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97. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ,. а во врска со член 1 и 3 од За-
конот за помилување и член 85 од Кривичниот 
законик, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 21 март 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната да им се прос-

ти на: 
1. Неџат Бесим Почеста, од Дебар 
2. Асан Али Имеров, од Скопје 

II 
Изречената казна да им се услови за 1 годи-

на на: 
1. Цветанка Дамјан Шемова, од Кавадарци 
2. Ангеле Тодор Иванов, од Скопје 

III 

Изречената казна да им се намали за 6 ме-
сеци на: 

1. Бајрам Галипи Неџиповски, од Прилеп 
2. Драган Живко Геровски, од Скопје 

IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 06-111 
21 март 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВ-

НИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

98. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките самоуп-
равни интересни заедници ги прими записниците 
за утврдување на резултатите од изборите на де-
легатите во Собранието на Републичката заедни-
ца на културата од општинските изборни коми-
сии за избор на делегати во собранијата на ре-
публичките самоуправни заедници, и откако ги 
разгледа, во смисла на член 47 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" број 8/74), го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

I. Изборот на делегатите во Собранието на 
Републичката заедница на културата, согласно 
Одлуката на Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, број 12-665/1 
од 11 март 1974 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ" број 11/74, се одржа на 12. IV. 1974 
година и тоа за кандидатите од листите на кан-
дидати што беа огласени од надлежните општин-
ски изборни комисии. 

II. Резултатите од изборот на делегатите во 
Собранието на Републичката заедница на култу-
рата, по делегатски единици, ги утврдија општин-
ските изборни комисии за избор на делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедни-
ци за територијата на СРМ, на начин утврден во 
член 43, 44 и 45 од Законот за избор на делега-
ции и делегати во собранијата на самоуправните 
интересни заедници. 

III. Листите на кандидатите за делегати во 
Собранието на Републичката заедница на култу-
рата, по делегатски единици, ги огласија надлеж-
ните општински изборни комисии, согласно член 
35 од споменатиот закон и ги доставија на деле-
гациите на соодветните самоуправни организации 
и заедници. 

IV. Со спроведувањето на изборите за избо-
рот на делегатите во Собранието на оваа интерес-
на заедница, раководеа општинските изборни ко-
мисии именувани од Републичката изборна ко-
мисија со решение број 39 од 1. IV. 1974 година, 
а под надзор на Републичката изборна комисија 
(,,Службен весник на СРМ" број 15/74). 

V. Републичката изборна комисија ги прегле-
да записниците за утврдување на резултатите од 
изборот на делегатите во Собранието на Репуб-
личката заедница на културата и во утврдување-
то на резултатите за изборот на делегатите не 
најде неправилности што би имале битно влија-
ние на резултатот од изборите. 

VI. На избраните делегати надлежните оп-
штински изборни комисии, во смисла на член 46 
од Законот им издадоа уверение дека се избрани. 

VII. Резултатите од изборот, по делегатски еди-
ници според Одлуката на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ, за определување бројот на де-
легатите и за утврдување на делегатските единици 
за избирање делегати во Собранието на Репуб-
личката заедница на културата, се следни: 

1. Во делегатските единици за избирање де-
легати од редот на делегациите во основните са-
моуправни организации и заедници образувани од 
работните луѓе кои остваруваат лични и заеднич-
ки потреби и интереси — (корисници) во областа 
на културата се избрани — делегати и тоа: 
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1) Во делегатската единица Битола I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Петар Спасевски од Битола; 

2) Во делегатската единица Битола II и Ресен, 
според резултатот од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Шефки Шерифи од Ресен; 

3) Во делегатската единица Битола, Ресен III, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Киро Танчевски од Би-
тола; 

4) Во делегатската единица Гевгелија, Валан-
дово I, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Борис Танев од 
Валандово; 

5) Во делегатската единица Гостивар I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Рефик Фејзи од Гостивар; 

6) Во делегатската единица Делчево, Берово 
I, според утврдениот резултат од изборите за де-
легат е избран кандидатот Славе Младеновски од 
Берово; 

7) Во делегатската единица Демир Хисар, Брод 
Македонски I, според утврдениот резултат од из-
борите за делегат е избран кандидатот Стојан 
Петрески од Брод Македонски; 

8) Во делегатската единица Кавадарци I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Трајче Димитров од Кава-
дарци; 

9) Во делегатската единица Кичево I, Дебар I, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Радован Ангелески од Кичево; 

10) Во делегатската единица Кочани, Виница 
I, според утврдениот резултат од изборите за де-
легат е избран кандидатот Борис Стојчев од Ко-
чани; 

11) Во делегатската единица Крива Паланка, 
Кратово I, според утврдениот резултат од избо-
рите за делегат е избран кандидатот Вера Пав-
ловска од Крива Паланка; 

12) Во делегатската единица Куманово I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Владо Поповски од Кума-
ново; 

13) Во делегатската единица Куманово И, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Шенка Колозова од Кума-
ново; 

14) Во делегатската единица Неготино I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Димо Јанчев од Неготино; 

15) Во делегатската единица Охрид, Струга I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Радмила Сладиќ од Охрид; 

16) Во делегатската единица Охрид, Струга 
И, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот Глигор Челешкоски 
од Струга; 

17) Во делегатската единица Прилеп, Круше-
во I, според утврдениот резултат од изборот за 
делегат е избран кандидатот Благоја Соколоски 
од Прилеп; 

18) Во делегатската единица Прилеп, Крушево 
И, според утврдениот резултат од изборите за де-
легат е избран кандидатот Тодорка Караџоска од 
Прилеп; 

19) Во делегатската единица Скопје I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се 
избрани кандидатите Драган Биков, од Скопје и 
Антонина Томова од Ѓорче Петров; 

20) Во делегатската единица Скопје И, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Марија Давкова од Скопје; 

21) Во делегатската единица Скопје III, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Вера Сивевска од Скопје; 

22) Во делегатската единица Скопје IV, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Воислав Спасовски од Скопје; 

23) Во делегатската единица Скопје V, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Борислав Николовски од Скопје; 

24) Во делегатската единица Скопје VI, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегати 
се избрани кандидатите Сулејман Сами од Скоп-
је и Катерина Бахчеванџиева од Скопје; 

25) Во делегатската единица Скопје VII, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Глигор Цветковски од До-
мот на ЈНА во Скопје; 

26) Во делегатската единица Струмица, Радо-
виш I, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Митко Илиев од 
Струмица; 

27) Во делегатската единица Струмица, Радо-
виш И, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Евгениј а Николо-
ва од Струмица; 

28) Во делегатската единица Тетово I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Владо Бишковски од Тетово; 

29) Во делегатската единица Тетово И, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Јованка Димовска од Тетово; 

30) Во делегатската единица Титов Велес, Све-
ти Николе I, според утврдениот резултат од из-
борите за делегат е избран кандидатот Нада Чу-
чукова од Титов Велес; 

31) Во делегатската единица Титов Велес, Све-
ти Николе И, според утврдениот резултат од избо-
рите за делегат е избран кандидатот Боре Ру-
жинов од Титов Велес; 

32) Во делегатската единица Штип, Пробиштип 
I, според утврдениот резултат од изборите за де-
легат е избран кандидатот Петар Радев од Штип; 

33) Во делегатската единица Штип, Пробиштип 
И, според утврдениот резултат од изборите за де-
легат е избран кандидатот Бранко Дуковски од 
Пробиштип; 

2. Во делегатските единици за избирање деле-
гати од редот на делегациите на основните самоуп-
равни и други организации и заедници образувани 
од работните луѓе и работниците кои вршат кул-
турни дејности се избрани делегати, и тоа: 

1) Во делегатската единица Битола, Ресен, Де-
мир Хисар I, според утврдениот резултат од избо-
рите за делегати се избрани кандидатите Ацо Сте-
фановски од Битола и Милка Зисовска од Битола; 

2) Во делегатската единица Гевгелија, Валан-
дово I, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот Слободанка Дуева од 
Гевгелија; 

3) Во делегатската единица Гостивар I според 
^ тврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ратка Илиевска од Гостивар; 

4) Во делегатската единица Делчево, Берово I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Ристо Стоименовски од 
Делчево; 

5) Во делегатската единица Кавадарци, Неготи-
но I, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот Фруска Костадинова 
од Кавадарци; 

6) Во делегатската единица Кичево, Дебар I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Луд зиме Крлиу од Дебар; 

7) Во делегатската единица Кочани, Виница I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Димитар Симов од Ви-
ница ; 

8) Во делегатската единица Куманово, Крива 
Паланка, Кратово I, според утврдениот резултат од 
изборите за делегат е избран кандидатот Љубица 
Мишевска — Тепиќ од Куманово. Во оваа делегат" 
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ска единица не е избран уште еден делегат. По 
изборот и на тој делегат ќе биде поднесен допол-
нителен извештај. 

9) Во делегатската единица Охрид I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се из-
брани кандидатите Васил Зароски од Охрид и Аб-
дула Салих од Охрид; 

10) Во делегатската единица Прилеп, Крушево, 
Македонски Брод I, според утврдениот резултат 
од изборите за делегати се избрани кандидатите 
Станко Конески од Прилеп и Перо Начески од 
Крушево; 

11) Во делегатската единица Скопје I, во која 
се избираат два делегати изборот не е извршен. 
По изборот на двата делегати од оваа делегатска 
единица Ќе биде поднесен дополнителен извештај. 

12) Во делегатската единица Скопје II, во ко-
ја се избираат два делегати изборот не е извршен. 
Откако ќе биде извршен изборот на двата деле-
гати од оваа делегатска единица, ќе биде поднесен 
дополнителен извештај. 

13) Во делегатската единица Скопје III, во 
која се избираат два делегати изборот не е извр-
шен. Откако ќе биде извршен ^ изборот на двата 
делегати од оваа делегатска единица, ќе биде под-
несен дополнителен извештај. 

14) Во делегатската единица Скопје IV, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Михаил Лазаров од Скопје; 

15) Во делегатската единица Скопје V, во која 
се избира еден делегат изборот не е извршен. От-
како ќе биде извршен изборот на делегатот во 
оваа делегатска единица, ќе биде поднесен допол-
нителен извештај. 

16) Во делегатската единица Скопје VI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Павлина Ристоманова од Скопје; 

17) Во делегатската единица Скопје VII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Вера В. Грозданова од Скопје; 

18) Во делегатската единица Скопје VIII, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ристо Кирјаговски од Скопје; 

19) Во делегатската единица Скопје IX, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Антоние Николовски од Скопје; 

20) Во делегатската единица Скопје X, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Благоја Анастасовски од Скопје; 

21) Во делегатската единица Скопје XI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се из-
брани кандидатите Тофе Шуласковски од Скопје и 
Тодор Скаловски од Скопје; 

22) Во делегатската единица Струга I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Глигор Келешоски од Струга; 

23) Во делегатската единица Струмица, Радо-
виш I, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот Анета Џумајлиева од 
Струмица; 

24) Во делегатската единица Тетово I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Исан Камили од Тетово; 

25) Во делегатската единица Титов Велес, Свети 
Николе I, според утврдениот резултат на изборите 
е избран кандидатот Славчо Николов од Титов 
Велес, 

26) Во делегатската единица Штип, Пробиштип 
I, според утврдениот резултат од изборите за де-
легати се избрани кандидатите Ангел Костадинов 
од Штип и Александар Протогеров од Штип. 

VIII. Републичката изборна комисија му пред-
лага на Собранието на Републичката заедница на 
културата да не го верифицира мандатот на избра-
ниот делегат Киро Танчевски од делегатската еди-
ница Битола, Ресен III, кустос на Народниот му-
зеј во Битола, бидејќи е избран во делегатската 
единица која ја образуваат работници и други 
работни луѓе кои остваруваат свои лични и заед-
нички потреби и интереси во областа на културата 

(корисници на услуги), а именуваниот е член на 
делегацијата на основната организација на здру-
жениот труд која остварува дејност во областа на 
културата (даватели на услуги) со што е нарушен 
принципот на паритетна застапеност на делегатите 
од основните самоуправни организации и заедници 
образувани од работните луѓе кои остваруваат лич-
ни и заеднички потреби и интереси и делегати кои 
остваруваат дејност во областа на културата. 

Собранието на Републичката заедница на кул-
турата ако го прифати предлогот на Републичката 
изборна комисија да не го верифицира мандатот 
на избраниот делегат Киро Танчевски и го по-
ништи неговиот избор во смисла на член 48 став 
3 и член 50 став 2 и 3 од Законот за избор на 
делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници, треба да распише пов-
торни избори и да го определи денот на нивното 
одржување и денот од кога почнуваат да течат 
роковите за изборните дејствија. 

IX. Во прилог на овој извештај Ви ги доста-
вуваме записниците на општинските изборни ко-
мисии за утврдување на резултатите од изборот 
на делегатите во Собранието на Републичката за-
едница на културата. 

Во Скопје, на ден 22. IV. 1974 година, број 72. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Телевски, с. р. 

99. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во собранијата на републичките самоуправ-
ни интересни заедници го прими од Општинската 
изборна комисија за избор на делегати во собра-
нијата на републичките и самоуправни интересни 
заедници — Скопје записникот за утврдување на 
резултатите од повторните избори на делегатите во 
Собранието на Републичката заедница на култура-
та што не се одржаа на редовните избори на 12 ап-
рил 1974 година и откако го разгледа, во смисла на 
член 47 од Законот за избор на делегации и де-
легати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ" бр. 8/74) го 
поднесува следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-

ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

I. Повторните избори на делегатите во Со-
бранието на Републичката заедница на културата 
во делегатските единици во кои не беше извршен 
изборот на 12 април 1974 година, на подрачјето 
на општината Скопје, врз основа на член 50 од За-
конот ги распиша Општинската изборна комисија 
- Скопје за 17 мај 1974 година и тие се одржаа и 
тоа за кандидатите од листата на кандидатите што 
беше огласена од Општинската изборна комисија 
— Скопје. 

II. Резултатите од повторните избори на деле-
гатите во Собранието на Републичката заедница на 
културата по ̂ делегатски единици ги утврди Оп-
штинската изборна комисија за избор на деле-
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гати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници формирани за територијата на Републи-
ката, на начин утврден во член 43, 44 и 45 од За-
конот за избор на делегации и делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во Со-
бранието на Републичката заедница на културата 
по делегатски единици ја огласи Општинската из-
борна комисија — Скопје согласно член 35 од спо-
менатиот закон и ја достави на делегациите на 
соодветните самоуправни организации и заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторните избори 
за избор на делегати во Собранието на оваа само-
управна интересна заедница раководеше Општин-
ската изборна комисија — Скопје именувана од 
Републичката изборна комисија со решение бр. 39 
од 1. IV. 1974 година, под надзор на Републичката 
изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегледа 
записникот за утврдување на резултатот од пов-
торните избори на делегатите во Собранието на Ре-
публичката заедница на културата и во утврдува-
њето на резултатите од повторните избори на де-
легатите не најде неправилности што би имале 
битно влијание на резултатот од изборите. 

VI. На избраните делегати Општинската избор-
на комисија — Скопје, во смисла на член 46 од 
Законот за избор на делегации и делегати во со-
бранијата на самоуправните интересни заедници им 
издаде уверенија дека се избрани. 

VII. Резултатите од повторните избори, по де-
легатски единици се следни: 

ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ: 

1. Во делегатската единица Скопје I во која 
се избираат два делегата, на редовните избори одр-
жани на 12 април 1974 година, изборот не беше 
извршен. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бори одржани на 17 мај 1974 година, според утвр-
дениот резултат се избрани кандидатите и тоа: 
Томе Јованов, на работа во НИЛ „Нова Македо-
нија" — Скопје и Ефтим Манев, на работа во НИП 
„Нова Македонија" — Скопје, двајцата од Скопје. 

2. Во делегатската единица Скопје II во која се 
избираат два делегата, на редовните избори одр-
жани на 12 април 1974 година, изборот не беше 
извршен. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бори одржани на 17 мај 1974 година, според утвр-
дениот резултат се избрани кандидатите и тоа: 
Кирил Ценевски, на работа во „Вардар-филм" — 
Скопје и Трајче Попов, на работа во „Вардар-
филм" — Скопје, двајцата од Скопје. 

3. Во делегатската единица Скопје III, во која 
се избираат два делегата, на редовните избори одр-
жани на 12 април 1974 година, изборот не беше 
извршен. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бори одржани на 17 мај 1974 година, според утвр-
дениот резултат избрани се кандидатите и тоа: То-
ма Прошев, на работа во Македонски народен те-
атар — Филхармонија и Александар Лековски, на 
работа во Македонски народен театар — Филхар-
монија — Скопје, двајцата од Скопје. 

4. Во делегатската единица Скопје V, во која 
се избира еден делегат, на редовните избори одр-
жани на 12 април 1974 година, изборот не беше из-
вршен. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бори одржани на 17 мај 1974 година, според утвр-
дениот резултат избран е кандидатот Димитар Ге-
товски, на работа во Македонски народен театар 
— Скопје, од Скопје. 

VIII. Во прилог на овој дополнителен извеш-
тај Ви го доставуваме записникот на Општинската 
изборна комисија — Скопје за утврдување на ре-
зз^лтатите од повторните избори за изборот на де-
легатите во Собранието на Републичката заедница 

на културата што од подрачјето на оваа општина 
не беа извршени на редовните избори на 12 април 
1974 година. 

Во Скопје, на ден 4. VI. 1974 година, број 72/2. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Телевски, с. р. 

100. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во собранијата на републичките самоуправ-
ни интересни заедници го прими од Општинската 
изборна комисија за избор на делегати во собра-
нијата на републичките самоуправни интересни за-
едници — Битола записникот за утврдувањето на 
резултатот од повторниот избор на делегат во Со-
бранието на Републичката заедница на културата 
што се одржа на 27 мај 1974 година и откако го 
разгледа истиот, во смисла на член 47 од Зако-
нот за избор на делегации и делегати во собрани-
јата на самоуправните интересни заедници („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 8/74), го поднесува след-
ниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

I. Повторниот избор на делегат во Собранието 
на Републичката заедница на културата во деле-
гатската единица Битола, Ресен III (корисници на 
/слуги) го распиша Собранието на Републичката 
заедница на културата со Одлуката бр. 01-9/1 од 
25. IV. 1974 година. 

Повторниот избор се одржа на 27 мај 1974 го-
дина и тоа за кандидатот од листата на кандида-
тите што беше огласена од Општинската изборна 
комисија — Битола. 

II. Резултатот од повторниот избор на делегатот 
во Собранието на Републичката заедница на култу-
рата го утврди Општинската изборна комисија за 
избор на делегати во собранијата на самоуправните 
интересни заедници формирани за територијата на 
Републиката, на начин утврден во член 43, 44 и 45 
од Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во Со-
бранието на Републичката заедница на културата 
во делегатската единица Битола, Ресен III ја огласи 
Општинската изборна комисија — Битола соглас-
но член 35 од споменатиот закон и ја достави до 
соодветните самоуправни организации и заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторните избори 
за избор на делегат во Собранието на Републичка-
та заедница на културата раководеше Општин-
ската изборна комисија — Битола, именувана од 
Републичката изборна комисија со решение бр. 39 
од 1. IV. 1974 година, под надзор на Републичката 
изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегледа 
записникот за утврдување на резултатот од повтор-
ниот избор на делегатот во Собранието на Репуб-
личката заедница на културата и во утврдување-
то на резултатот не најде неправилности што би 
имале битно влијание на резултатот од изборите. 
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VI. На избраниот делегат Општинската изборна 
комисија — Битола, во смисла на член 46 од За-
конот за избор на делегации и делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници му 
издаде уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од повторниот избор е следен: 
Во делегатската единица Битола, Ресен III, на 

повторниот избор одржан на 27 мај 1974 година, 
според утврдениот резултат избран е кандидатот 
Александар Крстевски, професор од Битола, член 
на делегацијата на Земјоделското училиште во Би-
тола. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се доста-
вува записникот на Општинската изборна комиси-
ја — Битола и Општинската изборна комисија -
Ресен за утврдување на резултатот од повторниот 
избор на делегатот во Собранието на Републичката 
заедница на културата во делегатската единица 
Битола, Ресен III. 

Во Скопје, на ден 4. VI. 1974 година, број 72/3. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Телевски, с. р. 

101. 

ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во собранијата на републичките самоуправ-
ни интересни заедници го прими од Општинската 
изборна комисија за избор на делегати во собра-
нијата на републичките самоуправни интересни за-
едници — Струга записникот за утврдувањето на ре-
зултатот од повторниот избор на делегат во Со-
бранието на Републичката заедница на културата 
што се одржа на 19 јули 1974 година и откако го 
разгледа истиот, во смисла на член 47 од Законот 
за избор на делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/74), го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

I. Повторниот избор на делегат во Собранието 
на Републичката заедница на културата во деле-
гатската единица Струга I (даватели на услуги) го 
распиша Собранието на Републичката заедница на 
културата со Одлуката бр. 01-291/1 од 17 јуни 1974 
година. 

Повторниот избор се одржа на 19 јули 1974 
година и тоа за кандидатот од листата на канди-
датите што беше огласена од Општинската избор-
на комисија — Струга. 

II. Резултатот од повторниот избор на делегатот 
во Собранието на Републичката заедница на кул-
турата го утврди Општинската изборна комисија 
за избор на делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници формирани за територи-
јата на Републиката, на начин утврден во член 43, 
44 и 45 од Законот за избор на делегации и деле-
гати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во Со-
бранието на Републичката заедница на културата 
во делегатската единица Струга I ја огласи Оп-
штинската изборна комисија — Струга согласно 

член 35 од споменатиот закон и ја достави до соод-
р^етните самоуправни организации — заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторните избори за 
избор на делегат во Собранието на Републичката 
заедница на културата раководеше Општинската 
изборна комисија — Струга, именувана од Репуб-
личката изборна комисија со решение бр. 39 од 1 
април 1974 година, под надзор на Републичката 
изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегледа 
записникот за утврдување на резултатот од повтор-
ниот избор на делегатот во Собранието на Репуб-
личката заедница на културата и во утврдувањето 
на резултатот не најде неправилности што би има-
ле битно влијание на резултатот од изборите. 

VI. На избраниот делегат Општинската изборна 
комисија — Струга, во смисла на член 46 од За-
конот за избор на делегации и делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници му 
издаде уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од повторниот избор е следен: 
Во делегатската единица Струга I, на повтор-

ниот избор одржан на 19 јули 1974 година, според 
утврдениот резултат избран е кандидатот Раде 
Василевски, од Струга — КОУ „Браќа Миладинов-
ци" — Струга. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се до-
ставува записникот на Општинската изборна коми-
сија — Струга за утврдување на резултатот од 
повторниот избор на делегатот во Собранието на 
Републичката заедница на културата во делегат-
ската единица Струга I. 

Во Скопје, 25 јули 1974 година, број 72/4. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

102. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во собранијата на републичките самоуправ-
ни интересни заедници го прими од Општинската 
изборна комисија за избор на делегати во собра-
нијата на републичките самоуправни интересни за-
едници — Куманово записникот за утврдување на 
резултатот од повторниот избор на делегатот во Со-
бранието на Републичката заедница на културата 
во Делегатската единица Куманово, Крива Палан-
ка, Кратово I (даватели на услуги) што не се одр-
жа на редовните избори на 12 април 1974 година 
и откако го разгледа, во смисла на член 47 од 
Законот за избор на делегации и делегати во со-
бранијата на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/74), го поднесува 
следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТОТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧ-

КАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

I. Повторниот избор на делегатот во Собранието 
на Републичката заедница на културата во Деле-
гатската единица Куманово, Крива Паланка, Кра-
тово I, во која не беше извршен изборот на еден 
делегат, го распиша Општинската изборна комиси-
ја — Куманово за 15 ноември 1974 година и тој се 
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одржа и тоа за кандидатот од Листата на кандида-
тите што беше огласена од Општинската изборна 
комисија — Куманово. 

II. Резултатот од повторниот избор на делега-
тот во Собранието на Републичката заедница на 
културата во оваа делегатска единица го утврди 
Општинската изборна комисија за избор на деле-
гати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници формирани за територијата на Републи-
ката, на начин утврден во член 44 и 45 од Зако-
нот за избор на делегации и делегати во собрани-
јата на самоуправните интересни заедници. 

III. Листата на кандидати за делегати во Собра-
нието на Републичката заедница на културата за 
оваа делегатска единица ја огласи Општинската 
изборна комисија — Куманово согласно член 35 од 
Законот за избор на делегации и делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници и ја 
достави на делегациите на соодветните самоуправ-
ни организации — заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторниот избор за 
избор на делегатот во Собранието на Републичката 
заедница на културата раководеше Општинската 
изборна комисија — Куманово, именувана од Ре-
публичката изборна комисија со решение бр. 39 од 
1 април 1974 година, под надзор на Републичката 
изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегледа 
записникот за утврдување на резултатот од повтор-
ниот избор на делегатот во Собранието на Репуб-
личката заедница на културата и во утврдувањето 
на резултатот од повторниот избор на делегатот не 
најде неправилности што би имале битно влијание 
на резултатот од повторниот избор. 

VI. Резултатот од повторниот избор е следен: 

ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ: 

Во Делегатската единица Куманово, Крива Па-
ланка, Кратово I во која се избираат два деле-
гата, на редовните избори одржани на 12 април 
1974 година, не беше избран еден делегат. 

Во оваа делегатска единица, на повторните из-
бори одржани на 15 ноември 1974 година, како втор 
делегат, според утврдениот резултат избран е кан-
дидатот Синиша Баев на работа во кино „Напре-
док" — Кратово, од Кратово. 

VII. На избраниот делегат Општинската избор-
на комисија — Куманово, во смисла на член 46 од 
Законот за избор на делегации и делегати во со-
бранијата на самоуправните интересни заедници, му 
издаде уверение дека е избран. 

VIII. Во прилог на овој дополнителен извеш-
тај Ви го доставуваме записникот на Општинската 
изборна комисија — Куманово за утврдување на 
резултатот од повторниот избор на делегатот во 
Собранието на Републичката заедница на култура-
та во Делегатската единица Куманово, Крива Па-
ланка, Кратово I. 

Во Скопје, на ден 4. XII. 1974 година, бр. 186. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЈАТА НА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Телевски, с. р. 

103. 

ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките самоу-
правни интересни заедници ги прими од општин-
ските изборни комисии за избор на делегати во со-
бранијата на републичките самоуправни интересни 
заедници записниците за утврдување на резултати-
те од изборите на делегатите во Собранието на 
Републичката заедница на физичката култура, и 
откако ги разгледа, во смисла на член 47 од Зако-
нот за избор на делегации и делегати во собрани-
јата на самоуправните интересни заедници („Служ-
бен весник на СРМ" број 8/74), го поднесува 
следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ-
ТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-

ЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

I. Изборот на делегатите во Собранието на Ре-
публичката заедница на физичката култура, со-
гласно Одлуката на Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, број 
12-665/1 од 11 март 1974 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ" број 11/74, се одржа на 
12. IV. 1974 година и тоа за кандидатите од листи-
те на кандидати што беа огласени од надлежните 
општински изборни комисии. 

И. Резултатите од изборот на делегатите во Со-
бранието на Републичката заедница на физичката 
култура по делегатски единици, ги утврдија оп-
штинските изборни комисии за избор на делегати 
во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници за територијата на Републиката, на начин 
утврден во член 43., 44 и 45 од Законот за избор на 
делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници. 

III. Листите на кандидатите за делегат во Со-
бранието на Републичката заедница на физичката 
култура, по делегатски единици, ги огласија над-
лежните општински изборни комисии согласно член 
35 од споменатиот Закон и ги доставија на деле-
гациите на соодветните самоуправни организации и 
заедници. 

IV. Со спроведувањето на изборите за изборот 
на делегатите во Собранието на оваа интересна за-
едница, раководеа општинските изборни комисии 
именувани од Републичката изборна комисија со 
решение број 39 од 1. IV. 1974 година, а под над-
зор на Републичката изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија ги прегледа 
записниците за утврдување на резултатите од из-
борот на делегатите во Собранието на Републич-
ката заедница на физичката култура во утврдува-
њето на резултатите за изборот на делегатите и 
не најде неправилности што би имало битно вли-
јание на резултатот од изборите. 

VI. На избраните делегати надлежните општин-
ски изборни комисии во смисла на член 46 од За-
конот им издадоа уверенија дека се избрани. 

VII. Резултатите од изборот по делегатски еди-
ници, според Одлуката на Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ за определување бројот на деле-
гатите и за утврдување на делегатските единици и 
за избирање делегати во Собранието на Републич-
ката заедница на физичката култура, се следни: 

1. Во делегатските единици за избирање деле-
гати од редот на делегациите во основните самоу-
правни организации и заедници образувани од ра-
ботните луѓе кои остваруваат лични и заеднички 
потреби и интереси (корисници), во областа на фи-
зичката култура, избрани се 31 делегати, и тоа: 
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1) Во делегатската единица Берово, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Томо Бучковски, шумарски тех-
ничар „Црн Бор" - Пехчево, 

2) Во делегатската единица Битола, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Стево Талевски, ф-ка „Борис Ки-
дрич" - Битола, 

3) Во делегатската единица Македонски Брод, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Цветан Дојчиновски, „Црн 
Бор" — Македонски Брод, 

4) Во делегатската единица Валандово, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Слободан Чурлинов, ,,Лиска Река" 
— Валандово, 

5) Во делегатската единица Виница, изборот на 
делегат не е извршен поради тоа што гласањето 
за изборот е одложено за 19 и 21 април 1974 го-
дина. По извршениот избор ќе биде поднесен до-
полнителен извештај, 

6) Во делегатската единица Гевгелија, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Петар Инадовски, ОЗТ „Керамика" 
— Гевгелија, 

7) Во делегатската единица Гостивар, според 
утврдениот резултат од изборите ,за делегат е из-
бран кандидатот Осман Сариџи, текстилна фабри-
ка — Гостивар, 

8) Во делегатската единица Дебар, според утвр-
дениот резултат од изборите за делегат е избран 
кандидатот Лутви Цука ,основно училиште „Брат-
ство" — Дебар, 

9) Во делегатската единица Делчево, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Драгица Величковска, „Фротирка" 
— Делчево, 

10) Во делегатската единица Демир Хисар, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Здравко Адамчески, рудник „Со-
потница" — Демир Хисарско, 

11) Во делегатската единица Кавадарци, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Сијка Спанџова, агрокомбинат 
„Тиквеш" — Кавадарци, 

12) Во делегатската единица Кичево, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Радован Србиновски, керамички 
комбинат — Кичево, 

13) Во делегатската единица Кочани, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ампо Арсов, „Водовод" — Кочани, 

14) Во делегатската единица Кратово, изборот не 
е извршен. Општинската изборна комисија го по-
ништи изборот поради неправилности во спроведу-
вањето на изборите. Распишани се повторни из-
бори. По извршениот избор ќе биде поднесен до-
полнителен извештај, 

15) Во делегатската единица Крива Паланка, 
според утврдениот резултат од изборот за делегат 
е избран кандидатот Стојанче Алековски, на-
ставник „Јоаким Крчоски" — Крива Паланка, 

16) Во делегатската единица Крушево, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Јован Дамчески, ОЗТ „Нико До-
ага" — Крушево, 

17) Во делегатската единица Куманово, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Сами Зендељи, Тутунски комби-
нат — Куманово, 

18) Во делегатската единица Неготино, според 
резултатот од изборите за делегат е избран кан-
дидатот Трајче Јованов, Трговско претпријатие 
,.Вардар" — Неготино, 

19) Во делегатската единица ОХРИД , според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Спасе Тасески, Трговско прет-
пријатие „Охридски Магазин" — Охрид, 

20) Во делегатската единица Прилеп, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-

бран кандидатот Благоја Самарџиоски, ф-ка „Бил-
јана" - . Прилеп, 

21) Во делегатската единица Пробиштип; според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Љубомир Станковски, Рудник: 
„Злетово" — Пробиштип, 

22) Во делегатската единица Радовиш, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Санде Стојанов, Автокаросерија 
„Опел" — Радовиш, 

23) Во делегатската единица Ресен, според утвр-
дениот резултат од изборите за делегат е избран 
кандидатот Садедин Кранлиевски, ОВР — Ресен, 

24) Во делегатската единица Свети Николе, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Кирил Алексовски, Комунално 
претпријатие — Свети Николе, 

25) Во делегатската единица Скопје I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се 
избрани кандидатите и тоа: Мирослав Најденовски, 
„Раде Кончар" — Скопје, и Горѓи Бајлозов, „Ав-
томакедонија" — Скопје, 

26) Во делегатската единица Скопје И, според 
утврдениот резултат од изборите, за делегати се 
избрани кандидатите, и тоа: Димитар Поповски, 
МИТ „Единство" — Скопје и генерал мајор Тодор 
Атанасов од Скопје, 

27) Во делегатската единица Струга, според утвр-
дениот резултат од изборите за делегат е избран 
кандидатот Абдураман Ахмет, ТП „Струшка трго-
вија" — Струга, 

28) Во делегатската единица Струмица, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Владимир Методиев, ГП „Педа-
гошка" — градилиште — Струмица, 

29) Во делегатската единица Тетово, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Диме Пауноски, Југотутун Скоп-
је ООЗТ Тетово, 

30) Во делегатската единица Титов Велес, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Цветко Петрушев, ЖТП „Колска" 
— Титов Велес, 

31) Во делегатската единица Штип, според утвр-
дениот резултат од изборите за делегат е избран 
кандидатот Крум Маренчев, „Македонка" — Штип. 

2. Во делегатските единици за избирање деле-
гати од редот на делегациите во основните и дру-
ги самоуправни организации, образувани од работ-
ните луѓе кои вршат дејност во областа на фи-
зичката култура, избрани се 30 делегати и тоа: 

1) Во делегатската единица Берово, според утвр-
дениот резултат од изборите за делегат е избран 
кандидатот Методи Шоповски, тренер на Клубот 
„Малеш" — Берово, 

2) Во делегатската единица Битола, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Никола Каранфилоски, СОФКА 
— Битола, 

3) Во делегатската единица Македонски Брод, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Трајче Дабески, ЦУ село Ло-
квица — Бродско, 

4) Во делегатската единица Валандово, според 
V тврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Димитар Петров, Југотутун Скопје 
ООЗТ Валандово, 

5) Во делегатската единица Виница, изборот на 
делегат не е извршен поради тоа што гласањето 
за изборот е одложено за 19 и 21 април 1974 го-
дина. По извршениот избор ќе биде поднесен до-
полнителен извештај, 

6) Во делегатската единица Гевгелија, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Климе Минев, општински штаб за 
народна одбрана Гевгелија, 
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7) Во делегатската единица Гостивар, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Боривое Синадиновски, СОФКА — 
Гостивар, 

8) Во делегатската единица Дебар, според утвр-
дениот резултат од изборите за делегат е избран 
кандидатот Драган Митревски, ветеринарна станица 
— Дебар, 

9) Во делегатската единица Делчево, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Алил Мемишов, ДТВ „Партизан" 
— Делчево, 

10) Во делегатската единица Демир Хисар, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Трајан Мијаковски, СО Демир 
Хисар, 

11) Во делегатската единица Кавадарци, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ордан Тотов, кошаркарски клуб 
— Кавадарци, 

12) Во делегатската единица Кичево, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Амит Спаиу, ИКОЦ — Кичево, 

13) Во делегатската единица Кочани, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Насе Насев, електродистрибуција 
— Кочани, 

14) Во делегатската единица Кратово, изборот не 
е извршен, поради тоа што не е во определениот 
рок со законот поднесена Листа на кандидати. Из-
борите ќе ги распише Општинската изборна ко-
мисија (член 50 од Законот), 

15) Во делегатската единица Крива Паланка, 
според утврдените резултати од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Борис Алексовски, ДТВ 
„Партизан" — Крива Паланка, 

16) Во делегатската единица Крушево, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Крсто Топузовски, Клуб „Мечкин 
Камен" — Крушево, 

17) Во делегатската единица Куманово, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Мирослав Петровиќ, боксерски 
клуб — Куманово, 

18) Во делегатската единица Неготино, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ристо Велков, ФК „Вардар" - -
Неготино, 

19) Во делегатската единица Охрид, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Кирил Заров, СОФКА — Охрид, 

20) Во делегатската единица Прилеп, според ут-
врдениот резултат од изборите е избран кандида-
тот Трајко Таблоски, СОФКА — Прилеп, 

21) Во делегатската единица Пробиштип, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ное Јачевски, Рудник „Злетово" 
— Пробиштип, 

22) Во делегатската единица Радовиш, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Благоја Николов, ОВР Радовиш, 

23) Во делегатската единица Ресен, изборот не е 
извршен поради тоа што во определениот рок со 
законот не е поднесена Листа на кандидати. Избо-
рите ќе ги распише Општинската изборна коми-
сија (член 50 од Законот), 

24) Во делегатската единица Свети Николе, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Мите Митев, основно училиште 
,.Гоце Делчев" — Свети Николе, 

25) Во делегатската единица Скопје I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се из-
брани кандидатите и тоа: Живко Поповски, Редак-
ција „Вечер" - Скопје и Димитар Стојчев, Уста-
вен суд — Скопје, 

26) Во делегатската единица Скопје II, според 
утврдениот резултат од изборите за делегати се из-
брани кандидатите и тоа: Џавид Ибраими, рекреа-
тивен центар „Кале" — Скопје и д-р Никола Хрис-
тов, Дом за народно здравје — Скопје, 

27) Во делегатската единица Струга, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Јаков Попоски, претседател на 
Друштвото за спортови на вода, 

28) Во делегатската единица Струмица, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ристо Колев, ОК „Струмица" -
Струмица, 

29) Во делегатската единица Тетово, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Мирчо Савески, СОФКА — Те-
тово, 

30) Во делегатската единица Титов Велес, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Трајче Кузманов, ЦОУ „Трајко 
Андреев" — Титов Велес, и 

31) Во делегатската единица Штип, според ут-
врдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Добре Серафимов, СОФКА - -
Штип. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви ги до-
ставуваме записниците на општинските изборни ко-
мисии за утврдување на резултатите од изборот на 
делегатите во Собранието на Републичката заедни-
ца на физичката култура. 

Во Скопје, на ден 22 април 1974 година, број 75. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Телевски, с. р. 

104. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките самоу-
правни интересни заедници го прими од Општин-
ската изборна комисија за избор на делегати во 
собранијата на републичките самоуправни интерес-
ни заедници — Ресен записникот за утврдување на 
резултатот од изборот на делегат во Собранието 
на Републичката заедница на физичката култура 
во делегатската единица Ресен (даватели на услу-
ги) одржан на 24 мај 1974 година, и откако го раз-
гледа истиот, во смисла на член 47 од Законот за 
избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/74), го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТ ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

I. Изборот на делегат во Собранието на Репуб-
личката заедница на физичката култура во деле-
гатската единица Ресен (даватели на услуги) го 
распиша Општинската изборна комисија — Ресен 
за 24 мај 1974 година и тој се одржа и тоа за кан-
дидатот од листата на кандидатите што ја огласи 
Општинската изборна комисија — Ресен. 

II. Резултатот од изборот на делегатот во Со-
бранието на Републичката заедница на физичката 
култура во делегатската единица Ресен (даватели 
на услуги) го утврди Општинската изборна коми-
сија — Ресен, на начинот утврден во член 43, 44 и 
45 од Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедници. 
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III. Листата на кандидатите за делегат во Со-
бранието на Републичката заедница на физичката 
култура за оваа делегатска единица ја огласи Оп-
штинската изборна комисија — Ресен согласно член 
35 од Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедници 
и за достави до соодветните самоуправни органи-
зации и заедници. 

IV. Со спроведувањето на изборот за избор на 
делегат во Собранието на Републичката заедница 
на физичката култура раководеше Општинската 
изборна комисија — Ресен именувана од Републич-
ката изборна комисија со решение бр. 39 од 1. IV. 
1974 година, под грижата на Републичката изборна 
комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегледа 
записникот за утврдувањето на резултатот од из-
борот на делегат во Собранието на Републичката 
заедница на физичката култура и во утврдувањето 
на резултатот од изборот на делегатот не најде 
неправилности што би имале битно влијание на ре-
зултатот од изборот. 

VI. На избраниот делегат, Општинската избор-
на комисија — Ресен, во смисла на член 46 од За-
конот за избор на делегации и делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници му 
издаде уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од изборот е следен: 

ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ: 

Во делегатската единица Ресен, според утвр-
дениот резултат на изборите одржани на 24 мај 
1974 година, за делегат е избран кандидатот Пан-
де Бојковски, Стрелачка дружина — Ресен, од 
Ресен. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се до-
ставува записникот од Општинската изборна коми-
сија — Ресен за утврдување на резултатот од из-
борот на делегат во Собранието на Републичката 
заедница на физичката култура. 

Во Скопје, 4 јуни 1974 година, број 75/2. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Телевски, с. р. 

105. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките самоу-
правни интересни заедници ги прими од Општин-
ската изборна комисија за избор на делегати во 
собранијата на републичките самоуправни интерес-
ни заедници — Кратово записниците за утврдува-
њето на резултатот од изборот на делегати во Со-
бранието на Републичката заедница на физичката 
култура во делегатската единица Кратово (корис-
ници на услуги) и делегатската единица Кратово 
(даватели на услуги) одржани на 15 односно 16 
мај 1974 година, и откако ги разгледа истите, во 
смисла на член 47 од Законот за избор на деле-
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гации и делегати во собранијата на самоуправните 
интересни заедници („Службен весник на СРМ" бр. 
8/74), го поднесува следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

I. Повторниот избор на делегати во Собрание-
то на Републичката заедница на физичката кул-
тура во делегатската единица Кратово (корисници 
на услуги) и делегатската единица Кратово (дава-
тели на услуги) го распиша Општинската изборна 
комисија — Кратово за 15 односно 16 м^ј 1974 
година и тој се одржа и тоа за кандидатите од 
листата на кандидатите што ја огласи Општин-
ската изборна комисија — Кратово. 

II. Резултатот од изборот на делегатите во Со-
бранието на Републичката заедница на физичката 
култура во делегатската единица Кратово (корис-
ници на услуги) и делегатската единица Кратово 
(даватели на услуги) го утврди Општинската из-
борна комисија — Кратово, на начинот утврден во 
член 43, 44 и 45 од Законот за избор на Делегации 
и делегати во собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници. 

III. Листата на кандидати за делегати во Со-
бранието на Републичката заедница на физичката 
култура за овие две делегатски единици ја огласи 
Општинската изборна комисија — Кратово соглас-
но член 35 од Законот за избор на делегации и де-
легати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници и ја достави до соодветните самоуправни 
организации и заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторниот избор на 
делегати во Собранието на Републичката заедни-
ца на физичката култура раководеше Општинска-
та изборна комисија — Кратово именувана од Ре-
публичката изборна комисија со решение бр. 39 
од 1. IV. 1974 година, под грижата на Републич-
ката изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија ги прегледа 
записниците за утврдувањето на резултатот од 
повторниот избор на делегатите во Собранието на 
Републичката заедница на физичката култура и 
во утврдувањето на резултатот од повторниот из-
бор на делегатите не најде неправилности што би 
имале битно влијание на резултатот од изборот. 

VI. На избраните делегати, Општинската из-
борна комисија — Кратово, во смисла на член 46 
од Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедници 
им издаде уверенија дека се избрани. 

VII. Резултатот од повторниот избор е следен: 

КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ: 

Во делегатската единица Кратово, според утвр-
дениот резултат од повторниот избор одржан на 15 
мај 1974 година, за делегат е избран кандидатот 
Никола Зарев ,од Кратово, член на делегацијата 
при ф-ка „Иднина" — Кратово. 

ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ: 

Во делегатската единица Кратово, според утвр-
дениот резултат од повторниот избор одржан на 
16 мај 1974 година, за делегат е избран кандидатот 
Доне Митевски, работник во Стакларата Кратово, 
од Кратово. 
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VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се до-
ставуваат двата записника на Општинската избор-
на комисија — Кратово за утврдување на резулта-
тот од изборите на делегатите во Собранието на 
Републичката заедница на физичката култура. 

Во Скопје, 14. VI. 1974 година, број 75/3. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

106. 

ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во собранијата на републичките самоуправ-
ни интересни заедници го прими од Општинската 
изборна комисија за избор на делегати во собра-
нијата на републичките самоуправни интересни 
заедници — Виница записникот за утврдувањето на 
резултатот од изборот на делегати во Собранието 
на Републичката интересна заедница на физичката 
култура во делегатската единица Виница (корис-
ници на услуги) и делегатската единица Виница 
(даватели на услуги), одржани на 19 април 1974 
година, и откако го разгледа истиот, во смисла па 
член 47 од Законот за избор на делегации и де-
легати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ" бр. 8/74) го 
поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИ-

ЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

I. Изборот на делегати во Собранието на Ре-
публичката заедница на физичката култура во де-
легатската единица Виница (корисници на услуги) 
и делегатската единица Виница (даватели на ус-
луги) не се изврши на 12, туку на 19 април 1974 го-
дина и тој се одржа за кандидатите од листата на 
кандидатите што ја огласи Општинската изборна 
комисија — Виница. 

И. Резултатот од изборот на делегатите во Со-
бранието на Републичката заедница на физичката 
култура во делегатската единица Виница (корис-
ници на услуги) и делегатската единица Виница 
(даватели на услуги) го утврди Општинската избор-
на комисија — Виница, на начинот утврден во член 
43, 44 и 45 од Законот за избор на делегации и де-
легати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во Со-
бранието на Републичката заедница на физичката 
култура за овие две делегатски единици ја огласи 
Општинската изборна комисија — Виница согласно 
член 35 од Законот за избор на делегации и деле-
гати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници и ја достави до соодветните самоуправни 
организации и заедници. 

IV. Со спроведувањето на изборот на делегати 
во Собранието на Републичката заедница на фи-
зичката култура раководеше Општинската изборна 
комисија — Виница именувана од Републичката 
изборна комисија со решение бр. 39 од 1 април 
1974 година, под грижата на Републичката изборна 
комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегледа 
записникот за утврдувањето на резултатот од из-
борот на делегатите во Собранието на Републич-
ката заедница на физичката култура и во утврду-
вањето на резултатот од изборот на делегатите не 
најде неправилности што би имале битно влијание 
на резултатот од изборот. 

VI. На избраните делегати, Општинската из-
борна комисија — Виница, во смисла на член 46 од 
Законот за изборот на делегации и делегати во со-
бранијата на самоуправните интересни заедници им 
издаде уверенија дека се избрани. 

VII. Резултатот од изборот е следен: 

КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ: 

Во делегатската единица Виница, според утвр-
дениот резултат од изборот одржан на 19 април 
1974 година, за делегат е избран кандидатот Андре 
Цонев, улица „Ленинова" — Виница, од Виница. 

ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ: 

Во делегатската единица Виница, според утвр-
дениот резултат од изборот одржан на 19 април 
1974 година, за делегат е избран кандидатот Бла-
гој Тасев, ул. „Маршал Тито" — Виница, од Ви-
ница. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се до-
ставува записникот на Општинската изборна ко-
мисија — Виница за утврдување на резултатот од 
изборот на делегатите во Собранието на Репуб-
личката заедница на физичката култура. 

Во Скопје, 14. VI. 1974 година, број 75/4. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

107. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на де-
легати во собранијата на републичките самоуправ-
ни интересни заедници ги прими од општинските 
изборни комисии за избор на делегати во собра-
нијата на републичките самоуправни интересни за-
едници записниците за утврдување на резултатите 
од изборите на делегатите во Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита, и откако ги разгледа, во смисла на 
член 47 од Законот за избор на делегации и деле-
гати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ" број 8/74), го 
поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ-
ТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

I. Изборот на делегатите во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита, согласно одлуката на Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, број 12-665/1 од 11 март 1974 година, 
објавена во „Службен весник на СРМ" број 11/74, 



5 април 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 12 - Стр. 211 

се одржа на 12. IV. 1974 година, и тоа за канди-
датите од Листите на кандидати што беа огласени 
од надлежните општински изборни комисии. 

II. Резултатите од изборот на делегатите во Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита по делегатски еди-
ници, ги утврдија општинските изборни комисии 
за избор на делегати во собранијата на самоу-
правните интересни заедници на територијата на 
СРМ, на начин утврден во член 43, 44 и 45 од 
Законот за избор на делегации и делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници. 

III. Листите на кандитатите за делегати во Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита, по делегатски еди-
ници, ги огласија надлежните општински изборни 
комисии согласно член 35 од споменатиот закон и 
ги доставија на делегациите на соодветните само-
управни организации и заедници. 

IV. Со спроведувањето на изборите за изборот 
на делегатите во Собранието на оваа интересна за-
едница, раководеа општинските изборни комисии 
именувани од Републичката изборна комисија со 
решение број 39 од 1. IV. 1974 година, а под надзор 
на Републичката изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија ги прегле-
да записниците за утврдување на резултатите од 
изборот на делегатите во Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита и во утврдувањето на резултатите 
за изборот на делегатите најдените неправилности 
што имале битно влијание на резултатот од избо-
рите, во одделни делегатски единици се констати-
рани во соодветните точки на извештајот. 

VI. На избраните делегати надлежните општин-
ски изборни комисии во смисла на член 46 од За-
конот им издадоа уверение дека се избрани. 

VII. Резултатите од изборот по делегатски еди-
ници и според Одлуката на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ за определување бројот на де-
легатите и за утврдување на делегатските единици 
за избирање делегати во Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита, се следни: 

1. Во делегатските единици за избирање на де-
легати од редот на делегациите на основните орга-
низации на здружениот труд и на другите самоу-
правни организации и заедници образувани од ра-
ботниците и другите работни луѓе кои во социјал-
ната заштита ги остваруваат своите лични и заед-
нички потреби и интереси (корисници), избрани се 
29 делегати, и тоа: 

1) Во делегатската единица Берово, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Петар Пачемски, социјален работ-
ник — Берово, 

2) Во делегатската единица Битола I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ница Ќосева, ф-ка „Раде Кон-
чар" — Битола, 

3) Во делегатската единица Битола II, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран Борче Миј алчески, претпријатие „Млад Зи-
дар" — Битола, 

4) Во делегатската единица Виница I, изборот 
на делегат не е извршен поради тоа што гласањето 
за изборот е одложено за 19 и 24 април 1974 го-
дина. По извршениот избор ќе биде поднесен до-
полнителен извештај, 

5) Во делегатската единица Валандово и Гев-
гелија I, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Слободан Јовано-
виќ — индивидуален земјоделец од Валандово, 

6) Во делегатската единица Гостивар I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Зумрет Агаи, ОУ „Братство-Един-
ство" — Гостивар, 

7) Во делегатската единица Делчево I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ленче Николовска, ф-ка „Пар-
т и з а н и " — Делчево, 

8) Во делегатската единица Дебар I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Бесим Кривца, ТП „Бетон" — гра-
дилиште Дебар, 

9) Во делегатската единица Демир Хисар I, 
според утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Драган Михајловски, „Југо-
тутун" — Скопје, ООЗТ Демир Хисар, 

10) Во делегатската единица Крушево I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Елена Ангелеска, од ОЗТ „Уни-
верзал" — Крушево, 

11) Во делегатската единица Кочани I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Митко Димитров, АТШ и соо-
браќај — Кочани, 

12) Во делегатската единица Кавадарци I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Благој Пешиќ, ДИ „Треска" — 
погон ООЗТ Кавадарци, 

13) Во делегатската единица Кичево и Македон-
ски Брод I, според утврдениот резултат од изборите 
за делегат е избран кандидатот Муса Ахмеди, руд-
ник „Тајмиште" — Кичево, 

14) Во делегатската единица Кратово и Проби-
штип I, според утврдениот резултат од изборите за 
делегат е избран кандидатот Трајан Миј алков-
ски, рудник „Злетово" — Пробиштип, 

15) Во делегатската единица Крива Паланка I, 
според утврдениот резултат од изборот за делегат 
е избран кандидатот Глигор Митовски, ГП „Пе-
лагонија" — XI градилиште — Крива Паланка, 

16) Во делегатската единица Куманово I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Шеми ,Лимани, ученик — гимна-
зија „Гоце Делчев" — Куманово, 

17) Во делегатската единица Неготино I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Гелчо Јанков, земјоделец од Де-
мир Капија, 

18) Во делегатската единица Охрид I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Ѓоко Булески, ф-ка „Херој То-
за Драговиќ" — Охрид, 

19) Во делегатската единица Прилеп I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Јованка Ивановска, ЗИК „При-
леп" — Прилеп, 

20) Во делегатската единица Ресен I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Енвер Куртишевски, „Преспа-
турист" — Ресен, 

21) Во делегатската единица Радовиш I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Зорка Тунџева, „Астибо" -
погон Радовиш, 

22) Во делегатската единица Свети Николе I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Симеон Блажов Геор-
гиев, Управа за шумарство — Свети Николе, 

23) Во делегатската единица Скопје I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Драгица Дракуловска, ВСС „Елек-
тродистрибуција" — Скопје, 

24) Во делегатската единица Скопје II, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот д-р Милан Георгиевски, Војна 
болница — Скопје, 

25) Во делегатската единица Скопје III, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Беќир Демири, земјоделец, 

26) Во делегатската единица Струмица I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
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е избран кандидатот Ристо Паланов, лекар Ме-
дицински центар — Струмица, 

27) Во делегатската единица Струга I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Зора Ѓорѓоноска, Медицински 
центар — Струга, 

28) Во делегатската единица Тетово I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Чедо Димовски, „Југохром" — 
Јегуновце — Тетово, 

29) Во делегатската единица Титов Велес I, 
според утврдениот резултат од изборите за де-
легат е избран кандидатот Добрица Зафирова, „Ју-
гопорцелан" — Титов Велес, 

30) Во делегатската единица Штип I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Николина Ѓоршиева, ПК „Асти-
бо" — Штип. 

2. Во делегатските единици за избирање де-
легати од редот на делегациите на основните ор-
ганизации на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници образувани од ра-
ботниците што ги вршат дејностите на социјална-
та заштита избрани се 28 делегати и тоа: 

1) Во делегатската единица Битола I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Вангел Јосифовски, социјален ра-
ботник, Центар за социјална работа — Битола, 

2) Во делегатската единица Битола И, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Милица Кузевска, Дом за доен-
чиња и мали деца — Битола, 

3) Во делегатската единица Битола III, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Пандора Кнежевиќ, Дом за стари 
и изнемоштени — Битола, 

4) Во делегатската единица Битола IV, пред-
лагаме да не се верифицираат мандатите на де-
легатите Деса Димитрова и Тоде Стојановски, двај-
цата од Битола, поради тоа што според Одлуката 
на Извршниот совет на Собранието на СРМ, во 
оваа делегатска единица се избира еден делегат, а 
поради печатна грешка се наведени два делегата 
и се избрани два делегата. 

Собранието на Републичката интересна заед-
ница за социјална заштита ако го прифати пред-
логот на Републичката изборна комисија да не ги ве-
рифицира мандатите на избраните делегати Деса 
Димитрова и Тоде Стојановски, двајцата од Би-
тола и го поништи нивниот избор во смисла на 
член 48 став 3 и член 50 став 2 и 3 од Законот 
за избор на делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници, треба да 
распише повторни избори и да го определи денот 
на нивното одржување и денот од кога почнуваат 
да течат роковите за изборните дејствија. 

5) Во делегатската единица Гостивар I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Јорде Поповски, Центар за соци-
јална заштита — Гостивар, 

6) Во делегатската единица Гевгелија I, спо-4 

ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Мара Карагонова, Центар за 
социјална работа во Гевгелија, 

7) Во делегатската единица Неготино I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегати 
се избрани кандидатите Блажо Петров и Ванчо 
Јованов, двајцата од Специјалниот завод — Демир 
Капија, 

8) Во делегатската единица Кавадарци I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Панче Хаџи Василев, Цен-
тар за социјална работа Кавадарци, 

9) Во делегатската единица Куманово I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Бранко Арсовски, Центар за 
социјална работа — Куманово, 

10) Во делегатската единица Куманово И, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 

е избран кандидатот Благоја Демишковски, ООЗТ, 
Дом за стари, „Зафир Сајто" — Куманово, 

И) Во делегатската единица Охрид I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Стојан Милошевски, Центар за 
социјална заштита — Охрид, 

12) Во делегатската единица Струга I, според 
утврдениот резултат од изборот за делегат е из-
бран кандидатот Луан Ајрула, Центар за соци-
јална работа — Струга, 

13) Во делегатската единица Струмица I, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Фимка Гогова, Завод за заш-
тита и рехабилитација Банско — Струмица, 

14) Во делегатската единица Прилеп I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Оливера Дамеска, Центар за со-
цијална работа — Прилеп, 

15) Во делегатската единица Прилеп И, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Киро Грашески, Заштитна 
работилница „Елан" — Прилеп, 

16) Во делегатската единица Тетово I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Селман Рустеми, Центар за со-
цијална работа — Тетово, 

17) Во делегатската единица Титов Велес I, 
според утврдениот резултат од изборите за деле-
гат е избран кандидатот Димитар Пешов, Центар 
за социјална работа — Титов Велес, 

18) Во делегатската единица Скопје I, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Василе Поцевски, Центар за со-
цијална работа — Скопје, 

19) Во делегатската единица Скопје II, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Милка Миоска, Центар за стари 
лица — Скопје, 

20) Во делегатската единица Скопје III, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Ники Поповска, Дом „11 Ок-
томври" - Скопје, 

21) Во делегатската единица Скопје IV, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Иван Јовановски, прифатилиште 
за деца и младинци — Скопје, 

22) Во делегатската единица Скопје V, изборот 
за делегатот не е извршен. Откако ќе биде извр-
шен изборот на делегатот во оваа делегатска еди-
ница ќе биде поднесен дополнителен извештај. 

23) Во делегатската единица Скопје VI, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Ратко Илиески, Центар за про-
фесионална рехабилитација на младинци со ош-
тетен слух — Скопје, 

24) Во делегатската единица Скопје VII, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Радојко Кочевски, Завод за 
оштетен вид — Скопје, 

25) Во делегатската единица Скопје VIII, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат е 
избран кандидатот Бранко Ниневски, Центар за 
слух, говор и глас — Скопје, 

26) Во делегатската единица Скопје IX, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Павлина Апостолова, Завод за 
рехабилитација на деца и младинци — Скопје, 

27) Во делегатската единица Скопје X, според 
утврдениот резултат од изборите за делегат е из-
бран кандидатот Милица Миниќ, Завод за соци-
јални прашања — Скопје, 

28) Во делегатската единица Скопје XI, спо-
ред утврдениот резултат од изборите за делегат 
е избран кандидатот Миле Кржалоски, Центар за 
професионална рехабилитација на инвалидизирани 
лица — Скопје, и 

29) Во делегатската единица Штип I, според 
утврдениот резултат од изборите зе делегат е иа-
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бран кандидатот Петар Мицев, Центар за соци-
јална работа — Штип. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви ги дос-
тавуваме записниците на општинските изборни ко-
мисии за утврдување на резултатите од изборот 
па делегатите во Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита. 

Во Скопје, на ден 22. IV. 1974 година, број 76 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател, 

Никола Алексовски с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

108. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИ-

ЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките самоуп-
равни интересни заедници го прими од Општин-
ската изборна комисија за избор на делегати во 
собранијата на републичките самоуправни инте-
ресни заедници — Скопје записникот за утврдува-
ње на резултатот од повторниот избор за изборот 
на еден делегат (даватели на услуги) во Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за социјална заштита што не се одржа на 
редовните избори на 12 април 1974 година и отка-
ко го разгледа, во смисла на член 47 од Законот 
за избор на делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/74) го поднесува следниот 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

I. Повторниот избор на делегат во Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита во делегатската единица 
Скопје V (даватели на услуги) во која не беше 
извршен изборот на 12 април 1974 година, врз ос-
нова на член 50 од Законот го распиша Општин-
ската изборна комисија — Скопје за 17 мај 1974 
година и тој се одржа и тоа за кандидатот од 
листата на кандидатите што беше огласена од 
Општинската изборна комисија — Скопје. 

И. Резултатите од повторниот избор на деле-
гатот во Собранието на Републичката самоупраг-
на интересна заедница за социјална заштита во 
гореозначената делегатска единица ги утврди Оп-
штинската изборна комисија за избор на делегати 
во собранијата на ' самоуправните интересни заед-
ници формирани за територијата на Републиката, 
на начинот утврден во член 43, 44 и 45 од Зако-
нот за избор на делегации и делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати по 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита за оваа делегат-
ска единица ја огласи Општинската изборна ко-
мисија — Скопје согласно член 35 од спомена-
тиот закон и ја достави на делегациите на соод-
ветните самоуправни организации и заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторниот избор за 
изборот на еден делегат во Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита раководеше Општинската из-
борна комисија — Скопје именувана од Репуб-
личката изборна комисија со решение бр. 39. од 
1. IV. 1974 година, под надзор на Републичката 
изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегле-
да записникот за утврдување на резултатот од 
повторниот избор на делегатот во Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита и во утврдувањето на резул-
татот од повторниот избор на делегатот не најде 
неправилности што би имале битно влијание на 
резултатот од повторниот избор. 

VI. На избраниот делегат, Општинската избор-
на комисија — Скопје во смисла на член 46 од 
Законот за избор на делегации и делегати во соб-
ранијата на самоуправните интересни заедници му 
издаде уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од повторниот избор во оваа 
делегатска единица е следен: 

ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ: 

Во делегатската единица Скопје V, во која 
се избира еден делегат, на редовните избори одр-
жани на 12 април 1974 година, изборот не беше 
извршен. 

Во оваа делегатска единица, на повторните 
избори што се одржаа на 17 мај 1974 година, спо-
ред утврдениот резултат, избран е кандидатот 
Трипун Кировски, Заштитна работилница — Скопје 
од Скопје. 

VIII. Во прилог на овој дополнителен извештај 
Ви го доставуваме записникот на Општинската 
изборна комисија — Скопје за утврдување на ре-
зултатите од повторниот избор на делегатот во 
Собранието на републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита. 

Во Скопје, на ден 4. VI. 1974 година, број 76/2. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

109. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките самоуп-
равни интересни заедници го прими од Општин-
ската изборна комисија за избор на делегати во 
собранијата на републичките самоуправни инте-
ресни заедници — Битола записникот за утврду-
вањето на резултатот од повторниот избор на де-
легат во Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита во 
делегатската единица Битола IV одржани на 27 
мај 1974 година, и откако го разгледа истиот, во 
смисла на член 47 од Законот за избор на деле-
гации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/74), го поднесува следниот 
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И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

I. Повторниот избор на делегат во Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за социјална заштита во делегатската единица 
Битола IV (даватели на услуги), според Одлуката 
на Собранието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница се одржа на 27 мај 1974 година 
и тоа за кандидатот од листата на кандидати што 
ја огласи Општинската изборна комисија — Битола. 

II. Резултатите од повторниот избор на деле-
гатот во Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита во 
делегатската единица Битола IV (даватели на ус-
луги) ги утврди Општинската изборна комисија 
— Битола, на начинот утврден во член 43, 44 и 
45 од Законот за избор на делегации и делегати 
во собранијата на самоуправните интереси!! заед-
ници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита за оваа деле-
гатска единица ја огласи Општинската изборна 
комисија — Битола согласно член 35 од Законот 
за избор на делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници и ја доста-
ви до соодветните самоуправни организации и 
заедници. 

IV. Со спроведувањето на повторниот избор 
за избор на делегат во Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита раководеше Општинската изборна ко-
мисија — Битола именувана од Републичката из-
борна комисија со решение бр. 39 од 1. IV. 1974 
година, под грижата на Републичката изборна ко-
мисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегле-
да записникот за утврдување на резултатот од 
повторниот избор на делегатот во Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита и во утврдувањето на резул-
татот од повторниот избор на делегатот не најде 
неправилности што би имале битно влијание на 
резултатот од повторниот избор. 

VI. На избраниот делегат, Општинската из-
борна комисија — Битола, во смисла на член 46 
од Законот за избор на делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедни-
ци му издаде уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од повторниот избор е следен: 
Во делегатската единица Битола IV, во која 

се избира еден делегат, на повторните избори одр-
жани на 27 мај 1974 ходина, според утврдениот 
резултат избрана е кандидатката Десанка Димит-
рова, наставник од Битола, член на делегацијата 
на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен 
слух во Битола. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се дос-
тавува записникот на Општинската изборна ко-
мисија — Битола за утврдување на резултатите 
од повторниот избор на делегатот во Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита. 

Во Скопје, на ден 4. VI. 1974 година, број 76/3. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

110. 
ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
делегати во собранијата на републичките самоуп-
равни интересни заедници го прими од Општин-
ската изборна комисија за избор на делегати во 
собранијата на републичките самоуправни инте-
ресни заедници — Виница записникот за утврду-
вање на резултатот од изборот на делегатот во 
Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита во делегат-
ската единица Виница — I — (корисници на ус-
луги), одржан на 19 април 1974 година, и откако 
го разгледа истиот, во смисла на член 47 од За-
конот за избор на делегации и делегати во соб-
ранијата на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/74), го подне-
сува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-

УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

I. Изборот на делегат во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита во делегатската единица Ви-
ница I (корисници на услуги) не се изврши на 
12, туку на 19 април 1974 година и тоа за кандида-
тот од листата на кандидати што ја огласи Оп-
штинската изборна комисија — Виница. 

II. Резултатот од изборот на делегатот во Соб-
ранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита во делегатската 
единица Виница — I — (корисници на услуги), 
го утврди Општинската изборна комисија — Ви-
ница, на начинот утврден во член 43, 44 и 45 од 
Законот за избор на делегации и делегати во соб-
ранијата на самоуправните интересни заедници. 

III. Листата на кандидатите за делегати во 
Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита за оваа де-
легатска единица ја огласи Општинската изборна 
комисија — Виница, согласно член 35 од Законот 
за избор на делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници и ја доста-
ви до соодветните самоуправни организации и за-
едници. 

IV. Со спроведувањето на изборот за избор на 
делегат во Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за социјална заштита 
раководеше Општинската изборна комисија — Ви-
ница именувана од Републичката изборна коми-
сија со решение број 39 од 1 април 1974 година, 
под грижата на Републичката изборна комисија. 

V. Републичката изборна комисија го прегледа 
записникот на Општинската изборна комисија за 
утврдување на резултатот од изборот на делегатот 
во Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заштита и во утвр-
дувањето на резултатот од изборот на делегатот 
не најде неправилности што би имале битно вли-
јание на резултатот од изборот. 

VI. На избраниот делегат, Општинската из-
борна комисија — Виница, во смисла на член 46 
од Законот за избор на делегации и делегати во 
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соораниЈата на самоуправните интересни заедни-
ци му издаде уверение дека е избран. 

VII. Резултатот од изборот е следен: 
Во делегатската единица Виница — I — (ко-

рисници на услуги), во која се избира еден де-
легат, на изборите одржани на 19 април 1974 го-
дина, според утврдениот резултат избрана е кан-
дидатката Радмила Тасева, ул. „Маршал Тито" — 
Виница од Виница. 

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се дос-
тавува записникот од Општинската изборна ко-
мисија — Виница за утврдување на резултатот 
од изборот на делегатот во Собранието на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита. 

Во Скопје, на ден 14. VI. 1974 година, број 76/4. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски с. р. Славе Петровски, с. р. 

ЧЛЕНОВИ 

1. Владо Црвенковски, с. р. 
2. Живко Атанасовски, с. р. 
3. м-р Славко Гелевски, с. р. 

151. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

Врз основа на член 31 став 5 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на вработува-
њето и за материјалното обезбедување за време на 
привремена безработност („Службен весник на СРМ" 
бр. 20/74), општинските заедници на вработувањето 
од територијата на СР Македонија склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНА СТАПКА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО СРМ 

Член 1 

Со оваа Самоуправна спогодба за утврдување 
единствена стапка на придонесот за вработување 
во СРМ (во понатамошниот текст Самоуправна 
спогодба), општинските заедници на вработувањето 
од СР Македонија (во понатамошниот текст: оп-
штински заедници) се здоговорија да утврдат един-
ствена стапка на придонесот за вработување во 
СРМ. 

Член 2 

Единствената стапка на придонесот за врабо-
тување во СРМ изнесува 0,75% од личниот доход 
на работниците во кои се содржани придонесите и 
даноците што се плаќаат од личниот доход (бруто 
личен доход). 

Член 3 

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на СРМ", а ќе се применува од 1. 01. 1975 
година. 

Бр. 02-301 
19 март 1975 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ: 

1. Општинска заедница на вработувањето — 
Битола 

Овластен потписник, 
Јонче Андоновски, с. р. 

2. Општинска заедница на вработувањето - -
Берово 

Овластен потписник, 
Јован Чибански, с. р. 

3. Општинска заедница на вработувањето — 
Валандово 

Овластен потписник, 
Момчило Попјованов, с. р. 

4. Општинска 
Виница 

5. Општинска 
Македонски Брод 

6. Општинска 
Гевгелија 

7. Општинска 
Гостивар 

8. Општинска 
Дебар 

9. Општинска 
Делчево 

10. Општинска 
Кавадарци 

11. Општинска 
Кичево 

12. Општинска 
Кочани 

13. Општинска 
Кратово 

14. Општинска 
Крива Паланка 

15. Општинска 
Крушево 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Никола Здравсков, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Мирко Јакимоски, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Петар Танчевски, с. р. 

заедница на вработувањето -

Овластен потписник, 
Милош Гурчиновски, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Муча Петрит, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Алија Абдулов, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Никола Бањански, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Звонимир Павичевиќ, с. р. 

заедница на вработувањето -

Овластен потписник, 
Панче Ристов, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Јордан Јовановски, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Јордан Тричковски, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Ристо Трајчуле, с. р. 
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16. Општинска 
Куманово 

17. Општинска 
Неготино 

18. Општинска 
Охрид 

19. Општинска 
Прилеп 

20. Општинска 
Пробиштип 

21. Општинска 
Радовиш 

22. Општинска 
Ресен 

23. Општинска 
Св. Николе 

24. Општинска 
Скопје 

25. Општинска 
Струга 

26. Општинска 
Струмица 

27. Општинска 
Тетово 

28. Општинска 
Титов Велес 

29. Општинска 
Штип 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Томислав Велковски, с. р 

заедница на вработувањето -

Овластен потписник, 
Давитко Јанков, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Павел Митевски, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Димитар Пацановски, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Павле ѓорѓиевски, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Бранко Начаров, с. р. 

заедница на вработувањето — 

Овластен потписник, 
Митко Крстевски, с. р. 

заедница на вработувањето 

Овластен потписник, 
Благој Панески, с. р. 

заедница на вработувањето 

Овластен потписник, 
Елка Димитриева, с. р. 

заедница на вработувањето 

Овластен потписник, 
Сотир Опетчески, с. р. 

заедница на вработувањето -

Овластен потписник, 
Славчо Арсов, с. р. 

заедница на вработувањето -

Овластен потписник, 
Јован Апостолски, с. р. 

заедница на вработувањето -

Овластен потписник, 
Тошо Пљаков, с. р. 

заедница на вработувањето 

Овластен потписник, 
Коста Кукутанов, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

^ Одлука за помилување на осудени лица 201 

Извештај за резултатите од изборот ^ на 
делегатите во Собранието на Републич-
ката заедница на културата — — — — 201 

Дополнителен извештај за резултатите од 
повторните избори на делегати во Собра-
нието на Републичката заедница на кул-
турата — — — — — — — — — 203 

Извештај за резултатите од повторниот 
избор на делегат во Собранието на Ре-
публичката заедница на културата — — 204 

Извештај за резултатите од повторниот 
избор на делегат во Собранието на Ре-
публичката заедница на културата — — 205 

Дополнителен извештај за резултатот од 
повторниот избор на делегат во Собра-
нието на Републичката заедница на кул-
турата — — — — — — — — — 205 

Извештај за резултатите од изборот на 
делегатите во Собранието на Републичка-
та заедница на физичката култура — — 206 

Извештај за резултатот од изборот на де-
легат во Собранието на Републичката за-
едница на физичката култура — — — 208 

Дополнителен извештај за резултатот од 
повторниот избор на делегати во Собра-
нието на Републичката заедница на фи-
зичката култура — —- — — — — 209 

,/ Извештај за резултатот од изборот на де-
легати во Собранието на Републичката за-
едница на физичката култура — — — 210 

ѓ Извештај за резултатите од изборот на 
делегатите во Собранието на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — — — — — — — 210 

/ Дополнителен извештај за резултатот од 
повторниот избор на делегат во Собра-
нието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита 213 

/
Извештај за резултатот од повторниот из-
бор на делегат во Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — — — — — 213 

/ Извештај за резултатот од изборот на де-
легат во Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — — — — — — — 214 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје,, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Самоуправна спогодба за утврдување 
единствена стапка на придонесот за вра-
ботување во СРМ — — — — — — 215 


