669. 

Неважечки гласачки ливчиња има 98. 
За пратеник е избран АРИЗАН НЕСТОРОВСКИ 

— МАРЧЕ од Скопје за кого гласало мнозинството 
од сите избирачи што се запишани во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната единица. 

19. Во изборната единица Гостивар V од запи-
шаните 6.881 избирачи гласале 5.723, од кои: 

За кандидатот Бедри Османи 1.996. 
За кандидатот Абдула Абдулаи 1.882. 
За кандидатот Рефик Селими 860. 
За кандидатот Куртали Адили 531. 
За кандадитот Мусли Фидани 339. 
Неважечки гласачки ливчиња има 115. 
За пратеник е избран БЕДРИ ОСМАНИ, од 

Гостивар што добил најголем број на гласови. 
"20. Во изборната единица Дебар од запишаните 

8.616 избирачи гласале 7.036, од кои за кандидатот 
Шабан Ќемали 6.726. 

Неважечки гласачки ливчиња има 310. 
За пратеник е избран ШАБАН КЕМАЛИ, ОД 

Дебар за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

21. Во изборната единица Делчево од запиша-
ните 11.260 избирачи гласале .9.630, од кои: 

За кандидатот Драган Арсов 6.277. 
За кандидатот Драган Грљански 3.061. 
Неважечки гласачки ливчиња има 292. 
За пратеник е избран ДРАГАН АРСОВ, од Дел-

чево што добил најголем број на гласови. 
22. Во изборната единица Демир Хисар од за-

пишаните 10.227 избирачи гласале 8.765, од кои за 
кандидатот Златко Билјановски 8.380. 

Неважечки гласачки ливчиња има 385. 
За пратеник е избран ЗЛАТКО БИЛЈАНОВСКИ, 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

23. Во изборната единица Кавадарци I од запи-
шаните 11.469 избирачи гласале 9.712, од кои: 

За кандидатот Јанаќи Мицев 4.815. 
За кандидатот Петар Андов 4.307. 
Неважечки гласачки ливчиња има 590. 
За пратеник е избран ЈАНАЌИ МИЦЕВ, од Ка-

вадарци што добил најголем број на гласови. 
24. Во изборната единица Кавадарци II од за-

пишаните 8.729 избирачи гласале 7.805, од кои: 
За кандидатот Горѓи Русковски 4.513. 
За кандидатот Добре Ставрев 2.645. 
Неважечки гласачки ливчиња има 647. 
За пратеник е избран ЃОРЃИ РУСКОВСКИ, од 

Скопје што добил најголем број на гласови. 
25. Во изборната единица Кичево I од запиша-

ните 8.020 избирачи гласале 6.017, од кои за канди-
датот Томе Буклески 5.685. 

Неважечки гласачки ливчиња има 333. 

За пратеник е избран ТОМЕ БУКЛЕСКИ, од 
Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

26. Во изборната единица Кичево П од запиша-
ните 5.841 избирачи гласале 5.056, од кои за канди-
датот Борис Алексоски 4.525. 

Неважечки гласачки ливчиња има 531. 
За пратеник е избран БОРИС АЛЕКСОСКИ, од 

Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

27. Во изборната единица Кичево III од запи-
шаните 9.210 избирачи гласале 7.376, од кои: 

За кандидатот Беџети Беџет 3.267. 
За кандидатот Селими Ахмед 2.180. 
За кандидатот Зенку Есат 1.608. 
Неважечки гласачки ливчиња има 321. 
За пратеник е избран БЕЏЕТИ БЕЏЕТ, од Ки-

чево што добил најголем број на гласови. 
28. Во изборната единица Кочани I од запиша-

ните 9.027 избирачи гласале 7.086, од кои за канди-
датот Стојан Трендов 5.211. 

Неважечки гласачки ливчиња има 1.875. 
За пратеник е избран СТОЈАН ТРЕНДОВ од Ко-

чани за кого гласало мнозинството од сите избирачи 
што се запишани во избирачките списоци на под-
рачјето на изборната единица. 

29. Во изборната единица Кочани П од запиша-
ните 7.921 избирачи гласале 6.746, од кои: 

За кандидатот Славе Паунов 4.158. 
За кандидатот Киро Данаилов 2.018. 
Неважечки гласачки ливчиња има 568. 
За пратеник е избран СЛАВЕ ПАУНОВ, од Ко-

чани што добил најголем број на гласови. 
30. Во изборната единица Кочани Ш од запиша-

ните 7.749 избирачи гласале 6.905, од кои: 
За кандидатот Трифун Манајлов 3.067. 
За кандидатот Лазар Ефтимов 3.583. 
Неважечки гласачки ливчиња има 255. 
За пратеник е избран ЕФТИМОВ ЛАЗАР, од 

Кочани што1 добил најголем број на гласови. 
31. Во изборната единица Кратово од запиша-

ните 9.167 избирачи гласале 7.786, од кои: 
За кандидатот Митко Мијалковски 5.197. 
За кандидатот Витомир Маџаров 2.315. 
Неважечки гласачки ливчиња има 274. 
За пратеник е избран МИТКО МИЈАЛКОВСКИ, 

од Кратово што добил најголем број на гласови. 
32. Во изборната единица Крива Паланка I од 

запишаните 9.817 избирачи гласале 7.531, од кои: 
За кандидатот Смиле Петровски 3.281. 
За кандидатот Љубомир Стојчевски—Ронко 2.603. 
За кандидатот Раде Цветановски 1.411. 
Неважечки гласачки ливчиња има 236. 
За пратеник е избран СМИЛЕ ПЕТРОВСКИ, од 

Крива Паланка што добил најголем број на гласови. 
33. Во изборната единица Крива Паланка П од 

запишаните 7.871 избирачи гласале 5.956, од кои: 
За кандидатот Стојко Ивановски 2.277. 
За кандидатот д-р Стојан Дејановски 3.496. 
Неважечки гласачки ливчиња има 183. 
За пратеник е избран д-р СТОЈАН ДЕЈАНОВ-

СКИ, од Крива Паланка што добил најголем број 
на гласови. 

34. Во изборната единица Крушево од запиша-
ните 8.013 избирачи гласале 6.479, од кои за канди-
датот Џоџа Николовски 6.176. 

Неважечки гласачки ливчиња има 308. 
За пратеник е избран ЏОЏА НИКОЛОВСКИ, 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите 
избирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

35. Во изборната единица Куманово I од запи-
шаните 6.611 избирачи гласале 5.302, од кои за кан-
дидатот Јездимир Богдански 4.535. 

Неважечки гласачки ливчиња има 767. 
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За пратеник е избран ЈЕЗДИМИР БОГДАНСКИ, 
од Куманово за кого гласало мнозинството од сите 
избирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

36. Во изборната единица Куманово П од запи-
шаните 8.995 избирачи гласале 7.342, од КОРИ 

За кандидатот Стојка Михајловска 1.299. 
За кандидатот Дане Цеков 2.509. 
За кандидатот Киро Џимрев 1.103. 
За кандидатот Бошко Зизовски 1.737. 
Неважечки гласачки ливчиња има 694. 
За пратеник е избран ДАНЕ ЦЕК\0В, од Скопје 

што добил најголем број на гласови. 
37. Во изборната единица Куманово Ш од за-

пишаните 10.362 избирачи гласале 8.461, од кои за 
кандидатот инж. Томе Атанасовски 7.749. 

Неважечки гласачки ливчиња има 702. 
За пратеник е избран инж. ТОМЕ АТАНА-

СОВСКИ, од Куманово за кого гласало мнозинство-
то од сите избирачи што се запишани во избирач-
ките списоци на подрачјето на изборната единица. 

38. Во изборната единица Куманово IV од за-
пишаните 10.092 избирачи гласале 7.853, од кои за 
кандидатот Абдула Османи 6.218. 

Неважечки гласачки ливчиња има 1.635. 
За пратеник е избран АБДУЛА ОСМАНИ, од 

Куманово за кого гласало мнозинството од сите 
избирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

39. Во изборната единица Куманово V од за-
пишаните 9.869 избирачи гласале 9.400, од кои: 

За кандидатот Евзи Мемети 5.342. 
За кандидатот Реџеп Бајро 3.141. 
За кандидатот Ќемаил Мустафа 694. 
Неважечки гласачки ливчиња има 223. 
За пратеник е избран ЕВЗИ МЕМЕТИ, од Ку-

маново што добил најголем број на гласови. 
40. Во изборната единица Куманово VI од за-

пишаните 8.335 избирачи гласале 7.727, од кои за 
кандидатот Новко Цаневски 7.125. 

Неважечки гласачки ливчиња има 602. 
За пратеник е избран НОВКО ЦАНЕВСКИ, од 

Куманово за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

41. Во изборната единица Куманово VII од за-
пишаните 9.143 избирачи гласале 8.139, од кои: 

За кандидатот Спирко Ангеловски 4.745. 
За кандидатот Перо Менков 2.885. 
Неважечки гласачки ливчиња има 509. 
За пратеник е избран СПИРКО АНГЕЛОВСКИ, 

од Куманово што добил најголем број на гласови. 
42. Во изборната единица Неготино од запиша-

ните 9.421 избирачи гласале 7.987, од кои за кан-
дидатот Ванчо Николовски 7.541. 

Неважечки гласачки ливчиња има 446. 
За пратеник е избран ВАНЧО НИКОЛОВСКИ, 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите 
избирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

43. Во изборната единица Охрид I од запиша-
ните 8.461 избирачи гласале 6.211, од кои за канди-
датот Лазар Колишевски 6.053. 

Неважечки гласачки ливчиња има 158. 
За( пратеник е избран ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ, 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

44. Во изборната единица Охрид П целата из-
борна постапка се повторува — член 115 став 2 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. Единстве-
ниот кандидат не го доби потребното мнозинство на 
гласови од сите избирачи запишани во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната единица. 

45. Во изборната единица Охрид Ш од запи-
шаните 6.255 избирачи гласале 4.961, од кои: 

За кандидатот Никола Новески 1.255. 
За кандидатот Новко Ангеловски 1.319, 

За кандидатот Мито Савевски 771. 
За кандидатот Алексо Србиноски 941. 
За кандидатот Димче Суклоски 530. 
Неважечки гласачки ливчиња има 145. 
За пратеник е избран НОВКО АНГЕЛОСКИ, 

од Охрид што добил најголем број на гласови. 
46. Во изборната единица Охрид IV од запи-

шаните 7.338 избирачи гласале 5.505, од кои: 
За кандидатот Мито Спироски 1.658. 
За кандидатот Владо Настоски 1.493. 
За кандидатот Кристафил Кузманоски 2.104. 
Неважечки гласачки ливчиња има 250. 
За пратеник е избран ХРИСТАФИЛ КУЗМА-

НОВСКИ, од село Вапила што добил најголем број 
на гласови. 

47. Во изборната единица Прилеп I од запиша-
ните 8.321 избирачи гласале 6.240, од кои: 

За кандидатот Душан Тодоровски 1.446. 
За кандидатот Трајче Попоски 3.057. 
За кандидатот Киро Илиоски 1.043. 
Неважечки гласачки ливчиња има 694. 
За пратеник е избран ТРАЈЧЕ ПОПОСКИ, од 

Прилеп што добил најголем број на гласови. 
48. Во изборната единица Прилеп П од запи-

шаните 8.602 избирачи гласале 6.413, од кои: 
За кандидатот Илија Адамоски 2.649. 
За кандидатот Христо Грабулоски 1.777. 
За кандидатот Томе Дреноски 1.184. 
Неважечки гласачки ливчиња има 798. 
За пратеник е избран ИЛИЈА АДАМОСКИ, од 

Прилеп што добил најголем број на гласови. 
49. Во изборната единица Прилеп Ш од запи-

шаните 9.178 избирачи гласале 6.942, од кои за кан-
дидатот Тодорка Спироска 5.786. 

Неважечки гласачки ливчиња има 1.156. 
За пратеник е избрана ТОДОРКА СПИРОСКА, 

од Прилеп за која гласало мнозинството од сите 
избирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

50. Во изборната единица Прилеп IV од запи-
шаните 8.900 избирачи гласале 7.347, од кои за кан-
дидатот Киро Димитриески 6.299. 

Неважечки гласачки ливчиња има 1.048. 
За пратеник е избран КИРО ДИМИТРИОСКИ, 

од Прилеп за кого гласало мнозинството од сите 
избирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

51. Во изборната единица Прилеп V од запи-
шаните 8.722 избирачи гласале 6.965, од кои: 

За кандидатот Владимир Спасески 2.282 
За кандидатот Илија Рочески 3.050 
За кандидатот Никола Илиески 1.301 
Неважечки гласачки ливчиња има 392. 
За пратеник е избран ИЛИЈА РОЧЕСКИ од 

Прилеп што добил најголем број на гласови. 
52. Во изборната единица Прилеп VI од запи-

шаните 6.363 избирачи гласале 5.149, од кои: 
За кандидатот Киро Пашоски 1.675 
За кандидатот Илија Сипкоски 3.165 
Неважечки гласачки ливчиња има 309 
За пратеник е избран ИЛИЈА СИПКОСКИ, од 

Скопје што добил најголем број на гласови. 
53. Во изборната единица Прилеп VII од запи-

шаните 7.709 избирачи гласале 6.442, од кои за кан-
дидатот Киро Базерко 5.771. 

Неважечки гласачки ливчиња има 671. 
За пратеник е избран КИРО БАЗЕРКО, од При-

леп за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

54. Во изборната единица Пробиштип од запи-
шаните 8.992 избирачи гласале 7.768, од кои: 

За кандидатот Атанас Стојановски 2.005 
За кандидатот Воислав Пановски 2.168 
За кандидатот Радослав Михаиловски 3.142 
Неважечки гласачки ливчиња има 453. 
За пратеник е избран РАДОСЛАВ МИХАИЛОВ-

СКИ, од Злетово што добил најголем број на гла-
сови. 
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55. Во изборната единица Радовиш I од запи-
шаните 7.744 избирачи гласале 6.807, од кои за кан-
дидатот Мориц Романо 6.498. 

Неважечки гласачки ливчиња има 309. 
За пратеник е избран МОРИЦ РОМАНО од 

Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

56. Во изборната единица Радовиш И од запи-
шаните 5.834 избирачи гласале 5.396, од кои за 
кандидатот Васо Костадинов 5.329 

Неважечки гласачки ливчиња има 67. 
За пратеник е избран ВАСО КОСТАДИНОВ, од 

Радовиш за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

57. Во изборната единица Ресен I од запиша-
ните 6.588 избирачи гласале 5.756, од кои: 

За кандидатот Зија Рецепи 1.598 
За кандидатот Хаде Асановски 971 
За кандидатот Јонче Теговски 2.960 
Неважечки гласачки ливчиња има 227. 
За пратеник е избран ЈОНЧЕ ТЕГОВСКИ, од 

село Грнчари што добил најголем број на гласови. 
58. Во изборната единица Ресен И од запиша-

ните 6.805 избирачи гласале 5.841, од кои: 
За кандидатот Ѓорѓи Прцуловски 2.789 
За кандидатот Ване Неновски 2.877 
Неважечки гласачки ливчиња има 175. 
За пратеник е избран ВАНЕ НЕЧОВСКИ, од 

Ресен што добил најголем број на гласови. 
59. Во изборната единица Свети Николе I од 

запишаните 7.272 избирачи гласале 6.768, од кои за 
кандидатот Стојан Пановски 6.491. 

Неважечки гласачки ливчиња има 277. 
За пратеник е избран СТОЈАН ПАНОВСКИ, од 

Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

60. Во изборната единица Свети Николе II од 
запишаните 5.152 избирачи гласале 4.818, од кои за 
кандидатот Ванчо Бурзовски 4.585. 

Неважечки гласачки ливчиња има 233. 
За пратеник е избран ВАНЧО БУРЗОВСКИ, од 

Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

61. Во изборната единица Скопје I од запиша-
ните 9.414 избирачи гласале 8.087, од кои за канди-
датот Никола Минчев 7.648. 

Неважечки гласачки ливчиња има 439. 
За пратеник е избран НИКОЛА МИНЧЕВ, од 

Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

62. Во изборната единица Скопје II од запи-
шаните 8.785 избирачи гласале 7.180, од кои за кан-
дидатот Ксенте Богоев 6.693. 

Неважечки гласачки ливчиња има 487. 
За пратеник е избран КСЕНТЕ БОГОЕВ, од 

Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

63. Во изборната единица Скопје III од запи-
шаните 6.859 избирачи гласале 5.913 од кои: 

За кандидатот Родна Менкова 2.693 
За кандидатот Ванчо Цветковски 2.875 
Неважечки гласачки ливчиња има 345. 
За пратеник е избран ВАНЧО ЦВЕТКОВСКИ 

од Скопје што добил најголем број на гласови. 
64. Во изборната единица Скопје IV од запи-

шаните 8.774 избирачи гласале 7.335, од кои за кан-
дидатот Милка Такева 6.615. 

Неважечки гласачки ливчиња има 720. 
За пратеник е избрана МИЛКА ТАКЕВА, од 

Скопје за која гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

65. Во изборната единица Скопје V од запи-
шаните 10.394 избирачи гласале 8.542, од кои: 

За кандидатот Фана Кочовска-Цветковиќ 4.560 
За кандидатот Киро Сотировски-Строгов 3.484 
Неважечки гласачки ливчиња има 498. 
За пратеник е избрана ФАНА КОЧОВСКА-

ЦВЕТКОВИЌ од Скопје што добила најголем број 
на гласови. 

66. Во изборната единица Скопје VI од запи-
шаните 13.063 избирачи гласале 9.937, од кои: 

За кандидатот Негре Новаковски 4.194 
За кандидатот Урош Андреевски 5.010 
Неважечки гласачки ливчиња има 733. 
За пратеник е избран УРОШ АНДРЕЕВСКИ, од 

Скопје што добил најголем број на гласови. 
67. Во изборната единица Скопје VII од запи-

шаните 11.532 избирачи гласале 9.426, од кои: 
За кандидатот Боге Кузмановски 5.288 
За кандидатот Љубе Боцевски 3.431 
Неважечки гласачки ливчиња има 707 
За пратеник е избран БОГЕ КУЗМАНОВСКИ, 

од Скопје што добил најголем број на гласови. 
68. Во изборната единица Скопје VIII од запи-

шаните 9.012 избирачи гласале 7.276, од кои: 
За кандидатот Нико Тодоровски 3.915 
За кандидатот Војне Милановски 2.735 
Неважечки гласачки ливчиња има 626 
За пратеник е избран НИКО ТОДОРОВСКИ, од 

Скопје што добил најголем број на гласови. 
69. Во изборната единица Скопје IX од запи-

шаните 14.300 избирачи гласале 11.808, од кои: за 
кандидатот Васко Теговски 10.926. 

Неважечки гласачки ливчиња има 882. 
За пратеник е избран ВАСКО ТЕГОВСКИ, од 

Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

70. Во изборната единица Скопје X од запи-
шаните 10.683 избирачи гласале 8.682, од кои за кан-
дидатот Предраг Кушевски 8.140. 

Неважечки гласачки ливчиња има 542. 
За пратеник е избран ПРЕДРАГ КУШЕВСКИ, 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

71. Во изборната единица Скопје XI од запи-
шаните 11.196 избирачи гласале 10.392, од кои: 

За кандидатот Џавид Беговски 2.224. 
За кандидатот Бранко Челигиќ 4.492 
За кандидатот Абди Фаик 3.401 
Неважечки гласачки ливчиња има 275. 
За пратеник е избран БРАНКО ЧЕЛИГИЌ, од 

Скопје што добил најголем број на гласови. 
72. Во изборната единица Скопје XII од запи-

шаните 8.220 избирачи гласале 6.793, од кои за кан-
дидатот Шукри Рамо 4.866. 

Неважечки гласачки ливчиња има 1.927. 
За пратеник е избран ШУКРИ РАМО, од Скопје 

за кого гласало мнозинството од сите избирачи што 
се запишани во избирачките списоци на подрачјето 
на изборната единица. 

73. Во изборната единица Скопје XIII од запи-
шаните 9.114 избирачи гласале 7.918, од кои: 

За кандидатот Абдула Укшини 3.315 
За кандидатот Бари Ахмети 2.986 
Неважечки гласачки ливчиња има 1.417. 
За пратеник е избран АБДУЛА УКШИНИ, од 

Скопје што добил најголем број на гласови. 
74. Во изборната единица Скопје XIV од запи-

шаните 11.208 избирачи гласале 8.759, од кои: 
За кандидатот Алексо Кипровски 1.846 
За кандидатот Љубе Стојановски 1.969 
За кандидатот Милан Богдановски 808 
За кандидатот Димче Ивановски 3.282 
Неважечки гласачки ливчиња има 856 
За пратеник е избран ДИМЧЕ ИВАНОВСКИ, 

од Скопје што добил најголем број на гласови. 
75. Во изборната единица Скопје XV од запи-

шаните 10.712 избирачи гласале 8.941, од кои: 
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За кандидатот Блаже Пупулевски 3.658 
За кандидатот Киро Михајловски 4.584 
Неважечки гласачки ливчиња има 699. 
За пратеник е избран КИРО МИХАЈЛОВСКИ, 

од Скопје што добил најголем број на гласови. 
76. Во изборната единица Скопје XVI од запи-

шаните 9.921 избирачи гласале 7.966, од кои: 
За кандидатот Милош Поп Димитров 4.551 
За кандидатот Никола Радуловиќ 3.133 
Неважечки гласачки ливчиња има 282. 
За пратеник е избран МИЛОШ ПОП ДИМИ-

ТРОВ, од Скопје што добил најголем број на гла-
сови. 

77. Во изборната единица Скопје XVII од запи-
шаните 13.726 избирачи гласале 11.423, од кои за 
кандидатот Крсте Марковски 10.829. 

Неважечки гласачки ливчиња има 594. 
За пратеник е избран КРСТЕ МАРКОВСКИ, од 

Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

78. Во изборната единица Скопје XVIII од запи-
шаните 12.815 избирачи гласале 9.811. од кои за 
кандидатот Мирко Маринковски 8.999. 

Неважечки гласачки ливчиња има 812. 
За пратеник е избран МИРКО М А Р И Н О В С К И , 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите 
избирачи што се запишани во избирачките списо-
ци на подрачјето на изборната единица. 

79. Во изборната единица Скопје XIX од запи-
шаните 10.821 избирачи гласале 10.318, од кои: 

За кандидатот Јонузи Рамадан 4.388 
За кандидатот Бислими Меџаит 5.712 
Неважечки гласачки ливчиња има 218. 
За пратеник е избран БИСЛИМИ МЕЏАИТ, од 

Скопје што добил најголем број на гласови. 
80. Во изборната единица Струга I од запиша-

ните 10.772 избирачи гласале 8.451, од кои: 
За кандидатот Јован Стрезовски 3.183 
За кандидатот Трајан Хиохи 4.961 
Неважечки гласачки ливчиња има 307. 
За пратеник е избран ТРАЈАН ХИОХИ, од 

Струга што добил најголем број на гласови. 
81. Во изборната единица Струга И од запи-

шаните 7.158 избирачи гласале 5.598, од кои: 
За кандидатот Лиман Положани 3.226 
За кандидатот Беќир Жута 2.057 
Неважечки гласачки ливчиња има 315. 
За пратеник е избран ЛИМАН ПОЛОЖАНИ, 

од село Ливада што добил најголем број на гласови. 
82. Во изборната единица Струга III од запи-

шаните 7.981 избирачи гласале 5.973, од кои: 
За кандидатот Будимир Калајџиски 1.381 
За кандидатот Илија Каланоски 591 
За кандидатот Благоја Парталоски 675 
За кандидатот Станко Маркоски 836 
За кандидатот Азис Мустафоски 678 
Неважечки гласачки ливчиња има 261. 
За пратеник е избран БУДИМИР КАЛАЈЏИ-

СКИ, од село Вевчани што добил најголем број на 
гласови. 

83. Во изборната единица Струмица I, изборите 
не се одржаа и изборната постапка ќе се повтори 
— член 89 од Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. Во оваа изборна единица единствениот кан-
дидат на 5. IV. 1969 година се откажа од потврде-
ната кандидатура. Нова кандидатура не се поднесе 
во определениот рок и надлежната општинска из-
борна комисија, изборите ги распиша и го определи 
денот на одржувањето на изборите во оваа изборна 
единица. 

84. Во изборната единица Струмица II од запи-
шаните 10.461 избирачи гласале 9.316, од кои: 

За кандидатот Божидар Милановиќ 4.356 
За кандидатот Миле Колев 4.632 
Неважечки гласачки ливчиња има 328. 
За пратеник е избран МИЛЕ КОЛЕВ, од Стру-

мица што добил најголем број на гласови. 

85. Во изборната единица Струмица III, согласно 
член 117, поради неправилности во гласањето во 
целата изборна единица, повторно ќе се одржи гла-
сањето. Општинската изборна комисија со седиште 
во Струмица како надлежна утврди дека при спро-
ведувањето на изборите во целата изборна единица 
има неправилности кои имале битно влијание на 
резултатот од изборите. Општинската изборна ко-
мисија определи повторно гласање. 

86. Во изборната единица Струмица IV од запи-
шаните 11.247 избирачи гласале 10.095, од кои: 

За кандидатот Димитрија Стоиловски 2.442 
За кандидатот Панче Ајдински 3.621 
За кандидатот Илија Илиевски 1.779 
За кандидатот Ристо Милчев 1.655 
Неважечки гласачки ливчиња има 327. 
За пратеник е избран ПАНЧЕ АЈДИНСКИ, од 

Скопје што добил најголем број на гласови. 
87. Во изборната единица Тетово I од запи-

шаните 8.965 избирачи гласале 7.635, од кои за кан-
дидатот Џулем Махмути 5.881. 

Неважечки гласачки ливчиња има 1.754. 
За пратеник е избран ЏУЛЕМ МАХМУТИ, од 

Тетово за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

88. Во изборната единица Тетово II од запиша-
ните 11.343 избирачи гласале 9.176, од кои за канди-
датот Хиџет Рамадани 8.596. 

Неважечки гласачки ливчиња има 580. 
За пратеник е избран ХИЏЕТ РАМАДАНИ, од 

Скопје за кого гласало мнозинството од сите изби-
рачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

89. Во изборната единица Тетово III од запи-
шаните 9.053 избирачи гласале 7.174, од кои за кан-
дидатот Драган Спироски 6.717. 

Неважечки гласачки ливчиња има 457. 
За пратеник е избран ДРАГАН СПИРОСКИ, 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

90. Во изборната единица Тетово IV од запи-
шаните 13.949 избирачи гласале 11.675, од кои: 

За кандидатот Бурхан Небиу 6.841 
За кандидатот Ахмед Хаџиасани 1.995 
За кандидатот Накил Абдиу 2.490 
Неважечки гласачки ливчиња има 349. 
За пратеник е избран БУРХАН НЕБИУ од Те-

тово што добил најголем број на гласови. 
91. Во изборната единица Тетово V од запиша-

ните 6.952 избирачи гласале 5.376, од кои: 
За кандидатот Риза Идризи 3.214 
За кандидатот Асим Јусуфи 2.015 
Неважечки гласачки ливчиња има 147. 
За пратеник е избран РИЗА ИДРИЗИ, од Те-

тово што добил најголем број на гласови. 
92. Во изборната единица Тетово VI од запиша-

ните 8.645 избирачи гласале 7.028, од кои за канди-
датот Костадин Михајловски 6.858. 

Неважечки гласачки ливчиња има 170. 
За пратеник е избран КОСТАДИН МИХАЈ-

ЛОВСКИ, од Тетово за кого гласало мнозинството 
од сите избирачи што се запишани во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната единица. 

93. Во изборната единица Тетово VII од запи-
шаните 7.455 избирачи гласале 6.034, од кои за кан-
дидатот Душко Атанасоски 5.891. 

Неважечки гласачки ливчиња има 143. 
За пратеник е избран ДУШКО АТАНАСОСКИ, 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

94. Во изборната единица Титов Велес I од за-
пишаните 11.938 избирачи гласале 9.873, од кои: 

За кандидатот Боро Мокров 6.208 
За кандидатот Ќамуран Тахир 2.745 
Неважечки гласачки ливчиња има 920, 
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За пратеник е избран БОРО МОКРОВ, од Скоп-
је што добил најголем број на гласови. 

95. Во изборната единица Титов Велес II од 
запишаните 10.775 избирачи гласале 9.314, од кои: 

За кандидатот Методи Зврцинов 3.121 
За кандидатот Милан Перчинков 2.045 
За кандидатот Душан Иванов 3.330 
Неважечки гласачки ливчиња има 818. 
За пратеник е избран ДУШАН ИВАНОВ, од 

Титов Велес што добил најголем број на гласови. 
96. Во изборната единица Титов Велес III од 

запишаните 7.851 избирачи гласале 7.016, од кои за 
кандидатот Павле Игновски-Секула 6.478. 

Неважечки гласачки ливчиња има 538. 
За пратеник е избран ПАВЛЕ ИГНОВСКИ-СЕ-

КУЛА, од Скопје за кого гласало мнозинството од 
сите избирачи што се запишани во избирачките спи-
соци на подрачјето на изборната единица. 

97. Во изборната единица Титов Велес IV од 
запишаните 4.095 избирачи гласале 3.673, од кои: 

За кандидатот Драган Лазовски 2.600 
За кандидатот Методи Демниевски 892 
Неважечки гласачки ливчиња има 181. 
За пратеник е избран ДРАГАН ЛАЗОВСКИ, од 

село Градско што добил најголем број на гласови. 
98. Во изборната единица Штип I од запиша-

ните 10.523 избирачи гласале 8.689, од кои за канди-
датот Ванчо Апостолски 8.307. 

Неважечки гласачки ливчиња има 382. 
За пратеник е избран ВАНЧО АПОСТОЛСКИ, 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци на 
подрачјето на изборната единица. 

99. Во изборната единица Штип II од запиша-
ните 7.634 избирачи гласале 6.718, од кои за канди-
датот Љупчо Самоников 6.481. 

Неважечки гласачки ливчиња има 237. 
За пратеник е избран ЉУПЧО САМОНИКОВ, 

од Штип за кого гласало мнозинството од сите из-
бирачи што се запишани во избирачките списоци 
на подрачјето на изборната единица. 

100. Во изборната единица Штип III од запи-
шаните 4.162 избирачи гласале 4.009, од кои: 

За кандидатот Ангел Топликлиев 237 
За кандидатот Миле Миновски 2.365 
За кандидатот Мане Стојков 1.197 
Неважечки гласачки ливчиња има 210. 
За пратеник е избран МИЛЕ МИНОВСКИ, од 

Штип што добил најголем број на гласови. 
VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се доста-

вуваат изборните акти кои се однесуваат на избо-
рот на пратениците на Републичкиот собор на Со-
бранието на СР Македонија. 

Бр. 238 
22 април 1969 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател, 

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

ЧЛЕНОВИ: 
1. Томе Пулејков, с. р. 
2. Перо Липковски, с. р. 
3. Зоге Грујовски, с. р. 
4. Милорад Антовски, с. р. 
5. Љубомир Варош ли ја, с. р. 

113. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ 
НА ПРАТЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕ-
ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, ги прими изборните акти од оп-
штинските изборни комисии за избор на пратеници 
на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, истите ги разгледа и 
во смисла на член 149 став 3 од Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на Стопанскиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
му го поднесува следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ПРАТЕНИ-
ЦИТЕ НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИ-

ЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Изборот на пратеници на Стопанскиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, согласно Решението на претседателот на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија број 634 од 24-П-1969 година, објавено во 
„Службен весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија" број 8/69, се одржаа на 23 април 1969 го-
дина во изборните тела во сите општини во Соци-
јалистичка Република Македонија и тоа за канди-
датите чии кандидатури беа потврдени од надлеж-
ните општински изборни комисии. 

П. Резултатите од изборот на пратениците на 
Стопанскиот собор на Собранието по изборни еди-
ници ги утврдија општинските изборни комисии за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија на начинот утврден со 
член 145—149 од Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

III. Со спроведувањето на изборите за избор на 
пратеници на Стопанскиот собор на Собранието, под 
грижата на Републичката изборна комисија, рако-
водеа општинските изборни комисии, именувани од 
страна на оваа комисија со решение број 43 од 13. 
П. 1969 година („Службен весник на СРМ" број 
8/69). 

IV. Републичката изборна комисија ги прегледа 
изборните акти што се однесуваат на изборот на 
пратеници на овој собор и во утврдените за избрани 
не најде неправилности што би имале битно влија-
ние на резултатот од изборите. 

V. На избраните пратеници на Стопанскиот со-
бор, надлежните општински изборни комисии, во 
смисла на член 149 став 1 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, им издадоа уверенија дека се 
избрани за пратеници. 

VI. Резултатите од изборот на пратеници на Сто-
панскиот собор по изборни единици се следни: 

1. Во Изборната единица Берово од 100 членови 
на изборното тело гласале 100, од кои: 

За кандидатот Јован Даскаловски 52 
За кандидатот Атанас Точевски 26 
За кандидатот Киро Крмарски 20 
Неважечки гласачки ливчиња има 2 
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За пратеник е избран ЈОВАН ДАСКАЛОВСКИ, 
од Берово што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

2. Во Изборната единица Битола I од 169 чле-
нови на изборното тело гласале 157, од кои: 

За кандидатот инж. Ацо Кочински 98 
За кандидатот Јаков Чаловски 55 
Неважни гласачки ливчиња има 4 
За пратеник е избран инж. АЦО КОЧИНСКИ 

од Битола што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

3. Во Изборната единица Битола II од 169 чле-
нови на изборното тело гласале 157, од кои: 

За кандидатот Јован Костовски 65 
За кандидатот Перо Ранчевски 85 
Неважни гласачки ливчиња има 7 
За пратеник е избран ПЕРО ГАНЧЕВСКИ од 

Битола што добил најголем број гласови на избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

4. Во Изборната единица Битола III од 169 чле-
нови на изборното тело гласале 157, од кои: 

За кандидатот Никола Каранфиловски 81 
За кандидатот Драгољуб Димитровски 23 
За кандидатот Крсте Лазаревски 29 
За кандидатот Митре Димовски 22 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран НИКОЛА КАРАНФИ-

ЛОВСКИ од Битола што добил најголем број гла-
сови во изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 

5. Во Изборната единица Битола IV од 169 чле-
нови на изборното тело гласале 157, од кои: 

За кандидатот Павле Георгиевски 115 
Неважни гласачки ливчиња има 42 
За пратеник е избран ПАВЛЕ ЃЕОРГИЕВСКИ 

од Битола за кого гласало мнозинството од сите чле-
нови на изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 

6. Во Изборната единица Брод од 90 членови на 
изборното тело гласале 89, од кои: 

За кандидатот Горѓи Павлески 32 
За кандидатот Нове Новески 50 
За кандидатот Перо Маџоски 5 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран НОВЕ НОВЕСКИ од Ма-

кедонски Брод што добил најголем број гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

7. Во Изборната единица Гевгелија од 170 чле-
нови на изборното тело гласале 162, од кои: 

За кандидатот Атанас Каракамчев 148 
Неважни гласачки ливчиња има 14 
За пратеник е избран АТАНАС КАРАКАМЧЕВ 

од Гевгелија за кого гласало мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица,. 

8. Во Изборната единица Гостивар I од 180 чле-
нови на изборното тело гласале 177, од кои: 

За кандидатот Андреа Матевски 74 
За кандидатот Најдо Ристоски 100 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран НАЈДО РИСТОСКИ од 

Гостивар што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

9. Во Изборната единица Гостивар II од 180 чле-
нови на изборното тело гласале 177, од кои: 

За кандидатот Игно Среткоски 89 
За кандидатот Ајрадин Незири 76 
Неважни гласачки ливчиња има 12 
За пратеник е избран ИГНО СРЕТКОСКИ о" 

село Галате што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

10. Во Изборната единица Гостивар III од 180 
членови на изборното тело гласале 177, од кои: 

За кандидатот Тофил Јаковлески 116 
За кандидатот Душан Груевски 51 
Неважни гласачки ливчиња има 12 
За пратеник е избран ТОФИЛ ЈАКОВЛЕСКИ 

од Гостивар што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

11. Во Изборната единица Дебар од 80 членови 
на изборното тело гласале 73, од кои: 

За кандидатот Киро Докузовски 52 
За кандидатот Трпе Алексовски 19 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран КИРО ДОКУЗОВСКИ од 

село Рајчица што добил најголем број гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

12. Во Изборната единица Делчево од 88 чле-
нови на изборното тело гласале 87, од кои: 

За кандидатот Милован Бучков 65 
За кандидатот Љупчо Лазаров 19 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран МИЛОВАН ВУЧКОВ од 

село Каменица Македонска што добил најголем број 
гласови во изборното тело во општината од подрач-
јето на изборната единица. 

13. Во Изборната единица Демир Хисар од 92 
членови на изборното тело гласале 84, од кои: 

За кандидатот Стеван Коруновски 20 
За кандидатот Душко Кузмановски 60 
Неважни гласачки ливчиња има 4 
За пратеник е избран ДУШКО КУЗМАНОВСКИ 

од Битола што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

14. Во Изборната единица Кавадарци од 140 чле-
нови на изборното тело гласале 121, од кои: 

За кандидатот Пане Атанасовски 60 
За кандидатот Иван Шапка ли ј ски 20 
За кандидатот Ристо ѓеорѓиевски 39 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран ПАНЕ АТАНАСОВСКИ од 

Кавадарци што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

15. Во Изборната единица Кичево I од 122 чле-
нови на изборното тело гласале 114, од кои: 

За кандидатот Стојмир Ширговски 70 
За кандидатот Драгољуб Пејовски 35 
Неважни гласачки ливчиња има 9 
За пратеник е избран СТОЈМИР ШИРГОВСКИ 

од Кичево што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

16. Во Изборната единица Кичево II од 122 чле-
нови на изборното тело гласале 114, од кои: 

За кандидатот Благоја Петрески 68 
За кандидатот Јоше Аврамовски 42 
Неважни гласачки ливчиња има 4 
За пратеник е избран БЛАГОЈА ПЕТРЕСКИ од 

Кичево што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

17. Во Изборната единица Кочани I од 142 чле-
нови на изборното тело гласале 134, од кои: 

За кандидатот д-р Ванчо Серафимов 129 
Неважни гласачки ливчиња има 5 
За пратеник е избран д-р ВАНЧО СЕРАФИМОВ 

од Кочани за кого гласало мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

18. Во Изборната единица Кочани И од 214 
членови на изборното тело гласале 187, од кои: 

За кандидатот Јанко Михаилов 95 
За кандидатот Јаким Бубински 49 
За кандидатот Благој Димитров 16 
За кандидатот Димитар Гаврилов 20 
Неважни гласачки ливчиња има 7 
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За пратеник е избран ЈАНКО МИХАИЛОВ од 
Виница што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

19. Во Изборната единица Кратово од 89 чле-
нови на изборното тело гласале 80, од кои: 

За кандидатот инж. Љубосав Ивановски 52 
За кандидатот инж. Милан Јанкиев 20 
Неважни гласачки ливчиња има 8 
За пратеник е избран инж. ЉУБОСАВ ИВА-

НОВСКИ од Кратово што добил најголем број гла-
сови во изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 

20. Во Изборната единица Крива Паланка од 
133 членови на изборното тело гласале 129, од кои: 

За кандидатот инж. агр. Љубе Стафановски 76 
За кандидатот инж. Димитар Срчков 51 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран инж. агр. Љ У Б Е СТА ФА-

КОВСКИ од Крива Паланка што добил најголем 
број гласови во изборното тело во општината од 
подрачјето на изборната единица. 

21. Во Изборната единица' Крушево од 92 чле-
нови на изборното тело гласале 81, од кои: 

За кандидатот Нико Тагаси 20 
За кандидатот Владо Стојаноски 23 
За кандидатот Марин Миленкоски 25 
За кандидатот Никола Фитески 13 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран МАРИН МИЛЕНКОСКИ 

од Крушево што добил најголем број гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

22. Во Изборната единица Куманово I од 180 
членови на изборното тело гласале 165, од кои: 

За кандидатот инж. Драгиша Божиновски 142 
Неважни гласачки ливчиња има 23 
За пратеник е избран инж. ДРАГИША Б О Ж И -

НОВСКИ од Куманово за кого гласало мнозин-
ството бд сите членови на изборното тело во општи-
ната од подрачјето на изборната единица. 

23. Во Изборната единица Куманово II од 180 
членови на изборното тело гласале 165, од кои: 

За кандидатот инж. Цветко Јакимовски 12 
За кандидатот Киро Митевски 138 
Неважни гласачки ливчиња има 15 
За пратеник е избран КИРО МИТЕВСКИ од 

Куманово што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

24. Во Изборната единица Куманово III од 180 
членови на изборното тело гласале 165, од кои: 

За кандидатот Сефедин Демири 76 
За кандидатот Јакив Ибиш 64 
Неважни гласачки ливчиња има 25 
За пратеник е избран СЕФЕДИН ДЕМИРИ од 

село Слупчане што добил најголем број гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

25. Во Изборната единица Куманово IV од 180 
членови на изборното тело гласале 165, од кои: 

За кандидатот Среќко Маневски 136 
Неважни гласачки ливчиња има 29 
За пратеник е избран СРЕЌКО МАНЕВСКИ од 

Куманово за кого гласало мнозинството од сите чле-
нови на изборното тело во општината од подрачје-
то на изборната единица. 

26. Во Изборната единица Неготино од 90 чле-
нови на изборното тело гласале 87, од кои: 

За кандидатот Герасим Бојаџиев 53 
За кандидатот Илија Јанчев 33 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеник е избран ГЕРАСИМ БОЈАЏИЕВ од 

Неготино што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

27. Во Изборната единица Охрид I од 145 чле-
нови на изборното тело гласале 139, од кои: 

За кандидатот Драги Раоник 31 
За кандидатот Коста Латкоски 16 
За кандидатот Владо Попоски 71 
За кандидатот Ангеле Косески 21 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран ВЛАДО ПОПОСКИ од 

Охрид што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

28. Во Изборната единица Охрид И од 145 чле-
нови на изборното тело гласале 139, од кои: 

За кандидатот Најденко Попоски 6 
За кандидатот Андон Најдески 84 
За кандидатот Тане Танески 33 
Неважни гласачки ливчиња има 16 
За пратеник е избран АНДОН НАЈДЕСКИ од 

Охрид што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

29. Во Изборната единица Прилеп I од 172 чле-
нови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Бошко Кимоски 24 
За кандидатот Благоја Козар 63 
За кандидатот Љупчо Попоски 61 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избран БЛАГОЈА КОЗАР од 

Прилеп што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

30. Во Изборната единица Прилеп II од 172 чле-
нови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Марија Јакимоска НО 
Неважни гласачки ливчиња има 44 
За пратеник е избрана МАРИЈА ЈАКИМОСКА 

од Прилеп за која гласало мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

31. Во Изборната единица Прилеп III од 172 
членови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Љупчо Аџимитрески 90 
За кандидатот Љупчо Димитриески 35 
За кандидатот Ристо Халески 19 
За кандидатот Александар Трифуноски 8 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран ЉУПЧО АЏИМИТРЕСКИ 

од Прилеп што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

32. Во Изборната единица Прилеп IV од 172 
членови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Илија Пајмакоски 43 
За кандидатот Ноне Варош ли ја 44 
За кандидатот Иван Крстески 36 
За кандидатот Трајче Парапански 26 
Неважни гласачки ливчиња има 7 
За пратеник е избран НОНЕ ВАРОШЛИЈА од 

Прилеп што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

33. Во Изборната единица Пробиштип од 106 
членови на изборното тело гласале 102, од кои: 

За кандидатот Стојмир Домазетов 52 
За кандидатот Трајан Маневски 38 
За кандидатот Стојадин Алексовски 10 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран СТОЈМИР ДОМАЗЕТОВ 

од Пробиштип што добил најголем број гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

34. Во Изборната единица Радовиш од 112 чле-
нови на изборното тело гласале 111, од кои: 

За кандидатот Миле Кукутанов 27 
За кандидатот Димитар Андреев 52 
За кандидатот Бранко Лозналиев 22 
Неважни гласачки ливчиња има 10 
За пратеник е избран ДИМИТАР АНДРЕЕВ од 

Радовиш што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 
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35. Во Изборната единица Ресен од 125 члено-
ви на изборното тело гласале 123, од кои: 

За кандидатот Круме Тановски 86 
За кандидатот Глигур Милевски 36 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеник е избран КРУМЕ ТАНОВСКИ од 

Ресен што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

36. Во Изборната единица Свети Николе од 126 
членови на изборното тело гласале 120, од кои: 

За кандидатот Перо Јорданов 118 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран ПЕРО ЈОРДАНОВ од 

Свети Николе за кого гласало мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од подрач-
јето на изборната единица. 

37. Во Изборната единица Скопје I од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 334, од кои: 

За кандидатот Љубе Давков 143 
За кандидатот Јован Симеонов 101 
За кандидатот Милутин Николовски 86 
Неважнди гласачки ливчиња има 4 
За пратеник е избран ЉУБЕН ДАВКОВ од 

Скопје што добил најголем број гласови во изборно-
то тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

38. Во Изборната единица Скопје II од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 334, од кои: 

За кандидатот Данче Младеновска 308 
Неважни гласачки ливчиња има 26 
За пратеник е избрана ДАНЧЕ МЛАДЕНОВСКА 

од Скопје за која гласало мнозинството од сите чле-
нови на изборното тело во општината од подрач-
јето на изборната единица. 

39. Во Изборната единица Скопје III од 381 
членови на изборното тело гласале 334, од кои: 

За кандидатот Никола Миланов 184 
За кандидатот Саво Гаџоски 141 
Неважни гласачки ливчиња има 9 
За пратеник е избран НИКОЛА МИЛАНОВ од 

Скопје што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

40. Во Изборната единица Скопје IV од 381 
членови на изборното тело гласале 334, од кои: 

За кандидатот Димче Бражански 163 
За кандидатот Ристо Петровски 163 
Неважни гласачки ливчиња има 8 
За пратеник во оваа изборна единица не е из-

бран ниту еден од кандидатите, бидејќи двајцата 
предложени кандидати добиле ист број гласови по-
ради што ќе се повтори гласањето во изборното 
тело. 

41. Во Изборната единица Скопје V од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 334, од кои: 

За кандидатот Благоја Вецевски 72 
За кандидатот Русе Манчевски 86 
За кандидатот Јонче Каневче 99 
За кандидатот Спиро Димитров 68 
Неважни гласачки ливчиња има 9 
За пратеник е избран ЈОНЧЕ КАНЕВЧЕ од 

Скопје што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

42. Во Изборната единица Скопје! VI од 331 
членови на изборното тело гласале 334, од кои: 

За кандидатот Надежда Герасимова 155 
За кандидатот Трајко Јордановски 45 
За кандидатот Владо Тантуровски 65 
За кандидатот Данче Тодоровска 61 
Неважни гласачки ливчиња има 8 
За пратеник е избрана НАДЕЖДА ГЕРАСИМО-

ВА од Скопје што добила најголем број гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

43. Во Изборната единица Скопје VII од 381 
членови на изборното тело гласале 334, од кои: 

За кандидатот Илија Црвенковски 150 
За кандидатот Саво Голубовски 118 
За кандидатот Бошко Мујиќ 59 
Неважни гласачки ливчиња има 7 
За пратеник е избран ИЛИЈА ЦРВЕНКОВСКИ 

од Скопје што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

44. Во Изборната единица Скопје VIII од 381 
членови на изборното тело гласале 334, од кои: 

За кандидатот Благојка Цинциевска 124 
За кандидатот Томе Малевски 202 
Неважни гласачки ливчиња има 8 
За пратеник е избран ТОМЕ МАЛЕВСКИ од 

Скопје што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

45. Во Изборната единица Скопје IX од 381 
членови на изборното тело гласале 334, од кои: 

За кандидатот Георги Георгиевски 190 
За кандидатот Никола Адамов 138 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избран ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВСКИ 

од Скопје што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

46. Во Изборната единица Скопје X од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 334, од кои: 

За кандидатот Јонче Фотев 202 
За кандидатот Џоџа Бојаџиевски 129 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран ЈОНЧЕ ФОТЕВ од Скопје 

што добил најголем број гласови во изборното тело 
во општината од подрачјето на изборната единица. 

47. Во Изборната единица Скопје XI од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 334, од кои: 

За кандидатот Страшо Христов 183 
За кандидатот Борис Бошковски 145 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избран СТРАШО ХРИСТОВ од 

Скопје што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

48. Во Изборната единица Струга I од 149 чле-
нови на изборното тело гласале 147, од кои: 

За кандидатот Јаков Попоски 88 
Неважни гласачки ливчиња има 59 
За пратеник е избран ЈАКОВ ПОПОСКИ од 

Струга за кого гласало мнозинството од сите чле-
нови на изборното тело во општината од подрачје-
то на изборната единица. 

49. Во Изборната единица Струга II од 149 чле-
нови на изборното тело гласале 147, од кои: 

За кандидатот Алексо Жупаноски 85 
Неважни гласачки ливчиња има 62 
За пратеник е избран АЛЕКСО ЖУПАНОСКИ 

од село Ложани за кого гласало мнозинството од 
сите членови на изборната тело во општината од 
подрачјето на изборната единица. 

50. Во Изборната единица Струмица I од 170 
членови на изборното тело гласале 169, од кои: 

За кандидатот Ванчо Гоцев 69 
За кандидатот Стојан Косев 79 
За кандидатот Митко Атанасов 17 
Неважни гласачки ливчиња има 4 
За пратеник е избран СТОЈАН ЌОСЕВ од 

Скопје што добил најголем број гласови во избор-
ното тело' во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

51. Во Изборната единица Струмица II од 170 
членови на изборното тело гласале 169, од кои: 

За кандидатот Кирил Семенков НО 
За кандидатот Димитар Калеников 53 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избран КИРИЛ СЕМЕНКОВ од 

Струмица што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица, 
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52. Во Изборната единица Струмица III од 170 
членови на изборното тело гласале 169, од кои: 

За кандидатот Радој Стоилов 54 
За кандидатот Владо Михајловиќ 26 
За кандидатот Сандо Колев 27 
За кандидатот Томе Атанасов 28 
За кандидатот Ванчо Златанов 32 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран РАДОЈ СТОИЛОВ од 

Струмица што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

53. Во Изборната единица Тетово I од 176 чле-
нови на изборното тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Бранко Силјаноски 118 
За кандидатот Љубе Трајковски 44 
Неважни гласачки ливчиња има 12 
За пратеник е избран БРАНКО СИЛЈАНОВСКИ 

од Тетово што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

54. Во Изборната единица Тетово II од 176 чле-
нови на изборното тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Сами Гафури 87 
За кандидатот Хусни Вела 72 
Неважни гласачки ливчиња има 15 
За пратеник е избран САМИ ГАФУРИ од с. Г. 

Речица што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

55. Во Изборната единица Тетово III од 176 чле-
нови на изборното тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Мелко Антевски 140 
Неважни гласачки ливчиња има 34 
За пратеник е избран МЕЛКО АНТЕСКИ од 

Тетово за кого гласало мнозинството од сите чле-
нови на изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 

56. Во Изборната единица Тетово IV од 176 чле-
нови на изборното тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Феми Авзију 73 
За кандидатот Ружди Исмаили 71 
Неважни гласачки ливчиња има 30 
За пратеник е избран ФЕМИ АВЗИЈУ од село 

Пирок што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

57. Во Изборната единица Титов Велес I од 157 
членови на изборното тело гласале 143, од кои: 

За кандидатот Горчо Ѓоргиев 60 
За кандидатот Љубе Јанев 37 
За кандидатот Митко Добрев 26 
За кандидатот Богдан Даев 17 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
З а пратеник е избран ГОРЧО ЃОРГИЕВ од Ти-

тов Велес што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

58. Во Изборната единица Титов Велес И од 
157 членови на изборното тело гласале 143, од кои: 

За кандидатот Јосе Ѓоргиев 48 
За кандидатот Орце Органџиев 46 
За кандидатот Благој Целцев 49 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран БЛАГОЈ ЦЕЛЦЕВ од Ти-

тов Велес што добил најголем број гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

59. Во Изборната единица Титов Велес Ш од 
157 членови на изборното тело гласале 143, од кои: 

За кандидатот Благој Христов 94 
За кандидатот Душан Здравевски 28 
За кандидатот Трајан Николовски 21 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран БЛАГОЈ ХРИСТОВ од 

Титов Велес што добил најголем број гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

60. Во Изборната единица Штип од 150 члено-
ви на изборното тело гласале 140, од кои: 

За кандидатот Султана Џидрова 51 
За кандидатот Алија Беговски 86 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран АЛИЈА БЕГОВСКИ од 

Штип што добил најголем број гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

VII. Во прилог кон овој извештај Ви се доста-
вуваат изборните акти кои се однесуваат на избо-
рот на пратениците на Стопанскиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Бр. 280/1 
28 април 1969 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

Членови: 
1. Томе Пулејков, с. р. 
2. Перо Липковски, с. р. 
3. Зоге Грујовски, с. р. 
4. Милорад Антевски, с. р. 
5. Љубомир Варош ли ја, с. р. 

114. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА 
ПРАТЕНИЦИТЕ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ 

СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ 

Републичката ,изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, ги прими изборните акти од општин-
ските изборни комисии за избор на пратеници на 
Просветно-културниот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, истите ги раз-
гледа и во смисла на член 149 став 3 од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на Просветно-кул-
турниот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија му го поднесува следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ПРАТЕНИ-
ЦИТЕ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

I. Изборот на пратеници на Просветно-култур-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, согласно Решението на претсе-
дателот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија број 634 од 24. П. 1969 година, об-
јавено во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија" број 8/69, се одржаа на 23 
април 1969 година во изборните тела во сите оп-
штини во Социјалистичка Република Македонија и 
тоа за кандидатите чии кандидатури беа потврдени 
од надлежните општински изборни комисии. 

II. Резултатите од изборот на пратениците на 
Просветно-културниот собор на Собранието по из-
борни единици ги утврдија општинските изборни 
комисии за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на начинот 
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утврден во член 145—149 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

III. Со спроведувањето на изборите за изборот 
на пратениците на Просветно-културниот собор на 
Собранието, под грижата на Републичката изборча 
комисија, раководеа општински изборни комисии, 
именувани од страна на оваа Комисија со Решение 
бр. 43 од 13. П. 1969 година „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" бр. 8/69 го-
дина. 

IV. Републичката изборна комисија ги прегледа 
изборните акти што се однесуваат на изборот на 
пратеници за овој Собор и во утврдените за избрани 
не најде неправилности што би имале битно вли-
јание на резултатот од изборите. 

V. На избраните пратеници на Просветно-кул-
турниот собор, надлежните општински изборни ito-
мисии, во смисла на член 149 став 1 им издадоа 
уверенија дека се избрани. 

VI. Резултатите од изборот на пратеници на 
Просветно-културниот собор по изборни единици се 
следни: 

1. Во Изборната единица Берово од 100 членови 
на изборното тело гласале 100 од кои: 

За кандидатот Стојан Бубевски 45 
За кандидатот Михаил Готовски 22 
За кандидатот Никола Зафировски 32 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеник е избран Стојан Бубевски од Бе-

рово што добил најголем број на гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

2. Во Изборната единица Битола I од 169 чле-
нови на изборното тело гласале 157, од кои: 

За кандидатот Лазо Каровски 114 
За кандидатот Емилијан Вилас 38 
Неважни гласачки ливчиња има 5 
За пратеник е избран Лазо Каровски од Би-

тола што добил најголем број на гласови во избор-
ното тело ЕО општината од подрачјето на изборната 
единица. 

3. Во Изборната единица Битола I од 169 чле-
нови на изборното тело гласале 157, од кои: 

За кандидатот Александар Тодоровски 40 
За кандидатот Лазо Ивановски 24 
За кандидатот Ѓорѓи Масларовски 33 
За кандидатот Методија Пешковски 15 
За кандидатот Трајко Крстевски 42 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран ТРАЈКО КРСТЕВСКИ од 

Битола што добил најголем број на гласов pi во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

4. Во Изборната единица Битола III од 169 чле-
нови на изборното тело гласале 157, од кои: 

За кандидатот Милица Костова 42 
За кандидатот Борис Павловски 33 
За кандидатот Цане Скерлевскр! 76 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избран ЦАНЕ СКЕРЛЕВСКИ, од 

Битола што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

5. Во Изборната единица Битола IV од 169 чле-
нови на изборното тело гласале 157 од кои: 

За кандидатот Тоде Горевски 103 
За кандидатот Алексо Мирчевски 41 
Неважни гласачки лргвчиња има 13 
За пратеник е избран ТОДЕ ГОРЕВСКИ од Би-

тола што добил најголем број на гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

6. Во Изборната единица Македонски Брод од 
90 членови на изборното тело гласале 89 од кои: 

За кандидатот Венче Станковски 58 
За кандидатот Ратко Стојановски О 
За кандидатот Ѓуро Поповски 16 
За кандидатот Бране Војнески 14 

Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеник е избран ВЕНЧЕ СТАНКОВСКИ 

од Македонски Брод што добил најголем број на 
гласови во изборното тело во општината од подрач-
јето на изборната единица. 

7. Во Изборната единица Гевгелија од 170 чле-
нови на изборното тело гласале 162 од кои: 

За кандидатот Славка Георгиева"Андреевиќ 156 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избрана СЛАВКА ГЕОРГИЕВА-

АНДРЕЕВИЌ од Скопје за која гласало мнозин-
ството од сите членови на изборното тело во општи-
ната од подрачјето на изборната единица. 

8. Во Изборната единица Гостивар I од 180 чле-
нови на изборното тело гласале 177 од кои: 

За кандидатот Муртезан Черкези 80 
За кандидатот Шабан Стафаи 77 
Неважни гласачки ливчиња има 20 
За пратеник е избран МУРТЕЗАН ЧЕРКЕЗИ од 

Гостивар што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето ћа избор-
ната единица. 

9. Во Изборната единица Гостивар II од 180 
членови на изборното тело гласале 177 од кои: 

За кандидатот Шукур Ибрахими 22 
За кандидатот Аметсаит Фетаи 36 
За кандидатот Хисни Амети 10 
За кандидатот Насир Казими 5 
За кандидатот Ружди Муслиу 9 
За кандидатот ЗелџиЈе Зендели 27 
За кандидатот Ј афур Муслиу 60 
Неважни гласачки ливчиња има 8 
За пратеник е избран ЈАФУР МУСЛИУ од Го-

стивар што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

10. Во Изборната единица Гостивар III од 180 
членови на изборното тело гласале 177 од кои: 

За кандидатот Видоја Мојсоски 21 
За кандидатот Исо Чапароски 26 
За кандидатот Мојсо ѓорѓиевски 40 
За кандидатот Русе Топузоски 80 
За кандидатот Јоно Кулумоски 4 
Неважни гласачки лршчиња има 6 
За пратеник е избран РУСЕ ТОПУЗОСКИ од 

Гостивар што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

11. Во Изборната единица Дебар од 80 членови 
на изборното тело гласале 74 од кои: 

За кандидатот Бинас Јани 16 
За кандидатот Нијази Лимани 42 
Неважни гласачки ливчиња има 16 
За пратеник е избран НИЈАЗИ ЛИМАНИ од 

Дебар што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

12. Во Изборната единица Делчево од 89 чле-
нови на изборното тело гласале 87 од кои: 

За кандидатот Фиданчо Апостолов 45 
За кандидатот Бранко Димитров 25 
За кандидатот Обрен Велков 13 
За кандидатот Бранко Јосифовски 3 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеник е избран ФИДАНЧО АПОСТОЛОВ 

од Делчево што добил најголем број на гласови во 
Р1зборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

13. Во Изборната единица Демир Хисар од 92 
членови на изборното тело гласале 84 од кои: 

За кандидатот Киро Дојчиновски 38 
За кандидатот Бошко Дуковски: 13 
За кандидатот Сандо Ангелевски 17 
За кандидатот Петко Ковачки 16 
Неважни гласачки ливчиња има О 
За пратеник е избран КИРО ДОЈЧИНОВСКИ 

од Демрф Хисар што добил најголем број на гла-
сови во изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 
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14. Во Изборната единица Кавадарци од 140 чле-
нови на изборното тело гласале 120 од кои: 

За кандидатот Киро Шопов 28 
За кандидатот Цвета Трифунева 12 
За кандидатот Глигор Тренчевски 44 
За кандидатот Јаким Зимовски 32 
Неважни гласачки ливчиња има 4 
За пратеник е избран ГЛИГОР ТРЕНЧЕВСКИ 

од Кавадарци што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

15. Во Изборната единица Кичево I од 122 чле-
нови на изборното тело гласале 114 од кои: 

За кандидатот Ванчо Михајловски 20 
За кандидатот Илија Вренцоски 48 
За кандидатот Драган Мишковски 10 
За кандидатот Мазлам Велиу 4 
За кандидатот Беќир Селими 13 
За кандидатот Алаудин Неџитоски 10 
Неважни гласачки ливчиња има 11 
За пратеник е избран ИЛИЈА ВРЕНЦОСКИ од 

Кичево што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

16. Во Изборната единица Кичево II од 122 чле-
нови на изборното тело гласале 114 од кои: 

За кандидатот Китан Дамјаноски 22 
За кандидатот Раде Деспотоски 19 
За кандидатот Киро Николаевски 20 
За кандидатот Силјан Коцески 20 
За кандидатот Неџбудин Ристеми 15 
За кандидатот Василие Велјаноски 10 
Неважни гласачки ливчиња има 8 
За пратеник е избран КИТАН ДАМЈАНОСКИ 

од с. Другово што добил најголем број на власови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

17. Во Изборната единица Кочани I од 142 чле-
нови на изборното тело гласале 135 од кои: 

За кандидатот Никола Пенов 41 
За кандидатот Јове Павлов 59 
За кандидатот Јордан Беличев 11 
За кандидатот Љупчо Крстев 10 
За кандидатот Тодор Симов 11 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран ЈОВЕ ПАВЛОВ од Коча-

ни што добил најголем број на гласови во избор-
ното тело во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

18. Во Изборната единица Кочани И од 214 
членови на изборното тело гласале 187 од кои: 

За кандидатот Киро Павлов 85 
За кандидатот Ристика Христова 26 
За кандидатот Стоил Цветковски 41 
За кандидатот Благој Дуданов 28 
Неважни гласачки ливчиња има 7 
За пратеник е избран КИРО ПАВЛОВ од Ви-

ница што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

19. Во Изборната единица Кратово од 89 чле-
нови на изборното тело гласале 80 од кои: 

За кандидатот Бранко Симоновски 50 
За кандидатот Љубинка Ефремова V 
За кандидатот Иван Китанов 16 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран БРАНКО СИМОНОВСКА 

од Кратово што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

20. Во Изборната единица Крива Паланка од 
133 членови на изборното тело гласале 129 од кои: 

За кандидатот Стефче Величковски 49. 
За кандидатот Александар Цветковски 80 
Неважни гласачки ливчиња О 
За пратеник е избран АЛЕКСАНДАР ЦВЕТ-

КОВСКИ од Крива Паланка што добил најголем 
број на гласови во изборното тело во општината 
од подрачјето на изборната единица. 

21. Во Изборната единица Крушево од 92 чле-
нови на изборното тело гласале 81 од кои: 

За кандидатот Димитар Коруноски 44 
За кандидатот Милан Михајлов 27 
За кандидатот Трајан Стојкоски 9 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеник е избран ДИМИТАР КОРУНОСКИ 

од Крушево што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

22. Во Изборната единица Куманово I од 180 
членови на изборното тело гласале 165 од кои: 

За кандидатот Ѓоко Поповски — Таче 75 
За кандидатот инж. Сречко Спасовски 76 
Неважни гласачки ливчиња има 14 
За пратеник е избран инж. СРЕЧКО СПАСОВ-

СКИ од Куманово што добил најголем број на гла-
сови во изборното тело во општината од подрач-
јето на изборната единица. 

23. Во Изборната единица Куманово П од 180 
членови на изборното тело гласале 165 од кои: 

За кандидатот Владо Филиповски 55 
За кандидатот Ангел Трајковски 39 
За кандидатот Димитар Стојановски 65 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избран ДИМИТАР СТОЈАНОВ-

СКИ од Куманово што добил најголем број на 
гласови во изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

24. Во Изборната единица Куманово Ш од 180 
членови на изборното тело гласале 165 од кои: 

За кандидатот Сефедин Сулејмани 92 
За кандидатот Фета Арифи 41 
Неважни гласачки ливчиња има 32 
За пратеник е избран СЕФЕДИН СУЛЕЈМАНИ 

од Куманово што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

25. Во Изборната единица Куманово IV од 180 
членови на изборното тело гласале 165, од кои: 

За кандидатот Живко Митевски 82 
За кандидатот Стамен Кузмановски 71 
Неважни гласачки ливчиња има 12 
За пратеник е избран Ж И В К О МИТЕВСКИ од 

Куманово што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

26. Во Изборната единица Неготино од 90 чле-
нови на изборното тело гласале 87, од кои: 

За кандидатот Олга Филиповска 30 
За кандидатот Бранко Бекчев 18 
За кандидатот Илија Дудин 29 
За кандидатот Блаже Цветков 10 
Неважни гласачки ливчиња има О 
За пратеник е избрана ОЛГА ФИЛИПОВСКА 

од Неготино што добила најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

27. Во Изборната единица Охрид I од 145 чле-
нови на изборното тело гласале 139, од кои: 

За кандидатот Бранко Бунташески 74 
За кандидатот Бранко Ковачески 14 
За кандидатот Есат Бајрам 20 
За кандидатот Виктор Плевеш 31 
Незажни гласачки ливчиња има О 
За пратеник е избран БРАНКО БУНТАШЕСКИ 

од Охрид што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

28. Во Изборната единица Охрид П од 145 чле-
нови на изборното тело гласале 139, од кои: 

За кандидатот Стојан Ристески 27 
За кандидатот Филип Филипоски 67 
За кандидатот Дафинче Ристески 63 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеник е избран ФИЛИП ФИЛИПОСКИ 

од Охрид што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 
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29. Во Изборната единица Прилеп I од 172 
членови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Кире Стефаноски 40 
За кандидатот Драган Сулаџиоски 51 
За кандидатот Кирил Кулески 60 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран КИРИЛ КУЛЕСКИ од 

Прилеп што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

30. Во Изборната единица Прилеп П од 172 
членови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Пандора Караџоска 44 
За кандидатот Павлина Стојкоска 21 
За кандидатот Борислав Кулески 54 
За кандидатот Киро Магдески 27 
Неважни гласачки ливчиња има 5 
За пратеник е избран БОРИСЛАВ КУЛЕСКИ 

од Прилеп што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

31. Во Изборната единица Прилеп Ш од 172 
членови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Александар Смугрески 78 
За кандидатот Атанас Петрески 65 
Неважни гласачки ливчиња има 11 
За пратеник е избран АЛЕКСАНДАР СМУГ-

РЕСКИ од Прилеп што добил најголем број на 
гласови во изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

32. Во Изборната единица Прилеп IV од 172 
членови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Ристе Богески 77 
За кандидатот Ѓоре Пашоски 70 
Неважни гласачки ливчиња има 7 
За пратеник е избран РИСТЕ БОГЕСКИ од 

Прилеп што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

33. Во Изборната единица Пробиштип од 106 
членови на изборното тело гласале 102, од кои: 

За кандидатот Лазар Арсениевски 44 
За кандидатот Добре Јакимовски 29 
За кандидатот Томе Јовановски 14 
За кандидатот Јован Ризински 4 
За кандидатот Трајче Секуловски 9 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран ЛАЗАР АРСЕНИЕВСКИ 

од Пробиштип што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

34. Во Изборната единица Радовиш од 112 чле-
нови на изборното тело гласале 111, од кои: 

За кандидатот Димитар Ташков 52 
За кандидатот Костадин Костов 56 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран КОСТАДИН КОСТОВ од 

Радовиш што добил најголем број на гласови РО 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

35. Во Изборната единица Ресен од 125 членови 
на изборното тело гласале 123, од кои: 

За кандидатот Драги Тозија 78 
За кандидатот Мирче Тасевски 13 
За кандидатот Крсте Доревски 30 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран ДРАГИ ТОЗИЈА од Скопје 

што добил најголем број на гласови во изборното 
тело во општината од подрачјето на изборната еди-
ница. 

36. Во Изборната единица Свети Николе од 126 
членови на изборното тело гласале 120, од кои: 

За кандидатот Љубе Трајчев 118 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран ЉУБЕ ТРАЈЧЕВ од Све-

ти Николе за кого гласало мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

37. Во Изборната единица Скопје I од 338 чле-
нови на изборното тело гласале 338, од кои: 

За кандидатот Ванчо Чавдарски 209 
За кандидатот Султана Лозанова 28 
За кандидатот Саво Климовски 71 
Неважни гласачки ливчиња има О 
За пратеник е избран ВАНЧО ЧАВДАРСКИ од 

Скопје што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

38. Во Изборната единица Скопје П од 338 чле-
нови на изборното тело гласале 338, од кои: 

За кандидатот Анте Поповски 130 
За кандидатот Невена Теохарева 109 
За кандидатот Тодор Митков 99 
Неважни гласачки ливчиња има О 
За пратеник е избран АНТЕ ПОПОВСКИ од 

Скопје што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

39. Во Изборната единица Скопје Ш од 338 чле-
нови на изборното тело гласале 338, од кои: 

За кандидатот Фахри Ка ја 245 
Неважни гласачки ливчиња има 93 
За пратеник е избран ФАХРИ КАЈА од Скопје 

за кого гласало мнозинството од сите членови на 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

40. Во Изборната единица Скопје IV ед 338 чле-
нови на изборното тело гласале 338, од кои: 

За кандидатот Љупчо Грозданов 193 
За кандидатот Руси Аљоша 58 
За кандидатот Слободанка Младеновска 81 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избран ЉУПЧО ГРОЗДАНОВ од 

Скопје што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

41.Во Изборната единица Скопје V од 338 
членови на изборното тело гласале 338, од кои: 

За кандидатот Горѓи Кртев 133 
За кандидатот Александар Поповски 85 
За кандидатот Владо Василевски 118 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран ЃОРЃИ КРТЕВ од Скопје 

што добил најголем број на гласови во изборното 
тело во општината од подрачјето на изборната еди-
ница. 

42. Во Изборната единица Скопје VI од 338 чле-
нови на изборното тело гласале 338, од кои: 

За кандидатот Душка Бојановска 307 
Неважни гласачки ливчиња има 31 
За пратеник е избрана ДУШКА БОЈАНОВСКА 

од Скопје за која гласале мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

43. Во Изборната единица Скопје VII од 338 
членови на изборното тело гласале 338, од кои: 

За кандидатот Вера Божинова 162 
За кандидатот Љупчо Павловски 80 
За кандидатот Цвета Гркова 91 
Неважни гласачки ливчиња има 5 
За пратеник е избрана ВЕРА БОЖИНОВА од 

Скопје што добила најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

44. Во Изборната единица Скопје VHI од 338 
членови на изборното тело гласале 338 од кои: 

За кандидатот Никола Узунов 199 
За кандидатот Александар Ачкоски 94 
За кандидатот Петар Урумов 42 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран НИКОЛА УЗУНОВ од 

Скопје што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

45. Во Изборната единица Скопје IX од 338 
членови на изборното тело гласале 338, од кои: 
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За кандидатот Трајко Трачевски 310 
Неважни гласачки ливчиња има 28 
За пратеник е избран ТРАЈКО ТРПЧЕВСКИ 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

46. Во Изборната единица Скопје X од 338 чле-
нови на изборното тело гласале 338, од кои: 

За кандидатот Димитар Шопов 187 
За кандидатот Ленче Тасева 117 
За кандидатот Александар Ѓоргиевски 32 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран ДИМИТАР ШОПОВ од 

Скопје што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

47. Во Изборната единица Скопје XI од 338 чле-
нови на изборното тело гласале 338, од кои: 

За кандидатот Латинка Живковиќ 155 
За кандидатот Борис Брсаковски 178 
Неважни гласачки ливчиња има 5 
За пратеник е избран БОРИС БРСАКОВСКИ 

од Скопје што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

48. Во Изборната единица Струга I од 149 чле-
нови од изборното тело' гласале 147, од кои: 

За кандидатот Оранија Попоска 47 
За кандидатот Крсте Чакар 20 
За кандидатот Коста Бојчески 76 
Неважни гласачки ливчиња има 4 
За пратеник е избран КОСТА БОЈЧЕСКИ од 

Струга што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

49. Во Изборната единица Струга П од 149 чле-
нови на изборното тело гласале 147, од кои: 

За кандидатот Блаже Кољоски 21 
За кандидатот Петре Радески 21 
За кандидатот Осман Сеља 62 
За кандидатот Петко Домазетоски 23 
Неважни гласачки ливчиња има 20 
За пратеник е избран ОСМАН СЕЉА од с. Де-

логожда што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

50. Во Изборната единица Струмица I од 170 
членови на изборното тело гласале 169, од кои: 

За кандидатот Чедо Хаџиски 93 
За кандидатот Томе Николов 14 
За кандидатот Сандо Костов 52 
За кандидатот Ратка Арсова 6 
Неважни гласачки ливчиња има 4 
За пратеник е избран ЧЕДО ХАЏИСКИ од 

Струмица што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

51. Во Изборната единица Струмица П од 170 
членови на изборното тело гласале 169, од кои: 

За кандидатот Георги Митев 94 
За кандидатот Мара Димитрова 75 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран ГЕОРГИ МИТЕВ од Стру-

мица што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

52. Во Изборната единица Струмица Ш од 170 
членови на изборното тело гласале 169, од кои: 

За кандидатот Андон Андонов 31 
За кандидатот Владо Стојчев 70 
За кандидатот Трајче Арапов 65 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран ВЛАДО СТОЈЧЕВ од 

с. Ново Село што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето па 
изборната единица. 

53. Во Изборната единица Тетово I од 176 чле-
нови на изборното тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Ријан Зејно 70 
За кандидатот Ба јрам Мемети 77 
Неважни гласачки ливчиња има 27 
За пратеник е избран БАЈРАМ МЕМЕТИ од 

с. Гол. Речица што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

54. Во Изборната единица Тетово П од 176 чле-
нови во изборното тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Џемаил Шерифи 77 
За кандидатот Неџат Идризи 71 
Неважни гласачки ливчиња има 26 
За пратеник е избран ЏЕМАИЛ ШЕРИФИ од 

Тетово што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

55. Во Изборната единица Тетово Ш од 176 
членови на изборното тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Мирко Крстески 146 
Неважни гласачки ливчиња има 28 
За пратеник е избран МИРКО КРЕТЕСКИ од 

с. Теарце за кого гласало мнозинството од сите чле-
нови на изборното тело во општината од подрач-
јето на изборната единица. 

56. Во Изборната единица Тетово IV од 176 
членови на изборното тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Нухи Бесими 65 
За кандидатот Осман Имери 80 
Неважни гласачки ливчиња има 29 
За пратеник е избран ОСМАН ИМЕРИ од Те-

тово што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

57. Во Изборната единица Т. Велес I од 157 
членови на изборното тело гласале 143, од кои: 

За кандидатот Ангел Димов 76 
За кандидатот Ѓоре Палашев 21 
За кандидатот Иван Сина динов 15 
За кандидатот Божидар Ампов 10 
За кандидатот Владо Чонков 21 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран АНГЕЛ ДИМОВ од Ти-

тов Велес што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

58. Во Изборната единица Титов Велес П од 
157 членови на изборното тело гласале 143, од кои: 

За кандидатот Оливера Крстева 62 
За кандидатот Лилјана Крстева 45 
За кандидатот Славчо Николов 35 
Неважни гласачки личвиња има 1 
За пратеник е избран ОЛИВЕРА КРСТЕВА од 

Титов Велес што добила најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

59. Во Изборната единица Титов Велес Ш од 
157 членови на изборното тело гласале 143, од кои: 

За кандидатот Јоле Трајков 80 
За кандидатот Спиро Тркалевски 60 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран ЈОЛЕ ТРАЈКОВ од Титов 

Велес што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

60. Во Изборната единица Штип од 150 членови 
на изборното тело гласале 140, од кои: 

За кандидатот Борислав Мицков 99 
За кандидатот Невена Милева 41 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран БОРИСЛАВ МИЦКОВ од 

Штип што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 
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VII.Bo прилог кон овој извештај Ви се доста-
вуваат изборните акти кои се однесуваат на из-
борот на пратениците на Просветно-културниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Бр. 281/1 
28 април 1969 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

Члешзви: 
1. Томе Пулејков, с. р. 2. Перо Липковски, с. р. 
3. Зоге Грујовски, с. р. 4. Милорад Антовски, с. р. 

5. Љубомир Варош л и ја, с. р. 

115. 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА 
ПРАТЕНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНО - 3 ДР АВСТВЕ -
НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, ги прими изборните акти од 
општинските изборни комисии за избор на прате-
ници на Социјално-здравствениот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
истите ги разгледа и во смисла на член 149 став 3 
од Законот за избор на пратеници за Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на Со-
цијално-здравствениот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија му го подне-
сува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ПРАТЕНИ-
ЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Изборот на пратениците за СоциЈално-здраз-
ствениот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, согласно Решението на 
Претседателот на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија број 634 од 24. П. 1969 година, 
објавено во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" број 8/1969 година, се одр-
жа на 23 април 1969 година во изборните тела во 
сите општини во Социјалистичка Република Маке-
донија и тоа за кандидатите чии кандидатури беа 
потврдени од надлежните изборни комисии. 

П. Резултатите од изборот на пратениците за 
Социјално-здравствениот собор на Собранието по 
изборните единици ги утврдија општинските избор-
ни комисии за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на на-
чин утврден во член 145—149 од Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Ш. Со спроведувањето на изборите за изборот 
на пратениците на Социјално-здравствениот собор 
на Собранието под грижата на Републичката из-
борна комисија, раководеа општински изборни ко-
мисии, именувани од страна на оваа Комисија со 
Решение број 43 од 13. П. 1969 година „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" 
број 8/69 година. 

IV. Републичката изборна комисија ги прегледа 
изборниве акти што се однесуваат на изборот на 
пратениците за овој Собор и во утврдените за из-
брани, не најде неправилности на што би имале 
влијание на резултатот од изборите. 

V. На избраните пратеници на Социјално-здрав-
ствениот собор, надлежните општински изборни ко-
мисии, во смисла на член 149 став X им издадеа 
уверенија дека се избрани. 

VI. Резултатите од изборот на пратеници и i 
Социјално-здравствениот собор по изборни единици 
се следни: 

1. Во Изборната единица Берово од 100 членови 
на изборното тело гласале 100, од кои: 

За кандидатот Д-р Иван ѓорѓиев 30 
За кандидатот Драги Гошевски 37 
За кандидатот Д-р Милан Русковски 30 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран ДРАГИ ГОШЕВ СКИ o i 

Берово што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица 

2. Во Изборната единица Битола I од 169 чле-
нови на изборното тело гласале 157, од кои: 

За кандидатот Д-р Љубен Ѓеоргиевски 61 
За кандидатот Горе Михајловски 37 
За кандидатот Д-р Финка Терзиева 59 
Неважни гласачки ливчиња има О 
За пратеник е избран Д-р ЉУБЕН ГЕОРГИЕВ-

СКИ од Битола што добил најголем број на гла-
сови во изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 

3. Во Изборната единица Битола П од 169 чле-
нови на изборното тело гласале 157, од кои: 

За кандидатот Д-р Марика Сотировска — Сер-
вини 82 

За кандидатот Љубица Петанова 69 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избрана МАРИКА СОТИРОВ-

СКА — СИРВИНИ од Битола што добила најголем 
број на гласови во изборното тело во општината од 
подрачјето на изборната единица. 

4. Во Изборната единица Битола Ш од 169 чле-
нови на изборното тело гласале 157, од кои. 

За кандидатот Д-р Владо Петковски 80 
За кандидатот Д-р Благој Поповски 52 
За кандидатот Перо Дораковски 18 
Неважни гласачки ливчиња има 7 
За пратеник е избран Д-р ВЛАДО ПЕТКОВСКИ 

од Битола што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

5. Во Изборната единица Битола IV од 169 ч по-
нови на изборното тело гласале 157, од кои' 

За кандидатот Д-р ѓорѓи Трандафиловски 100 
За кандидатот Д-р Петар Ангелевски 34 
За кандидатот Д-р Јани Димулковски 15 
Неважни гласачки ливчиња има 8 
За пратеник е избран Д-р ЃОРЃИ ТРАНДАФИ-

ЛОВСКИ од Битола што добил најголем број на 
гласови во изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица 

6. Во Изборната единица Брод од 90 членови 
на изборното тело гласале 89, од кои 

За кандидатот Драге Јанески 55 
За кандидатот Богомир Петрески 1 
За кандидатот Олга Мирческа 31 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран ДРАГИ ЈАНЕСКИ од 

с. Самоков што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

7. Во Изборната единица Гевгелија од 170 чле-
нови на изборното тело гласале 162, од коп 

За кандидатот Владо Попов 161 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
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За пратеник е избран ВЛАДО ПОПОВ од Гев-
гелија за кого гласало мнозинството од сите чле-
нови на изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 

8. Во Изборната единица Гостивар I од 180 чле-
нови на изборното тело гласале 177, од кои: 

За кандидатот Д-р Никола Нејман 51 
За кандидатот Д-р Антонија Цветановски 12 
За кандидатот Живко Богдановски 50 
За кандидатот Душан Михаилоски 58 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избран ДУШАН МИХАИЛОСКИ 

од Гостивар што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

9. Во Изборната единица Гостивар П од 180 чле-
нови на изборното тело гласале 177 од кои: 

За кандидатот Д-р Мифтар Курти 136 
Неважни гласачки ливчиња има 41 
За пратеник е , избран Д-р МИФТАР КУРТИ 

од Гостивар за кого гласало мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

10. Во изборната единица Гостивар Ш од 180 
членови на изборното тело гласале 164, од кои: 

За кандидатот не се одржани избори 
11. Во Изборната единица Дебар од 80 членови 

на изборното тело гласале 74, од кои: 
За кандидатот Д-р Миле Макревски 25 
За кандидатот Д-р Славко Андоновски 29 
За кандидатот Петко Јовчевски 17 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран Д-р СЛАВКО АНДОНОВ-

СКИ од Дебар што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

12. Во Изборната единица Делчево од 88 чле-
нови на изборното тело гласале 87, од кои: 

За кандидатот Д-р Трајче Христов 45 
Неважни гласачки ливчиња има 42 
За пратеник е избран Д-р ТРАЈЧЕ ХРИСТОВ 

од Делчево за кого зласало мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

13. Во Изборната единица Демир Хисар од 92 
членови на изборното тело гласале 84, од кои: 

За кандидатот Д-р Драгољуб Христовски 81 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран Д-р ДРАГОЉУБ ХРИС-

ТОВСКИ од Демир Хисар за кого гласало мнозин-
ството од сите членови на изборното тело во оп-
штината од подрачјето на изборната единица. 

14. Во Изборната единица Кавадарци од 140 
членови на изборното тело гласале 122, од кои: 

За кандидатот Д-р Диме Мешков 60 
За кандидатот Д-р Методи Боцев 26 
За кандидатот Д-р Александар Хаџи Јорданов 36 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран Д-р ДИМЕ МЕШКОВ од 

Кавадарци што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

15. Во Изборната единица Кичево I од 122 чле-
нови на изборното тело гласале 114, од кои: 

За кандидатот Д-р Џевид Алиу 63 
Неважни гласачки ливчиња има 51 
За пратеник е избран Д-р ЏЕВИД АЛИУ од 

Кичево за кого гласало мнозинството од сите чле-
нови на изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 

16. Во Изборната единица Кичево П од 122 чле-
нови на изборното тело гласале 114, од кои: 

За кандидатот Д-р Методија Гаврилоски 44 
За кандидатот Д-р С Т О Ј М И Р Велјаноски 68 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран Д-р С Т О Ј М И Р ВЕЛЈА-

НОСКИ од Кичево што добил најголем број на 
гласови во изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

17. Во Изборната единица Кочани I од 142 чле-
нови на изборното тело гласале 135, од кои: 

За кандидатот Д-р Јанка Карапетровиќ 37 
За кандидатот Никола Николов 12 
За кандидатот Д-р Симеон Ѓоргиев 68 
За кандидатот Стојан Лазаров 16 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран Д-р СИМЕОН ГЕОРГИ СВ 

од Кочани што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

18. Во Изборната единица Кочани П од 214 чле-
нови на изборното тело гласале 187 од кои: 

За кандидатот Д-р Милка Павловска 93 
За кандидатот Д-р Јован Манчевски 40 
За кандидатот Марија Василева 28 
За кандидатот Д-р Здравко Тодоров 24 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран Д-р МИЛКА ПАВЛОВ-

СКА од Виница што добила најголем број на гла-
сови во изборното тело во општината од подрач-
јето на изборната единица. 

19. Во Изборната единица Кратово од 89 чле-
нови на изборното тело гласале 80, од кои: 

За кандидатот Д-р Крсто Здравевски 49 
За кандидатот Д-р Горѓи Какашевски 28 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран Д-р КРСТО ЗРАВЕВСКИ 

од Кратово што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

20. Во Изборната единица Крива Паланка од 
133 членови на Изборното тело гласале 129, од кои: 

За кандидатот Д-р Александар Анастасовски 126 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран Д-р АЛЕКСАНДАР АНА-

СТАСОВСКИ од Крива Паланка, за кого гласало 
мнозинството од сите членови на изборното тело 
во општината од подрачјето на изборната единица. 

21. Во Изборната единица Крушево од 92 чле-
нови на изборното тело гласале 81, од кои: 

За кандидатот Д-р Никола Маркоски 70 
Неважни гласачки ливчиња има 11 
За пратеник е избран Д-р НИКОЛА МАРКОС-

КИ од Крушево за кого гласало мнозинството од 
сите членови на изборното тело во општината од 
подрачјето на изборната единица. 

22. Во Изборната единица Куманово I од 180 
членови на изборното тело гласале 165, од кои: 

За кандидатот Орде Кузмановски 143 
Неважни гласачки ливчиња има 22 
За пратеник е избран ОРДЕ КУЗМАНОВСКИ 

од Куманово за кого гласало мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

23. Во Изборната единица Куманово П од 180 
членови на изборното тело гласале 165, од кои: 

За кандидатот Раде Петровски — Каре 67 
За кандидатот Д-р Адам Адамов 35 
За кандидатот Д-р Страшко Георгиев 54 
Неважни гласачки ливчиња има 9 
За пратеник е избран РАДЕ ПЕТРОВСКИ од 

Куманово што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

24. Во Изборната единица Куманово Ш од 180 
членови на изборното тело гласале 165, од кои: 

За кандидатот Д-р Драги Илиевски 149 
Неважни гласачки ливчиња има 16 
За пратеник е избран Д-р ДРАГИ ИЛИЕВСКИ 

од Куманово за кого гласало мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од под-
рачјето на изборната единица. 

25. Во Изборната единица Куманово IV од 180 
членови на изборното тело гласале 165, од кои: 

За кандидатот Д-р Душко Цветковски 142 
Неважни гласачки ливчиња има 23 
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За пратеник е избран д-р ДУШКО ЦВЕТКОВ-
СКИ од Куманово за кого гласало мнозинството од 
сите членови на изборното тело во општината од 
подрачјето на изборната единица. 

26. Во Изборната единица Неготино од 90 чле-
нови на изборното тело гласале 87, од кои: 

За кандидатот Милка Михова 40 
За кандидатот Владислав Николов 11 
За кандидатот Владимир Оасинечки 28 
За кандидатот Анастасија Пиштолова 7 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеник е избрана МИЛКА МИХОВА од 

Неготино што добила најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

27. Во Изборната единица Охрид I од 145 ч де-
нови на изборното тело гласале 140, од кои: 

За кандидатот примар. Д-р Ристо Филов 62 
За кандидатот Д-р Петар Мостров 78 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран Д-р ПЕТАР МОСТРОВ 

од Охрид што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

28. Во Изборната единица Охрид II од 145 чле-
нови на изборното тело гласале 140, од кои: 

За кандидатот Д-р Владо Константинови 102 
Неважни гласачки ливчиња има 38 
За пратеник е избран Д-р ВЛАДО КОНСТАН-

ТИНОСКИ од Охрид за кого гласало мнозинството 
од сите членови на изборното тело во општината од 
подрачјето на изборната единица. 

29. Во Изборната единица Прилеп I од 172 чле-
нови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Д-р Борка Јамаковски 44 
За кандидатот Гице Караџоски 40 
За кандидатот Д-р Панче Илиоски 50 
За кандидатот Живко Ристески 16 
Неважни гласачки ливчиња има 4 
За пратеник е избран Д-р ПАНЧЕ ИЛИОСКИ 

од Прилеп што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

30. Во Изборната единица Прилеп II од 172 чле-
нови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Д-р Кирил Димески 44 
За кандидатот Д-р Даме Дамески 68 
За кандидатот Данчо Станкоски 8 
За кандидатот Магда Петреска 6 
За кандидатот Д-р Христо Брашнаров 24 
Неважни гласачки ливчиња има 4 
За пратеник е избран Д-р ДАМЕ ДАМЕСКИ од 

Прилеп што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

31. Во Изборната единица Прилеп III од 172 
членови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Д-р Никола Багески 91 
За кандидатот Наум Стамболџиоски 51 
Неважни гласачки ливчиња има 12 
За пратеник е избран Д-р НИКОЛА БАГЕСКИ 

од Прилеп што добил најголем број на гласови РО 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

32. Во Изборната единица Прилеп IV од 172 чле-
нови на изборното тело гласале 154, од кои: 

За кандидатот Д-р Милан Гаврилоски 74 
За кандидатот Нове Михајлоски 20 
За кандидатот Илија Спиркоски 17 
За кандидатот Никола Николоски 37 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избран Д-р МИЛАН ГАВРИЛО-

СКИ од Прилеп што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

33. Во Изборната единица Пробиштип од 106 
членови на изборното тело гласале 102, од кои: 

За кандидатот Д-р Никола Куновски 80 
Неважни гласачки ливчиња има 22 

За пратеник е избран Д-.р НИКОЛА КУНОВ-
СКИ од Пробиштип за кого гласало мнозинството 
од сите членови на изборното тело во општината од 
подрачјето на изборната единица. 

34. Во Изборната единица Радовиш од 112 чле-
нови на изборното тело гласале 111, од кои: 

За кандидатот Д-р Андон Кочев 62 
Неважни гласачки ливчиња има 49 
За пратеник е избран Д-р АНДОН КОЧЕВ од 

Радовиш за кого гласало мнозинството од сите чле-
нови на изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 

35. Во Изборната единица Ресен од 125 членови 
на изборното тело гласање 123, од кои: 

За кандидатот Д-р Љубин Доревски 90 
За кандидатот Д-р Илија Неновски 33 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран Д-р ЉУБИН ДОРЕВСКИ 

од Ресен што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

36. Во Изборната единица Свети Николе од 125 
членови на изборното тело гласале 120, од кои: 

За кандидатот Д-р Станка Гонева 35 
За кандидатот Ристо Гонев 7 
За кандидатот Коце Миланов 5 
За кандидатот Д-р Борче Ефтимов 11 
За кандидатот Д-р Трпе Шекутковски 24 
За кандидатот Д-р Трајан Лазаров 32 
За кандидатот Д-р Димитар Крстев 4 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избрана Д-р СТАНКА ГОНЕВА 

од Свети Николе што добила најголем број на гла-
сови во изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 

37. Во Изборната единица Скопје I од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 341, од кои: 

За кандидатот Васка Дуганова 162 
За кандидатот Милорад Младеновиќ 167 
Неважни гласачки ливчиња има 12 
За пратеник е избран МИЛОРАД МЛАДЕНО-

ВИЌ од Скопје што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето па 
изборната единица. 

38. Во Изборната единица Скопје II од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 341, од кои: 

За кандидатот Аница Божиноска 159 
За кандидатот Јовица Јовановски 172 
Неважни гласачки ливчиња има 10 
За пратеник е избран ЈОВИЦА ЈОВАНОВСКИ 

од Скопје што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

39. Во Изборната единица Скопје III од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 341, од кои: 

За кандидатот Иван Дејанов 244 
За кандидатот Наце Крстиќ 82 
Неважни гласачки ливчиња има 15 
За пратеник е избран ИВАН ДЕЈАНОВ од 

Скопје што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

40. Во Изборната единица Скопје IV од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 341, од кои: 

За кандидатот Стојка Ќосева 313 
Неважни гласачки ливчиња има 28 
За пратеник е избрана СТОЈКА ЌОСЕВА од 

Скопје за кого гласало мнозинството од сите чле-
нови на изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 

41. Во Изборната единица Скопје V од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 341, од кои: 

За кандидатот Јован Иванов 100 
За кандидатот Љубомир Јаковски 43 
За кандидатот Евдокија Грковска 48 
За кандидатот Никола Христов 149 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеник е избран НИКОЛА ХРИСТОВ од 
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Скопје што добил најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

42. Во Изборната единица Скопје VI од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 341, од кои: 

За кандидатот Јордан Никодиновски 198 
За кандидатот Џеват Алибеговски 52 
За кандидатот Шабан Халид 81 
Неважни гласачки ливчиња има 10 
За пратеник е избран ЈОРДАН НИКОДИНОВ-

СКИ од Скопје што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица 

43. Во Изборната единица Скопје VII од 381 
членови на изборното тело гласале 341, од кои: 

За кандидатот Миле Миланов 218 
За кандидатот Димо Јанчевски 117 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избран МИЛЕ МИЛАНОВ од 

Скопје што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

44. Во Изборната единица Скопје VIII од 381 
членови на изборното тело гласале 341, од кои: 

За кандидатот Милена Влашка 234 
За кандидатот Генко Андоновски 96 
Неважни гласачки ливчиња има 11 
За пратеник е избрана МИЛЕНА ВЛАШКА од 

Скопје што добила најголем број на гласови во из-
борното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

45. Во Изборната единица Скопје IX од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 341, од кои: 

За кандидатот Блажо Милошевски 136 
За кандидатот Томе Трајковски 113 
За кандидатот Градимир Чаневски 84 
Неважни гласачки ливчиња има 8 
За пратеник е избран БЛАЖЕ МИЛОШЕВСКИ 

од Скопје што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

46. Во Изборната единица Скопје X од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 341, од кои: 

За кандидатот Виолета Арсенска 179 
За кандидатот Бранко Коевски 148 
Неважни гласачки ливчиња има 14 
За пратеник е избрана ВЕОЛЕТА АРСЕНСКА 

од Скопје што добила најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

47. Во Изборната единица СкопЈе XI од 381 чле-
нови на изборното тело гласале 341, од кои: 

За кандидатот Тодор Јосифовски 276 
Неважни гласачки ливчиња има 65 
За пратеник е избран ТОДОР ЈОСИФОВСКИ 

од Скопје за кого гласало мнозинството од сите 
членови на изборното тело во општината од подрач-
јето на изборната единица. 

48. Во Изборната единица Струга I од 149 чле-
нови на изборното тело гласале 147, од кои. 

За кандидатот Димитар Трпеноски 44 
За кандидатот Марко Коскоски 4 
За кандидатот Јован Јованоски 30 
За кадидатот Иван Белески 2 
За кандидатот Стефан Дуноски 10 
За кандидатот Ристо Стојаноски 32 
За кандидатот Јован Ковачески 20 
За кандидатот Цвета Кочоска 2 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран ДИМИТАР ТРПЕНОСКИ 

од Струга што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

49. Во Изборната единица Струга II, избор на 
пратеник не е извршен. Единствениот кандидат чија 
кандидатура беше потврдена од Општинската из-
борна комисија, на денот на изборите (23 април 1969 
година), не го доби мнозинството на гласови на сите 
членови на изборното тело. На повторното гласање, 

кандидатот пак не го доби потребното мнозинство на 
гласови од чл. 146 став 1. Поради тоа, Општинската 
изборна комисија утврди дека не е избран пратеник 
во оваа изборна единица и дека целата изборна по-
стапка треба да се повтори (член 146 став 2). 

50. Во Изборната единица Струмица I од 170 
членови на изборното тело гласале 169, од кои: 

За кандидатот Иван Галев 153 
Неважни гласачки ливчиња има 16 
За пратеник е избран ИВАН ГАЛЕВ од Стру-

мица за кого гласало мнозинството од сите членови 
на изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

51. Во Изборната единица Струмица II од 170 
членови на изборното тело гласале 169, од кои: 

За кандидатот Коста Годев 75 
За кандидатот Никола Караманов 91 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеник е избран НИКОЛА КАРАМАНОВ 

од Струмица што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

52. Во Изборната единица Струмица III од 170 
членови на изборното тело гласале 169, од кои: 

За кандидатот Димитар Гошев 112 
За кандидатот Ефто Ричлиев 55 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеник е избран ДИМИТАР ГОШЕВ од 

Струмица што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

53. Во Изборната единица Тетово I од 176 чле-
нови на изборното тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Д-р Ристо Манасиев 99 
За кандидатот Асан Фета 69 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеник е избран Д-р РИСТО МАНАСИЕВ 

од Тетово што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

54. Во Изборната единица Тетово II од 176 ч пе-
нови на изборното тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Борис Герасимовски 90 
За кандидатот Живко Видоески 74 
Неважни гласачки ливчиња има 10 
За пратеник е избран Д-р БОРИС ГЕРАСИМОВ-

СКИ од Тетово што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица 

55. Во Изборната единица Тетово III од 176 
членови на изборното тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Д-р Ангел Генадиев 124 
За кандидатот Д-р Горче Јованоски 43 
Неважни гласачки ливчиња има 7 
За пратеник е избран Д-р АНГЕЛ ГЕНАДИЕВ 

од Тетово што добил најголем број на гласови во 
изборното тело во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

56. Во Изборната единица Тетово IV од 176 чле-
нови на изборната тело гласале 174, од кои: 

За кандидатот Д-р Василие Давидоски 142 
Неважни гласачки ливчиња има 32 
За пратеник е избран Д-р ВАСИЛИЕ ДАВИДО-

СКИ од Тетово за кого гласало мнозинството од 
сите членови на изборното тело во општината од 
подрачјето на изборната единица. 

57. Во Изборната единица Титов Велес од 157 
членови на изборното тело гласале 143, од кои: 

За кандидатот Јордан Јовев 38 
За кандидатот Никола Стојанов 105 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран НИКОЛА СТОЈАНОВ од 

Титов Велес што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

58. Во Изборната единица Титов Велес од 157 
членови на изборното тело гласале 143, од кои: 

За кандидатот Милан Сланев 77 
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За кандидатот Мира Никушева 62 
Неважни гласачки ливчиња има 4 
За пратеник е избран МИЛАН СЛАНЕВ од 

Титов Велес што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

59. Во Изборната единица Титов Велес од 157 
членови на изборното тело гласале 143, од кои 

За кандидатот Ердем Шабан 130 
Неважни гласачки ливчиња има 13 
За пратеник е избран ЕРДЕМ ШАБАН од Титов 

Велес за кого гласало мнозинството од сите чле-
нови на изборното тело во општината од подрачјето 
на изборната единица. 

60. Во Изборната единица Штип од 150 члено-
ви на изборното тело гласале 140, од кои: 

За кандидатот Д-р Богољуб Јовев 37 
За кандидатот Д-р Илија Пуздерлиски 50 
За кандидатот Д-р Димитар Чифутов 36 
За кандидатот Д-р Тодор Гајдарџиски 17 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеник е избран Д-р ИЛИЈА ПУЗДЕРЛИ-

СКИ од Штип што добил најголем број на гласови 
во изборното тело во општината од подрачјето на 
изборната единица. 

VII. Во прилог кон овој извештај Ви се доста-
вуваат изборните акти кои се однесуваат на избо-
рот на пратениците на Социјално-здравствениот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Бр. 282/1 
28 април 1969 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател, 

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

ЧЛЕНОВИ: 
1. Томе Пулејков, с. р. 
2. Перо Липковски, с. р. 
3. Зоге Груевски, с. р. 
4. Милорад Антевски, с. р. 
5. Љубомир Баратлија, с. р. 

116. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА 
ПРАТЕНИЦИТЕ НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 

НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, по примањето и разгледувањето 
на изборните акти од општинските изборни коми-
сии за избор на пратеници на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, врз основа на 
член 158 во врска со член 149 став 3 од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, на Соборот на оп-
штините му го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ПРАТЕНИ-
ЦИТЕ НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. Изборите за пратеници на Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, согласно Решението на претседателот 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија број 634 од 24. П. 1969 година, објавено во 

„Службен весник на СРМ" бр. 8/69 година, се одр-
жаа на 23 април 1969 година на седниците на оп-
штите собори во сите општини во Социјалистичке 
Република Македонија и тоа за кандидатите чии 
кандидатури беа потврдени од надлежните општин-
ски изборни комисии. 

II. Резултатите од изборот на пратениците на 
Соборот на општините на Собранието по изборни 
единици ги утврдија општинските изборни коми-
сии за избор на пратениците на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на начинот 
утврден со член 157 од Законот за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

III. Со спроведувањето на изборите за избор на 
пратеници на Соборот на општините на Собранието, 
под грижата за Републичката изборна комисија, 
раководеа општинските изборни комисии, имену-
вани од страна на оваа Комисија со Решението број 
43 од 13. П. 1969 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 8/69 година). 

IV. Републичката изборна комисија ги прегле-
да изборните акти што се однесуваат на изборот на 
пратеници на овој собор и во утврдените за из-
брани не најде неправилности што би имале битно 
влијание на резултатот од изборите. 

V. На избраните пратеници на Соборот на оп-
штините, надлежните општински изборни комисии, 
во смисла на член 158 во врска со член 149 став 1 
од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, им из-
дадоа уверенија дека се избрани за пратеници. 

VI. Резултатите од изборот на пратеници на 
Соборот на општините по изборни единици се 
следни: 

1. Во Изборната единица Берово од 135 членови 
на општиот собор гласале 130, од кои: 

За кандидатот Борко Станоевски 84 
За кандидатот Благоја Ајтарски 49 
За кандидатот Глигор Брашнарски 40 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеник е избран БОРКО СТАНОЕВСКИ 

за кого гласало мнозинството од сите членови на 
општиот собор во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

Во оваа изборна единица едно пратеничко ме-
сто е непотполнето бидејќи другите двајца канди-
дати и по повторното гласање не го добија по-
требното мнозинство гласови, поради што во оваа 
изборна единица за избор на еден пратеник на Со-
борот на општините ќе се повтори целата изборна 
постапка, согласно член 157 став 2 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија. 

2. Во Изборната единица Битола од 187 чле-
нови на Општиот собор гласале 145, од кои: 

За кандидатот Васко Гагачевски 79 
За кандидатот Зора Велјанова 70 
За кандидатот Милан Димитровски 53 
За кандидатот Гоце Поповски 68 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеници се избрани ВАСКО ГАГАЧЕВСКИ 

и ЗОРА БЕЛ ЈАНОВ А од Битола кои добиле најго-
лем број гласови во општиот собор во општината од 
подрачјето на изборната единица. 

3. Во Изборната единица Брод од 90 членови 
на општиот собор гласале 89, од кои: 

За кандидатот Мирко Јакимоски 15 
За кандидатот Југослав Миноски 21 
За кандидатот Стевко Дојчиновски 35 
За кандидатот Предраг Лазески 38 
За кандидатот Ѓоре Ѓурчиноски 41 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеници се избрани ЃОРЕ ЃУРЧИНОСКИ 

и ПРЕДРАГ ЛАЗЕСКИ од Брод кои добиле најго-
лем број гласови во општиот собор во општината од 
подрачјето на изборната единица. 

4. Во Изборната единица Валандово од 78 чле-
нови на изборното тело гласале 74, од кои: 



Стр. 390 - Бр. 17 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 5 мај 1Ш 

За кандидатот Горѓи П. Исиров 65 
За кандидатот Ристо Проданов 45 
За кандидатот Серафим Штерјов 23 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеници се избрани ЃОРЃИ ИСИРОВ и 

РИСТО ПРОДАНОВ од Валандово за кои гласало 
мнозинството членови на општиот собор во општи-
ната од подрачјето на изборната единица. 

5. Во Изборната единица Виница од 90 членови 
на општиот собор гласале 80, од кои: 

За кандидатот Драган Лазаревски 60 
За кандидатот Славчо Тасев 55 
Неважни гласачки ливчиња има 8 
За пратеници се избрани ДРАГАН ЛАЗАРЕВ-

СКИ и СЛАВЧО ТАСЕВ од Виница за кои гласало 
мнозинството од сите членови на општиот собор во 
општината од подрачјето на изборната единица. 

6 Во Изборната единица Гевгелија од 111 чле-
нови на општиот собор гласале 102, од кои: 

За кандидатот Ванчо Петров 93 
,За кандидатот ѓорѓе Минев 74 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеници се избрани ВАНЧО ПЕТРОВ од 

Гевгелија и ЃОРЃИ МИНЕВ од Богданци за кои 
гласало мнозинството од сите членови на општиот 
собор во општината од подрачјето на изборната еди-
ница. 

7. Во Изборната единица Гостивар од 180 чле-
нови на општиот собор гласале 164, од кои: 

За кандидатот Садик Садику 153 
За кандидатот Филип Брајковски 154 
Неважни гласачки ливчиња има 6 
За пратеници се избрани САДИК САДИКУ од 

Гостивар и ФИЛИП БРАЈКОВСКИ од Скопје 
кои г,ласало мнозинството од сите членови на оп-
штиот собор во општината од подрачјето на избор-
ната единица. 

8. Во Изборната единица Дебар од 82 членови 
на изборното тело гласале 71, од кои: 

За кандидатот Петрит Муча 51 
За кандидатот Фазли Османовски 52 
Неважни гласачки ливчиња има 13 
За пратеници се избрани ПЕТРИТ МУЧА од 

Дебар и ФАЗЛИ ОСМАНОВСКИ од село Брошти-
ца за кои гласало мнозинството од сите членови на 
општиот собор на општината од подрачјето на из-
борната единица. 

9. Во Изборната единица Делчево од 86 чле-
нови на општиот собор гласале 82, од кои' 

За кандидатот Тасе Георгиевски 62 
За кандидатот Јован Попов 58 
Неважни гласачки ливчиња има 15 
За пратеници се избрани ТАСЕ ГЕОРГИЕВСКИ 

од Делчево и ЈОВАН ПОПОВ од село Каменица 
Македонска за кои гласало мнозинството од сите 
членови на општиот собор во општината од подрач-
јето на изборната единица. 

10 Во Изборната единица Демир Хисар од 82 
членови на општиот собор гласале 75, од кои: 

За кандидатот Пејко Блажевски 70 
За кандидатот Стеван Силјановски 65 
Неважни гласачки ливчиња има 3 
За пратеници се избрани ПЕЈКО БЛАЖЕВСКИ 

од Скопје и СТЕВАН СИЛЈАНОВСКИ од село 
Ж в а н за кои гласало мнозинството од сите членови 
на општиот собор во општината од подрачјето па 
изборната единица. 

11. Во Изборната единица Кавадарци од 344 
членови на општиот собор гласале 271, од кои: 

За кандидатот Љупчо Шкартов 142 
За кандидатот Јордан Јосифов НО 
За кандидатот Илија Каровски 156 
За кандидатот Димитар Митревски 125 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеници се избрани ЉУПЧО ШКАРТОВ и' 

ИЛИЈА КАРОВСКИ од Кавадарци кои добиле нај -
голем број гласови во општиот собор од подрачјето 
на изборната единица. 

12. Во Изборната единица Кичево од 107 чле-
нови на општиот собор гласале 105, од. кои: 

За кандидатот Трајко Димитриевски 52 
За кандидатот Даут Мехмеди 30 
За кандидатот Љупчо Угриновски 44 
За кандидатот Лазе Софрониоски 58 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеници се избрани ТРАЈКО ДИМИТРИЕ-

СКИ и ЛАЗЕ СОФРОНИЕСКИ од Кичево кои до-
биле најголем број гласови во општиот собор во 
општината од подрачјето на изборната единица. 

13. Во Изборната единица Кочани, од 179 чле-
нови на изборното тело гласале 156, од кои: 

За кандидатот д-р Кирчо Апостолов 151 
За кандидатот Ванчо Јорданов 143 
Неважни гласачки ливчиња има 2 
За пратеници се избрани Д-р КИРЧО АПО-

СТОЛОВ и ВАНЧО ЈОДРАНОВ од Кочани за кои 
гласало мнозинството од сите членови на општиот 
собор во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

14. Во Изборната единица Кратово, од 97 чле-
нови на општиот собор гласале 74, од кои: 

За кандидатот инж. Мишо Тошев 6 
За кандидатот Јашар Насувов 41 
За кандидатот Д-р Стојан Богданов 26 
За кандидатот Тодор Коцев 19 
За кандидатот Чедо Серафимов 40 
За кандидатот Бранко Андреев 3 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеници се избрани ЈАШАР НАСУВОВ од 

Кратово и ЧЕДО СЕРАФИМОВ од Страцин кои 
добиле најголем број гласови во општиот собор "во 
општината од подрачјето на изборната единица. 

15. Во Изборната единица Крива Паланка, од 
151 членови на општиот собор гласале 143, од кои: 

За кандидатот Славчо Николовски 33 
За кандидатот Милан Стаменковски 120 
За кандидатот Стојан Величковски 86 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеници се избрани инж. агр. МИЛАН 

СТАМЕНКОВСКИ и СТОЈАН ВЕЛИЧКОВСКИ од 
Крива Паланка за кои гласало мнозинството чле-
нови на општиот собор во општината од подрачјето 
на изборната единица 

16. Во Изборната единица Крушево од 92 чле-
нови на општиот собор гласале 80, од кои: 

За кандидатот Лазар Димевски 50 
За кандидатот Никола Николоски 44 
За кандидатот Петар Начески 47 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеници се избрани ЛАЗАР ДИМЕСКИ и 

ПЕТАР НАЧЕСКИ од Крушево за кои гласало мно-
зинството од сите членови на општиот собор во 
општината од подрачјето на изборната единица. 

17. Во Изборната единица Куманово од 180 чле-
нови на општиот собор гласале 163, од кои: 

За кандидатот Бранко Стојковски-Руле 147 
За кандидатот Војислав Стојановски 124 
Неважни гласачки ливчиња има 12 
За пратеници се избрани БРАНКО СТОЈКО В-

СКИ-РУЛЕ и ВОЈИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ Од Ку-
маново за кои гласало мнозинството од сите чле-
нови на општиот собор во општината од подрачјето 
f^a изборната единица. 

18. Во Изборната единица Неготино од 86 чле-
нови на општиот собор гласале 82, од кои: 

За кандидатот Фруска Зафирова 22 
За кандидатот Петар Спасов 54 
За кандидатот Мишко Мишев 66 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеници се избрани ПЕТАР СПАСОВ и 

МИШКО МИШЕВ од Неготино за кои гласало мно-
зинството од сите членови на општиот собор во 
општината од подрачјето на изборната единица. 

19. Во Изборната единица Охрид од 196 чле-
нови на општиот собор гласале 188, од кои: 

За кандидатот Сотир Пирузе 149 
За кандидатот Перчо Василевски 116 



5 мај 1969 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 17 - Стр. 391 

За кандидатот Гоце Митевски 94 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеници се избрани СОТИР ПИРУЗЕ и 

ПЕРЧО ВАСИЛЕВСКИ од Охрид за кои гласало 
мнозинството од сите членови на општиот собор во 
општината од подрачјето на изборната единица. 

20. Во Изборната единица Прилеп од 172 чле-
нови на општиот собор гласале 155, од кои: 

За кандидатот Петар Трајаноски 125 
За кандидатот Мате Волнароски 109 
Неважни гласачки ливчиња има 4 
За пратеници се избрани ПЕТАР ТРАЈАНОВ-

СКИ и МАТЕ ВОЛНАРОСКИ од Прилеп за кои 
гласало мнозинството од сите членови на општиот 
собор во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

21. Во Изборната единица Пробиштип од 128 
членови на општиот собор гласале 123, од кои: 

За кандидатот Ангеле Гавриловски 41 
За кандидатот Родна Димитрова 33 
За кандидатот Ристо Велинов 64 
За кандидатот Ампе Арсов 28 
За кандидатот Стоиле Јованов 18 
За кандидатот Лазар Гичев 40 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеници се избрани РИСТО ВЕЛИНОВ и 

АНГЕЛЕ ГАВРИЛОВСКИ од Пробиштип кои доби-
ле најголем број гласови во општиот собор во оп-
штината од подрачјето на изборната единица 

22. Во Изборната единица Радовиш од 130 чпо-
нови на општиот собор гласале 119, од кои: 

За кандидатот Кирчо Стефанов 82 
За кандидатот Миле Атанасов 79 
За кандидатот Геро Атанасов 42 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеници се избрани КИРЧО СТЕФАНОВ 

и МИЛЕ АТАНАСОВ од Радовиш за кои гласало 
мнозинството од сите членови на општиот собор во 
општината од подрачјето на изборната единица. 

23. Во Изборната единица Ресен од 149 членови 
на општиот собор гласале 140, од кои: 

За кандидатот Дејан Бал аловски 64 
За кандидатот Никола Наумовски 70 
За кандидатот Боре Јоновски 36 
За кандидатот Бехљул Сабри 43 
За кандидатот Шабан Шемшедини 56 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеници се избрани ДЕЈАН БАЛАЛОВСКИ 

и НИКОЛА НАУМОВСКИ од Ресен кои добиле нај -
голем број гласови во општиот собор во општината 
од подрачјето на изборната единица. 

24. Во Изборната единица Свети Николе од 144 
членови на општиот собор гласале 130, од кои: 

За кандидатот Душко Гиговски 120 
За кандидатот Трајан Тосев 119 
Неважни гласачки ливчиња има 1 
За пратеници се избрани ДУШКО ГИГОВСКИ 

и ТРАЈАН ТОСЕВ од Свети Николе за кои гласало 
мнозинството од сите членови на општиот собор БО 
општината од подрачјето на изборната единица. 

25. Во Изборната единица Скопје од 371 ч пе-
нови на општиот собор гласале 319, од кои: 

За кандидатот Панче Соколов 309 
За кандидатот Владимир Митков 300 
Неважни гласачки ливчиња има 10 
За пратеници се избрани ПАНЧЕ СОКОЛОВ и 

ВЛАДИМИР МИТКОВ од Скопје за кои гласало 
мнозинството од сите членови на општиот собор 
општината од подрачјето на изборната единица. 

26. Во Изборната единица Струга од 144 чле-
нови на општиот собор гласале 139, од кои: 

За кандидатот Мустафа Абединоски 97 
За кандидатот Боре Калајџиески 106 
Неважни гласачки ливчиња има 42 
За пратеници се избрани МУСТАФА АБЕДИ-

Н О В И и БОРЕ КАЛАЈЏИЕСКИ од Струга за кои 
гласало мнозинството од сите членови на општиот 
собор во општината од подрачјето на изборната 
единица. 

27. Во Изборната единица Струмица од 211 чле-
нови на општиот собор гласале 205, од кои: 

За кандидатот Стојна Макасчиева 150 
За кандидатот Васил Гунчев 138 
За кандидатот Петар Тушев 104 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеници се избрани СТОЈНА МАКАСЧИ-

ЕВА и ВАСИЛ ГУНЧЕВ од Струмица за кои гла-
сало мнозинството од сите членови на општиот со-
бор во општината од подрачјето на изборната еди-
ница. 

28. Во Изборната единица Тетово од 188 чле-
нови на општиот собор гласале 158, од кои: 

За кандидатот Сервет Салиу 140 
За кандидатот Цветан Аврамовски 146 
Неважни гласачки ливчиња има 5 
За пратеници се избрани СЕРВЕТ САЛИУ и 

ЦВЕТАН АВРАМОВСКИ од Тетово за кои гласало 
мнозинството од сите членови на општиот собор во 
општината од подрачјето на изборната единица. 

29. Во Изборната единица Титов Велес од 143 
членови на општиот собор гласале 128, од кои: 

За кандидатот Ѓоре Оровчанов 121 
За кандидатот Љубо Зафиров 123 
Неважни гласачки ливчиња нема 
За пратеници се избрани ЃОРЕ ОРОВЧАНОВ и 

ЉУБО ЗАФИРОВ од Скопје за кои гласало мно-
зинството од сите членови на општиот собор во оп-
штината од подрачјето на изборната единица. 

30. Во Изборната единица Штип од 190 ч пе-
нови на општиот собор гласале 152, од кои: 

За кандидатот Никола Калејски 139 
За кандидатот Фируз Демир 132 
Неважни гласачки ливчиња има 10 
За пратеници се избрани НИКОЛА КАЛЕЈСКИ 

од Штип и ДЕМИР ФИРУЗ од Скопје за кои гла-
сало мнозинството од сите членови на општиот со-
бор во општината од подрачјето на изборната еди-
ница. 

УП. Во прилог кон овој извештај Ви се доста-
вуваат изборните акти кои се однесуваат на избо-
рот на пратениците на Соборот на општините на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Бр. 283 
28 април 1969 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

ЧЛЕНОВИ 
1. Томе Пулејков, с. р. 
2 Перо Липковски, с. р. 
3. Зоге Грујовски, с. р. 
4. Милорад Антевски, с. р. 
5. Љубомир Варошлија, с. р. 

117. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за из-

бор на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 4/69), Репубпичката изборна комисија за избор 
на пратеници на Собранието на СР Македонија ги 

О Б Ј А В У В А 

имињата на кандидатите за избор на пратеници 
на Републичкиот собор на Собранието на СР Маке-
донија во изборната единица СТРУМИЦА I. 

Општинската изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, со седиште во Струмица, на 
основа поднесените кандидатури од Кандидациона-
та конференција и собирите на избирачи, ги пот-
врдија кандидатурите на следните кандидати за из-
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бор на пратеници на Републичкиот собор на Собра-
нието на СР Македонија во изборната единица 
С Т Р У М И Ц А I и тоа: 

1. ГОРГИ МАРКОВ, Изборна единица СТРУМИ-
ЦА Г 

2. ПАЦЕ МИЛУШЕВСКИ, Изборна единица 
СТРУМИЦА I; 

3. ДИМИТАР ХРИСТОМАНОВ, Изборна еди-
ница СТРУМИЦА I; и 

4. ВЕЛИН НАКОВ, Изборна единица СТРУМИ-
ЦА I. 

Бр. 311 
30 април 1969 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар. 
Никола Алексовски, Р. 

Претседател, 
Киро Никовски, с р. 

ѓ9 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 
Закон за подготовките за донесуваше на 
Општествениот план за развој на Соција-
листичка Република Македонија за пери-
одот од 1971—1975 година — — — — 
Закон за изменување на Законот за до-
полнителните средства на општините во 
периодот од 1967 до 1970 година — 
Закон за изменување на Законот за учес-
тво на Социјалистичка Република Маке-
донија во инвестиционата изградба на 
хидроенергетскиот објект „Шпиље" — 
Закон за изменување на Законот за 
учество на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во инвестиционата изградба на 
хидроенергетскиот објект „Тиквеш" — 

361 

- 361 

362 

362 

/107у Закон за придонесот за користење на град-
еко земјиште — — — — — — — 362 

/108/Закон за изменување и дополнување на 
Законот за воведување републички данок 
на промет на стоки на мало — — — 363 

/у09Ј Закон за воените инвалиди од војната — 363 
^lTo^Резолуција за основите на законодавната 

политика на Републиката — — — — 368 
/Ш^Дздлука за потврдување Статутот на Ин-

ститутот за македонски јазик „Крсте Ми-
^ сирков" — Скопје — — — — — — 370 

i \ y Извештај на Републичката изборна коми-
w сија за резултатите од изборот на прате-

ниците на Републичкиот собор на Собра-
^^ нието на СРМ - - - - - - - 370 

А13/ Извештај на Републичката изборна коми-
^—' сија за резултатите од изборот на прате-

ниците на Стопанскиот собор на Собра-
л о нието на СРМ - - - - - - - 376 

Д14 Ј Извештај на Републичката изборна коми-
' сија за резултатите од изборот на прате-

ниците на Просветно-културниот собор на 
^ Собранието на СРМ - - - - - - 380 

И5.Ј Извештај на Републичката изборна коми-
%-У сија за резултатите од изборот на пратени-

ците на Социјално"здравствениот собор на 
- Собранието на СРМ — — — — — — 385 

ИбЈ Извештај на Републичката изборна коми-
сија за резултатите од изборот на пратени-
ците на Соборот на општините на Собра-

^ нието на СРМ - - - - - - - 389 
П/17 Ј Објава за имињата на кандидатите за из-

^^бор на пратеници на Републичкиот собор 
на Собранието на СР Македонија во из-
борната единица Струмица I — — — — 392 
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