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64. 
Врз основа на член 27 и 28 од Законот за сис-

темот на цените и за општествената контрола на це-
ните на производите и услугите („Службен весник 
на СРМ", бр. 38/80), Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка' Република Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА НА-

ДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ 

1. Се определува највисоки цени за надоместо-
кот на користење на радиотелевизиски приемници 
со тоа што во 19812 година надоместокот да изне-
сува 240,00 динари, а за користење на останатите 
радиодифузни приемници надоместокот може да се 
зголеми најмногу до 14,3% во однос на 1981 година. 

2. Радиотелевизија Скопје ќе издвојува на-
менски за развој 30 динари од висината на месеч-
ниот ТВ надоместок, односно 7,50 динари само од 
радио-надоместокот утврден со оваа одлука. 

3. Републичката заедница за работите на це-
ните ќе ја спроведе оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила од 1 март 1982 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-352/1 
25 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

65. 
Врз основа на член 28 од Законот за системот 

на цените и за општествената контрола на цените 
на производите и услугите („Службен весник на 
СРМ", бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА ЗА НЕПОСРЕДНА 
ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА УС-

ЛУГИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПАТНИЧКИ 
СООБРАКАЈ 

1. За цените на услугите во железничкиот пат-
нички сообраќај се пропишува мерка на непосред-
на контрола на цените — определување највисоко 
ниво на цени. 

2. Постојните цени на услугите во железнички-
от патнички сообраќај можат да се зголемат- до 
15°/о. 

3. Републичката заедница за работи на цените 
ќе ја спроведе оваа одлука. 

4. Оваа одлука ќе се применува од 1 март 
1*982 година, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-426/1 Претседател 
25 февруари 1982 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

бб. 

Врз основа на член 46 од Законот за избор на 
членови на делегациите и на делегатите во собра-
нијата на општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 41/81), Републичката .изборна ко-
мисија донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА КОРИСТЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОБРАСЦИТЕ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ИЗБОРНИ ДЕЈ-
СТВИЈА УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР 
НА ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И НА ДЕЛЕ-
ГАТИТЕ ВО СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУП-

РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

1. Одделните дејствија во постапката за избор 
на делегати во собранијата на општествено-поли-
тичките заедници се вршат според обрасците про-
пишани со ова упатство и истите се негов составен 
дел. Овие обрасци се изготвени врз основа на За-
конот и Правилата на Републичката конференци-
ја на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Македонија и Советот на Сојузот на синдика-
тите на Македонија. 

2. Ако за одделни дејствија во постапката за 
изборот на делегатите во собранијата на опште-
ствено-политичките заедници не се пропишани об-
расци во смисла на точка 1 од ова упатство, из-
вршителот на соодветното изборно дејствие сам 
ќе ја определи потребната форма на тоа дејствие 
во писмен облик односно ќе го прилагоди текстот 
во согласност со соодветните одредби од Законот и 
соодветните одредби од Правилата на Републич-
ката конференција на ССРНМ и Советот на ССМ. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството и обрас-
ците за вршење одделни дејствија според Зако-
нот за избор на делегати во соборите на Собрание-
то на СРМ („Службен весник на СРМ", бр. 8 од 
28. II. 1978 година). 

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

Бр. 27-10 
19 февруари 1982 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Данчо Стојчески, е. р. Димитар Солев, е. р. 
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и. ^ооирот на делегациЈ ата-дел егациите ке се 
одржи на ден 19 година* во 
часот, во просториите г . 

3. Собирот на делегации ата-делегациите ќе се 
одржи со следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 
|1. Предлагање кандидати за делегати во со-

борот на здружениот труд односно соборот на мес-
ните заедници на Собранието на општината 

(назив на општината) 
2. Прифаќање на кандидати за делегати во со-

борот на здружениот труд односно соборот на мес-
ните заедници на Собранието на општината — 

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

(име и презиме на претседателот на работничкиот 

совет или лицето што ќе го овласти тој) 

Број 
19 година 

Во 

ПРЕТСЕДАТЕЛ3) 
НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ, ОДНОСНО НА 
СООДВЕТНИОТ ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ, 

4 Непотребното се прецртува. 
2) АКО се одржува заеднички собир на две и 

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

3) Овој образец се користи и кога Собирот го 
свикува Општинската изборна комисија во смисла 
на член 89 став % од Законот. 

ОБРАЗЕЦ бр. 2 
Записник за работата на собирот на делегацијата 

— делегациите {член 86 од Законот) 
З А П И С Н И К 

за работата на собирот на делегацијата-делегациите 
на основната организација на здружениот труд1 

зц предлагање на кандидати за делегати во Собо-
рот (на здружениот труд на Собранието на 

општината 
ОБЛАСТ НА ТРУДОТ2 — 
Делегатската единица број —— 
Собирот се одржа на 19 година, 

и започна со работа во часот. 
Собирот се одржува за делегацијата-делегации-

те! на: 
1. 

(назив на (основната самоуправна организа-
—I—. ! . 

ција и заедница на здружениот труд) 

говор со која се свикува собирот) 
Собирот на делегацијата-делегациите го отвори 

свикувачот односно овластеното лице од него 

(и^е и презиме и занимање на овластеното лице) 

По отворањето на собирот се премина кон 
избор на претседателство и за членови на претсе-
дателството ги избра: 

За претседавач: 
1. : 

(име и презиме, занимање и делегација чиј е член) 
За членови: 

2. — 
(име и презиме, занимање и делегација, чиј 

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

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

" 1. , 
(име и презиме, занимање, делегација, чиј 

е член) 
2. 
Претседавачот утврди врз основа на списокот 

на членовите на делегацијата-делегациите дека 
има вкупно (со букви: 
— — ) членови и дека на собирот 
присуствуваат со букви: ( 

— ј -) членови, а бројот Ић при-
сутните од одделните делегации што го сочинуваат 
собирот е следен: 

1. 
(назив на основната организација и заедница 

на здружениот труд) 
2. -
3. Ити. 
Претседавачот констатира дека на собирот при-

суствува мнозинството од членовите на делегаци-
јата-делегациите и, дека може да работи и полно-
важно да одлучува. 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 1 
'Свикување собир на делегацијата-делегациите 

(член 86 и 109 од Законот) 

[Врз основа на член 86 став 1 и 3 од [Законот за 
избор на членови на делегациите и на делегатите 
во Собранието на општествено-политичјките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРЖ" број 41/81), во дого-
вор . со организацијата на ОСРН, на Синдикатот, 
свикувам1) 

СОБИР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА-ДЕЛЕГАЦИИТЕ 
за предлагање кандидати за делегати во Соборот 
на здружен труд, односно Соборот на медните заед-
ници на Собранието на општината2) — — ^ 

1. Свикувам собир на делегацијата-!делегации-
те на ј 

{назив на основната организација и тоа) 
1. < ј 

(назив на основната организација! на здру-
жен труд — работната заедница — односно 

месна заедница') 
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На предлог на претседавачот собирот го утвр-
ди следниов 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предлагање на кандидати за делегати во 
соборот на здружен труд на собранието на општи-
ната 

2. Прифаќање на предложените кандидати. 
По ова се премина на предлагање на канди-

дати за делегати. 
На Собирот за кандидати за делегати се пред-

ложени: 
1. : 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, датум на раѓање и делегација чиј е член) 
2. 

По завршеното предлагање на кандидати за 
делегати, со јавно гласање со мнозинство гласови 
од присутните членови, одделно за секој предло-
жен кандидат, Собирот- ( ) за кандидати 
за делегати 

ги прифати и тоа: 
- 1. 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, датум на раѓање и делегација чиј е член) 
2. — 
3. 
4. , 
5 . 
Во текот на работата на собирот не се случи 

никаква неправилност3) ; 

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

Работата на собирот заврши во часот. 

З а п и с н и ч а р , 

х) Образецот се применува и за предлагање 
на кандидати за делегати на работните заед. од-
носно соборот на месните заедници (член 109 од 
Законот) со соодветно прилагодување на текстот. 

2) Во образецот на записникот за СМЗ не се 
наведува областа на трудот. 

3) Ако се одржува заеднички собир на две или 
повеќе делегации, собирот го свикува и отвора 
претседателот на работничкиот совет на основната 

организација или заедница на здружениот труд, во 
која се одржува собирот (член 86 став 3 од Зако-
нот). 

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

Образец бр. 3 
Записник за работата на кандида-
циОната конференција на деле-
гациите (член 87 од Законот) 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ОДРЖАНА ЗА-
РАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИ-
ДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНАТА1)) 

(да се означи областа на трудот) 

Кандидационата конференција на делегациите 
се одржа на 19 година во 

(место) 
и започна со работа во часот. 

Кандидационата конференција на делегациите 
се одржа од делегатската единица, а заради утвр-
дување на Листата на кандидати за делегати во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на оп-
штината —— 

Седницата на Кандидационата конференција 
на делегациите ја свика претседателот на основ-
ната организација на Сојузот на синдикатите во 
односната заедница —. 

Кандидационата конференција ја отвори и ра-
ководеше до изборот на работното претседател-
ство _ — . 

(основна организација на синдикатот) 
По отворањето на седницата се премина на из-

бор на работно претседателство на Кандидациона-
та конференција. 

Кандидационата конференција за претседавач 
го избра — 

(име и презиме, занимање и место на 
, а за членови на работното претсе-

живеење) 
дателство ги избра: 

1) 
(име и презиме, занимање и место на 

Претседавачот утврди дека на седницата при-
суствуваа (со букви: ) 
членови на Кандидационата конференција и дека 
Кандидационата конференција има вкупно 
(со букви: ) членови; што прет-
ставува мнозинство од вкупниот број на членови 
на Кандидационата конференција и дека таа мо-
ж;е да работи и полноважно одлучува. 

Претседавачот објави дека конференцијата е 
свикана заради утврдување на делегатите за деле-
гати во Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на општината . 
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На предлог од претседавачот, Кандидационата 
конференција го утврди следниов ! 

/ ДНЕВЕН РЕД ' 

1. Запознавање со предлозите на кандидати за 
делегати во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на општината предложени 
од собирите на делегациите на основните самоуп-
равни организации и .заедници од областа на 
• за Делегатската 

(да се означи област на трудот) ! 
единица определена со одлу-
ка на Собранието на општината — 
бр. од — 119 година. 

2. Предлагање на кандидати за делегати по об-
ласти на трудот и 

3. Утврдување на листа на кандидати за деле-
гати. 

4. По ова се премина кон запознавање со пред-
ложените кандидати за делегати од собирите на 
делегациите на основните самоуправни организации 
и заедници (член 86 став 4 од Законот). 

За кандидати за делегати во оваа делегатска 
единица се предложени вкупно . 

По завршената расправа на кандидати за де-
легати со јавно гласање, одделно за секој предло-
жен кандидат, со мнозинство гласови од присут-
ните членови на Кандидационата конференција за 
кандидати за делегати се предложени: 

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

то на живеење, датум на раѓање, означување на 

делегацијата чиј е член) 
2) Кандидатот ј 

Потоа претседавачот соопшти дека; ја преки-
нува работата на Кандидационата конференција 
заради подготвување на гласање за утврдување 
на кандидати за делегати, па продолжетокот на 
работата на Кандидационата конференција го за-
кажа За часот. 

Кандидационата конференција ја продолжува 
работата во часот. 

Претседавачот го објасни начинот н& гласањето 
на Кандидационата конференција, а потоа со про-
зивка од списокот му предаде на секој член на 
Кандидационата конференција гласачко ливче (лис-
та на кандидати) и ги повика да пристапат кон 
гласање. 

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

Вкупно гласаа . 
Гласањето е завршено во ; часот. 
Откако гласањето е завршено претседавачот со 

лбмрш иа членовите на работното претседателство 
пристапи кон утврдување на резултатите од гла-
сањето. За таа цел најпрвин ги преброи неупот-
ребените гласачки ливчиња и утврди дека ги има 

(со букви: : ) 
и ги стави во посебен омот што го затвори и за-
печати. 

По ова се пристапи кон отворање на кутијата 
за гл(асање и пребројување на гласовите по гла-
сачките ливчиња за секој кандидат одделно. 

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

27 февруари 1982 

1. Кандидатот • 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови; 

2) Кандидатот 
добил (со букви: ) 
гласови; 

3) Кандидатот 
добил (со букви: ) 
гласови; 

4) Кандидатот 
добил (со букви: ) 
гласови; 

5) Кандидатот • 
добил (со букви: ) 
гласови. 

Врз основа на добиените гласови Кандидаци-
оната конференција ја утврди следната листа на 
кандидати: 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

2) Кандидатот 
3) Кандидатот 
Во текот на утврдувањето на резултатите од 

гласањето не се случи никаква неправилност2 

Кандидационата конференција' заклучи Листа-
та на кандидатите за делегати да се достави во 
смисла на член 87 од Законот3) на Општинската 
изборна комисија. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот 
објави дека работата на Кандидационата конфе-
ренција на делегациите е завршена. 

Работата на Кандидационата конференција на 
делегациите заврши во часот. 

Записничар, 

*) Образецот се применува и за утврдување на 
листата на кандидати за Соборот на месните за-
едници. 

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

3) Кандидатите се внесуваат во листата според 
бројот на гласовите што ги добил секој кандидат, а 
кандидатите што добиле еднаков број гласови се на-
ведуваат по азбучен ред (чл. 87 од Законот). 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 4 
Листа на кандидати за делегати во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината1) 

(член С7 од Законот) 
Кандидационата конференција на делегациите 

во смисла на член 87 од Законот, одржана на ден 
19 за избор на делегати во 

Соборот на здружениот труд ја утврди следнава: 
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 

Од областа на 
Делегатска единица — : 
1. 

(име и презиме, занимање, место на живеење, 

датум на раѓање, означување на делегацијата чиј 

е член), 
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.2. Ити. 
Кон листата2) на кандидатите го приложуваме 

записникот за работата на Кандидационата кон-
ференција на делегациите, како и писмените изја-
ви од кандидатите дека ја прифаќаат кандидату-
рата. 

:— 1982 година 

!) Образецот се применува и на Кандидациона-
та конференција на делегациите на соборот на мес-
ните заедници со тоа што се прилагодува текстот, 
(член ,110 ст. 2 од Законот), како и за делегати во 
општествено-политичкиот собор во смисла на член 
112 од Законот. 

2) Листата на кандидатите се доставува до оп-
штинската изборна комисија (член 88 од Законот). 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 5 
Изјава за прифаќање на кандидатурата 

/(член 113 од Законот) 

И З Ј А В А 1 ) 
за прифаќање на кандидатурата на делегатот во 
општествено-политичкиот собор на собранието на 

општината 

Изјавувам дека ја прифаќам кандидатурата во 
Листата на кандидатите за делегат во Општестве-
но-политичкиот собор на Собранието на општината 

која е утврдена на 
(назив на општината) 

Општинската кандидациона конференција одржа-
на на ден 19 година. 

119 година 

Образецот се применува и на кандидатите за 
делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на СРМ, Соборот на здружениот труд 
на месните заедници односно Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, со тоа што се приме-
нува текстот (член 88 од Законот во врска со гла-
ва IV точка 6 став б од правилата). 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 6 
Оглас на листата на кандидатите за делегати во 

Соборот на здружениот труд на собранието на 
општината (член 45 став 1 точка 2 од Законот) 

О Г Л А С 
Општинската изборна комисија за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на општината 

врз основа на член 45 ст. 1 т. 2 
од Законот ОБЈАВУВА дека кандидационата кон-
ференција на делегаците за делегатската единица 
број за кандидати за делегати во Соборот 
на здружениот труд1) на Собранието на општината 

за изборот што ќе се одржи 
на 19 година утврди: 

Л И С Т А Н А К А Н Д И Д А Т И 
1. Кандидатот 

(име и презиме, занимање, место 

на живеење, датум на раѓање и делегација чиј е 

член) 

*) Образецот се применува и за соборот на мес-
ните заедници со соодветно прилагодување на овој 
текст. 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 7 
Свикување собир на делегацијата за избор на де-
легати во Соборот на здружениот труд на собра-

нието на општината (член 89 од Законот) 
Врз основа на член 89 став 1 од Законот, прет-

седателот на работничкиот совет во договор со ос-
новната организација на СС1РНМ, на Синдикатот 
свикува 

1СОБИР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД1) на Собранието на општината 
1. Свикувам собир на делегацијата на 

(назив 

на основната организација на здружениот труд — 

работна заедница) 
за вршење на избор на делегати во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината 

(на-
од делегатската единица 

зив на општината) 
бр. . 

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

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

(име и презиме на овластеното лице од претседа-

телот на работничкиот совет, односно на соодвет-

ниот орган на управување) 

Број 
19 година 

Во 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РАБОТНИЧКИОТ 
СОВЕТ, ОДНОСНО НА СООДВЕТНИОТ 

ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ, 

1 Образецот се применува и на собирот (на де-
легацијата на месните заедници со соодветно при-
лагодување на текстот 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 8 
Гласачко ливче за избор на делегати во Соборот 
на здружениот труд на собранието на општината 

(член 52 од Законот) 
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ОБРАЗЕЦ БР. 10 
Записник на општинската изборна комисија за ут-
врдување резултатот од гласањето за заеднички 
делегат во соборот на здружениот турд на Собра-
нието на, општината (член 96 став 2 од Законот) 

З А П И С Н И К 
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБ-
РАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРОТ 
НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД1) НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНАТА ОДРЖАН НА 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ1!) 
За избор на делегати во Соборот на 

труд на Собранието на општината 
здружениот 

делегатска единица од; областа на 
на собирот одржан на ден 

И, 
19 година. 

(име и презиме на кандидатот) I 
2. Ити. ; 
Во оваа делегатска единица се избираат-

делегати. 
(печат) 

*) Овој образец се применува и за; изборот на 
делегати во Соборот на месните заедници со соод-
ветно прилагодување на текстот : 

(ОБРАЗЕЦ БРОЈ 9 ! 
Записник на Собирот на делегацијата 

(член 97 од Законот) 

3 А !П И С Н И К ј 
за работа на собирот на делегацијата на 



27 февруари 1902 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 7 — Стр. 111 

6. Според наведениот резултат во прегледот 
кон т. 3 на овој записник, Општинската изборна 
комисија утврди дека во делегатската единица 

,за делегат е избран , 
(име и пре-

година го делегира за 

зиме на дел.) 
кој добил мнозинство гласови во делегациите од-
носно на делегацијата во која се вработени пого-
лем број работни луѓе во смисла на член 32 став 
5 од Законот. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател, 

|1) Образецот се применува и за соборот на 
месните заедници со тоа што се прилагодува текстот. 

2) За месните заедници зборовите „кои се вра-
ботени поголем број на работни луѓе" се заменува 
со „кои е поголем бројот на населението". 

ОБРАЗЕЦ БР. И 
Уверение за избран делегат во Соборот на 

здружениот труд на собранието на 
општината (член 99 од Законот) 

У В Е Р Е Н И Е 1 ) 
ЗА ИЗБРАН ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНАТА 

(име и презиме и занимање) 
делегат во Соборот на здружениот труд односно 
Соборот на месните заедници на Собранието на оп-
штината за 

(се означува времето за седницата или 

определените прашања за кои е делегиран)2) 

,11) Образецот се применува и за Соборот на 
здружениот труд и Соборот на општините на Со-
бранието на СРИ, со тоа што се прилагодува на 
текстот. 

2) Непотребното се прецртува. 

ОБРАЗЕЦ БР. (13 
Решение за именување на избирачки одбори 

(член 45 став 1 точка 9 од Законов) 

[Врз основа на член 4!5 точка 9 од Законот 
(„Службен весник на ОРМ" број 41/81 година), Оп-
штинската изборна комисија за избор на деле-
гати во соборите на собранието на општината 

донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ 

И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБИРАЧКИОТ 
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО 

а) Ова уверение го издава Претседателството 
на Собирот на делегацијата ако делегатот е деле-
гиран од една делегација, а Општинската изборна 
комисија ако делегатот е делегиран од повеќе де-
легации на основните организации на здружен труд 
— работни заедници односно месните заедници. 

2) Образецот се применува и за месните заед-
ници со тоа што се прилагодува текстот за мес-
ните заедници/ 

ОБРАЗЕЦ БР. 12 
Уверение за делегирање на повремен делегат 

(член 99 од Законот) 

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

ДЕЛЕГАТ 
Претседателството на Собирот на делегацијата 

— делегациите ; , потврдува 
дека Собирот што се одржа на : 19 

ОБРАЗЕЦ БР. 14 
Записник за работата на Избирачкиот одбор 
спроти денот на изјаснувањето (член 124 

од Законот) 

З А П И С Н И К 
за работата на {Избирачкиот одбор спроти денот 

на изјаснувањето за изборот на делегати во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието 

на општината 
Избирачкиот одбор се состана на 19 

година, во часот, во зградата- просторијата 
определена за изјаснување за изборот и тоа: 

Претседателот-заменикот 
(име и презиме) 

Членот-заменикот ;— 
Членот-заменикот • , 

сите именувани со решение на Општинската из-
борна комисија за избор на делегати во соборите 
на Собранието на општината — број 

„ хд година. 
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Записникот го води 
(име и презиме на членот 

на избирачкиот одбор) ј 
Избирачкиот одбор утврди дека просторијата 

во која (ќе се врши изјаснување за Изборот на 
делегати во Општествено-политичкиот ј собор на 
Собранието на општината, е доволно просторна и 
дека може да се затвори, како и дека ро неа има 

заградени простории ка-
де што избирачите ќе ги пополнуваат 'гласачките 
ливчиња. ; 

Од надлежниот општински орган веј, 
се примени на реверс: ј 

1) Кутија за гласање, | 
2Ј) , гласачки ливчиња,! 
3) Извод од постојниот избирачки ј список за 

избирачкото место број потврден од 
општинската комисија за избирачки (Списоци во 
-—-—» под број . : 

4) Оглас за објавената листа на кандидати, 
5) Од останатиот материјал е примено 

Откако Избирачкиот одбор ја прегледа кути-
јата за гласање и се увери дека е исправна, ку-
тијата ја постави на местото на кое ќе се врши 
изјаснување. Пред кутијата за гласање на виден 
начин е поставен огласот на листата на канди-
дати. Пред излегувањето од просторијата за изјас-
нување за изборот, Избирачкиот одбор ги затвори 
сите нејзини простории и внатрешни простории. 

Евентуални забелешки: : 

Избирачкиот одбор работата ја заврши во 
часот. 

Член на Избирачкиот одбор Претседател 
Записничар, на Избирачкиот одбор, 

Член на Избирачкиот одбор, 

ОБРАЗЕЦ БР. 15 
Записник за работата на Избирачкиот одбор на 

денот на изјаснувањето (член 125, 133 до 137 од 
Законот) 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА ИЗБИРАЧКИОТ ОДБОР ЗА 
ИЗБИРАЧКОТО 'МЕСТО БРОЈ ЗА ИЗЈАС-
НУВАЊЕ ЗА ИЗБОРОТ .НА ДЕЛЕГАТИ ВО ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБ-
РАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 1 

Избирачкиот одбор се состана на 19 
година, во часот, и тоа: 

Претседателот-заменикот , 
(име и презиме) 

Членот-заменикот , 
Членот-заменикот , 
Записникот го води , 

(име и презиме на членот 

на Избирачкиот одбор што го води записникот) 

I ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ГЛАСАЊЕТО 

Точно во 7 часот пред просторијата за изјас-
нување за избор се состанаа горенаведените чле-
нови на Избирачкиот одбор и утврдија дека прос-
ториите за изјаснување се неповредени, ја прегле-
даа кутијата за гласање, гласачките ливчиња и 
сите материјали примени на реверс, па најдоа де-
ка се во иста состојба како што беа оставени. По-
тоа, (Избирачкиот одбор се увери дека кутијата за 

гласање е празна и објави дека се пристапува кон 
изјаснување за изборот1) 

II ИЗЈАСНУВАЊЕ ЗА ИЗБОРОТ 

Се отвори просторијата на избирачкото место 
и им се дозволи на избирачите да гласаат. 

За сето време на изјаснувањето за изборот, 
членовите на Избирачкиот одбор му објаснуваа на 
секој избирач како се гласа, а на неписмените 
избирачи, кои тоа го бараа, им ги прочитуваа ими-
њата на сите кандидати. 

Претседателот на Избирачкиот одбор го објави 
јавно резултатот од изјаснувањето за изборот пред 
зградата во која се гласаше. 

Работата на избирачкиот одбор е заклучена во 
часот. 

Претседател 
на Избирачкиот одбор, 

Членови на избирач-
киот одбор, 

1. 
2. 

1) Ако Избирачкиот одбор утврди некои про-
мени, 1ќе го прецрта текстот што не одговара и ќе 
ја констатира најдената состојба. 

2) Овде се внесуваат сите настани во текот на 
изјаснувањето за изборот и односните одлуки на 
Избирачкиот одбор. 

3) Ако се случи некаква неправилност или ако 
има некои приговори од членовите на Избирачки-
от одбор тоа ќе се внесе во овој дел од записни-
кот. 

ОБРАЗЕЦ БР. 16 
Записник на општинската изборна комисија за 

утврдување на резултатот од изјаснувањето 
(член 138 и Д41 од Законот) 

З А П И С Н И К 
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗЈАСНУ-
ВАЊЕТО ЗА ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО ОП-
Ш ТЕСТВ ЕНО -ПОЛ ИТ ИЧКИО Т СОБОР НА СОБ-
РАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ОДР-

ЖАНО НА 19 ГОДИНА 
Седницата на Општинската изборна комисија 

е одржана на 19 година, во 
На седницата на Комисијата се присутни: прет-

седателот , секретарот : и 
^лено-вите . 

1. Комисијата констатира дека изборот на де-
легатите во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на општината е спрове-
ден според утврдената листа на кандидати и тоа: 

1) 
(име и презиме и место на живеење) 

2) 
3 ) 
4 ) 
5 ) 
6 ) 
7) 
8) 
9> 

10) 
2. Во Општествено-политичкиот собор се изби-

раат делегати. 
3. Комисијата ги прими изборните акти од из-

бирачките одбори на сите избирачки места од по-
драчјето на општината и по прегледот на истите 
утврди дека резултатот на изјаснувањето за избо-
рот на делегатите е следен: 
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— Во постојниот избирачки список на Општи-
ната се запишани вкупно со букви: 

работни луѓе и граѓани, 
За изјаснување за изборот на делегатите гла-

сале вкупно со букви: { ) 
работни луѓе и граѓани. 

Неважечки гласачки ливчиња има вкупно 
(со букви: ). 

4. Според резултатите од гласањето во сите 
избирачки места, одделните кандидати добиле гла-
сови, и тоа: 

1) Кандидатот 
добил (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот 
добил (со букви: ) гласови. 

3) Кандидатот 
добил (со букви: ) гласови. 

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

5) Кандидатот 
добил (со букви: ) гласови. 

6) Кандидатот 
добил (со букви: ) гласови. 

7) Кандидатот 
добил (со букви: ) гласови. 

8) Кандидатот 
добил (со букви: ) гласови. 

9) Кандидатот 
добил (со букви: ) гласови. 

10) Кандидатот 
добил (со букви: ) гласови. 

Итн. 
5. Според наведениот резултат во прегледот кон 

точка 3 и 4 на овој записник, * Општинската из-
борна комисија утврди дека во смисла на член 3 
од' Законот за делегати во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на општината 

се избрани следните кандидати: 
1) Кандидатот ; , 

(име и презиме и место на живеење) 
2) Кандидатот , 
3) Кандидатот , 
4) Кандидатот , 
5) Кандидатот , 
6) Кандидатот 1 , 
7) Кандидатот , 
8) Кандидатот , 
9) Кандидатот , 

10) /Кандидатот 
Итн. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Образец бр. 17 
4 Записник за работата на собирот на 

делегацијата — делегациите за пред-
лагање кандидати за делегати (член 
97 во врска со чЈѓен 162 од Законот) 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА 
— ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ САМОУПРАВ-
НИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, 
ЗАЕДНИЦИТЕ, МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 1) 

(назив на организациите, заедниците — општеств^-
но-политичките организации чии делегации го одр-
жуваат собиров ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ 
ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 

(да се означи соборот) 
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ. 

• ОБЛАСТ НА ТРУДОТ 2) : 
Делегатска единица 3) 
Собирот се одржа на 19 година, 

во и започна со работа во часот. 
(место) 

Собирот се одржува за делегацијата-делегации-
те на: 
1) : 

(назив на основната организација на здруже-
ниот труд, работната заедница, месната заед-
ница односно општествено-политичката орга-
низација). 

' 2) — , 
3) 
4 ) 
5 ) — : 
6) 
7 ) 
8) — 
9 ) 

10) 
Собирот на делегацијата-делегациите го сви-

ка претседателот на 
(име и презиме и назив на 

органот-организациј ата) 
во договор со : 

(да се наведе организацијата во до-
говор со која се свикува собирот — 

член 150 од Законот). 
Собирот на делегацијата-делегациите го отво-

ри свикувачот, односно овластеното лице од него 

(име и презиме и занимање на овластеното лице) 
По отворањето на собирот се премина џон из-

бор на претседателство на собирот, па собирот ед-
ногласно (со мнозинство на гласови) ги избра: 

За претседавач 
(име и презиме, занимање, де-
легација чиј е член) 

За членови: 
1) - -

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

2) 
3 ) 
4) — 

Собирот потоа за записнирач го избра: 
(име 
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На предлог од претседавачот, собирот го ут-
врди следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Предлагање кандидати за делегати во 

на Собранието 
(да 

на СРМ, и 

Општинската кандидациона конференција се 
одржа во Општината а заради ут-
врдување на кандидати за делегати во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ од по-
драчјето на Општината 

(да се означат областите 

на трудот и делегатските единици) 
Седницата на Општинската кандидациона кон-

ференција ја свика и ја отвори претседателот на 
Општинската конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ. 

По отворањето на седницата, се премина на из-
бор на работно претседателство на Кандидационата 
конференција. Конференцијата за претседавач гб 
избра 

(име и презиме, занимање и место на 

живеење) 
и за членови на работното претседателство ги из-
бра: 

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

1) Непотребното се прецртува. ј 
Оваа рубрика се пополнува само за собирите 

на делегациите од областите на здружениот труд, 
утврдени според одлуката на Собранието на СРМ 
(чл. 149 од законот). ј 

3) Ако во текот на работата на собирот се 
случат било какви неправилности или? ако бидат 
поднесени приговори, тоа овде ќе се внесе во за-
писникот. -

Образец бр. 18 
Записник за работата на Општинска-
та кандидациона конференција (член« 
26 став 2 од Законот) ј 

? ' 
З А П И С Н И К ј 

ЗА РАБОТАТА НА ОПШТИНСКАТА КАНДИДА-
ЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОДРЖАН^ ЗАРАДИ 
УТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО ђ .СрБРАНИЕ-

ТО НА СР МАКЕДОНИЈА ј 
Општинската кандидациона конференција се 

одржа во, на ј— 198 
(место) 

година и започна со работа во — Аасот. 

занимање и место на живеење) и 

(име и презиме и место на живеење) 

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

Претседавачот утврди дека присуствуваат нај-
малку две третини од вкупниот број членови и де-
ка Кандидационата конференција може да работи 
и полноважно да одлучува, па објави дека сед-
ницата е свикана заради утврдување Листа на кант 
дидати за избор на делегати во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ. 

На предлог на претседавачот, Кандидационата 
конференција го утврди следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Запознавање со предлозите на кандидати за 

делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ предложени од собирите на деле-
гациите на основните самоуправни организации и 
заедници по области на трудот и делегатски еди-
ници;2) 

2. Утврдување на Листа на кандидати за де-
легати по области на трудот и делегатски еди-
ници. 

По ова се премина кон - запознавање со пред-
ложените кандидати за делегати од собирите на де-
легациите. 

За кандидати за делегати на собирите на де-
легациите се предложени вкупно кан-
дидати и тоа: 

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
Делегатска единица вкупно кан-
дидати. 

II. Од областа на образованието, науката и кул-
турата 
Делегатска единица вкупно кан-
дидати. 
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III. Од областа на здравството и социјалната заш-
тита 
Делегатска единица вкупно кан-
дидати. 

IV. Од работните заедници во државните органи, 
општествено-политичките организации, опште-
ствени организации, здруженијата и другите 
работни заедници што не се организирани ка-
ко организации 
Делегатска единица вкупно кан-
дидати. 

V. Од редот на активните воени лица и на цивил-
ните лица на служба во вооружените сили на 

ОФОРЈ 
Делегатска единица вкупно кан-
дидати. 

VI.0д заедниците на работните луѓе што работат 
со средства на трудот на кои постои право на соп-
ственост заедно со работниците со кои го здружу-
ваат трудот и средствата на трудот. 

Делегатска единица вкупно кан-
дидати. 
По запознавањето со предлозите за кандидати 

за делегати од собирите на делегациите, предло-
зите од членовите на Кандидационата конферен-
ција со јавно гласање, одделно за секој од пред-
ложените кандидати, со мнозинство гласови од 
присутните членови на Конференцијата за канди-
дати се прифатени: 

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
Делегатска единица 
1), Кандидатот : 

(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓање, означу-

вање на делегацијата чиј е член) 
II. ОБЛАСТА НА 

Делегатска единица 
1) Кандидатот 

III. Ити. 
Потоа претседавачот соопшти дека ја прекину-

ва работата на Кандидационата конференција, за-
ради подготвување на гласањето за утврдување на 
кандидати за делегати, па продолжетокот на рабо-
тата го закажа за часот. 

Кандидационата конференција ја продолжи ра-
ботата во часот. 

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

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

Вкупно гласаа . 
Гласањето е завршено во часот. 
Откако гласањето е завршено претседавачот со 

помош на членовите на работното претседателст-
во пристапи кон утврдување на резултатите од 
Гласањето. За таа цел најпрвин ги преброи неупот-
ребените гласачки ливчиња и утврди дека ги има 

»(со букви ) и ги стави во по-
себен омот што го затвори и запечати. 

По ова ср премина кон отворањето на кутија-
та за гласање и пребројување на гласовите по гла-
сачките ливчиња за секоја област на трудот и де-
легатска единица и тоа за секој кандидат од-
делно. 

По завршеното пребројување, а врз основа на 
резултатот од гласањето претседавачот објави де-
ка е утврдена следната листа на кандидати. 
I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица 
Кандидатот доби (со букви ) 

За кандидатот" е утврден 
И. Од областа (име и презиме)' 

(ити.) 
Во текот на утврдувањето на резултатите од 

гласањето не се случи никаква неправилност.3) 
Кандидационата конференција заклучи Листа-

та на кандидат да се достави до општинската из-
борна комисија. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседавачот » 
објави дека работата на Кандидационата конфе-
ренција е завршена. 

Работата на Кандидационата конференција за-
врши во часот. 

Записничар, 

1) Овој образец се применува и за соборот на 
општините со прилагодување на текстот (член 26 
став 2 во врска со членовите: 146, 163 и 168 од За -
конот). 

ђ Доколку од општината се делегира еден де-
легат во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на ОР1М се наведува само областа на трудот 
од која се делегира. 

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

ОБРАЗЕЦ БР. 19 
Листа на кандидати на општинската кандидациона 
конференција (член 88 во врска со член 162 од 

Законот) 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Во смисла на член 87 од Законот за поднесување 
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ, што ќе де одржи на 
19 година, заради огласување. 

Листата на кандидатите е утврдена на седни-
цата на Општинската кандидациона конференци-
ја за општината — што е одржана 
на И9 година во , 
по области на трудот и делегатски единици. 

Општинската кандидациона конференција на 
делегациите ја утврди следната 
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II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКА-
ТА И КУЛТУРАТА 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место на жи-
веење) 2. За кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-и. 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СОЦИ-

ЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска4 единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место на жи-

веење) 
2. За кандидатот 

|(име и презиме и место на 

живеење) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-и. 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАМ 
ЦИН, (ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме и место на жи-
доби (со букви: ) 

веење) 
гласови. 

2. За кандидатот 
(име и презиме и место на 

. живеење} 
Неважечки гласачки ливчиња има 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 

НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ |СМЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме и место на жи-
доби (со букви: ) 

веење) 
гласови. 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА 
КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕД-
НО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУ-

ВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА 
ТРУДОТ 

1) 
(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, датум на раѓање со означување на деле-

гацијата чиј е член). 
Кон листата на кандидатите го приложуваме 

записникот за работата на Општинската кандида-
циона конференција на делегациите како и пис-
мените изјави од кандидатите дека ја прифаќаат 
кандидатурата. 

19 година 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО: 
1. претседавач: 
2. членови: 

Доколку од општината се делегира еден де-
легат, се наведува само областа на трудот од која 
се делегира. 

ОБРАЗЕЦ БР. 20 
Оглас на листата на кандидати за делегати (член 

45 став 1 точка 3 од Законот) 

О Г Л А С1) 

Општинската .изборна комисија ; 
врз основа на член 45 став 1 точка 

3, ОБЈАВУВА дека Општинската кандидациона 
конференција на општината за 
кандидати за делегати во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија за изборот што ќе се одржи на 
19 година УТВРДИ: 

Л И С Т А Н А К А Н Д И Д А Т И 

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-
вање на делегацијата чиј е член) 

2) Ити. 

II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
НАУКАТА И КУЛТУРАТА 

Делегатска единица 

1) За кандидатот 
(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-

вање на делегацијата чиј е член) 
2) Ити. 

III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-

вање на делегацијата чиј е член) 
2. Итн. 

IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕС ТВЕНО -ПО Л ИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

- ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Делегатска единица —— 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-

вање на делегацијата чиј е член) 
2. Ити. 

V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 
НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 

ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица = 
1) За кандидатот -

(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-
вање на делегацијата чиј е член) 

2) Итн. 
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VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ 

СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ 

1) За кандидатот 
(име и презиме, занимање и 

место на живеење, датум на раѓањето со означу-

вање на делегацијата чиј е член) 
2) Итн. »— 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Овој образец се применува и за соборот на 
општините со соодветно прилагодување 

ОБРАЗЕЦ БР. 21 
Записник за работата на седницата на Соборот на 

здружениот труд на Собранието на општината 
(член 153 од Законот) 

З А П И С Н И К 
за работата на седницата на Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на општината 
за избор на делегати во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија 

Сед*ф1цата на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината ја свика 
претседателот на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината . Седницата 
се одржа на 19 година. 

Седницата ја отвори 
претседател на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината во часот. 

По отворањето на седницата се премина кон 
избор на два делегата што ќе му помагаат на прет-
седателот во изборот. Соборот, едногласно со мно-
зинство на гласови, ги избра: 

1) 
(име и презиме, занимање и место на жи-

веење) 
2) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење) 
Потоа, за записничар Соборот го избра 

(име 

и презиме, занимање и место на живеење) 
Претседателот на Соборот врз основа на спи-

сокот на делегатите утврди дека Соборот има 
делегати и дека на седницата присуствуваат 
(со букви: ) делегати. Потоа конста-
тира дека е присутно потребното мнозинство од де-
легатите и дека Соборот може да работи и полно-
важно да одлучува. 

Претседателот објави дека оваа седница на 
Соборот е свикана заради избор на делегати во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Претседателот објави дека е примена кутијата 
за гласање, (со букви: ) 
гласачки ливчиња и оглас за објавена листа на 
кандидати од општинската изборна комисија бр. 

од 19-— год. и тоа:1) 

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица : 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 
2) За кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 
Во делегатската единица се избираат 

делегат-ти. 

II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКА-
ТА И КУЛТУРАТА 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избираат 

делегат-ти. 

III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира 

делегат-ти. 

IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО ^ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИТЕ РАБОТНИ 
ЗАЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 

V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 
НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВОО-

РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 5 

1) За кандидатот 
(име и презиме) 

2) За кандидатот 
(име и презиме) 

Во делегатската единица се избираат 
делегат-ти. 

VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ 
НА КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ЗАЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУ-

ЖУВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА 
ТРУДОТ 

1) За кандидатот 
(име и презиме) 

2) За кандидатот 
(име и презиме) 

Во делегатската единица се избира 
делегат-ти. 

Претседателот го објасни начинот на гласањето 
и извести дека делегатот, може да гласа само за 
онолку кандидати колку што се избираат делегати 
во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
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IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГ АНИ, О ПШТЕСТВЕНО -ПО Л ИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

'ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Откако гласањето заврши, претседателот на 
Соборот со двата делегата што му помагаат во из-
борот, пристапи кон утврдување на резултатот од 
гласањето. За таа цел најпрвин ги преброи неупот-
ребените гласачки ливчиња и утврди јдека такви 
има — (со букви: : ) па ги 
стави во посебен омот што го затвори ји запечати. 

По ова, претседателот утврди дека во списо-
кот на делегатите во Соборот се воведени 
(со букви: —: ) делегати и дека 
од тој број гласале вкупно (со 
букви ). 

Потоа се пристапи кон отворање на кутијата 
за гласање и кон пребројување на гласовите по 
гласачките ливчиња за секој одделен кандидат (по 
области на трудот и делегатски единица). 

По завршеното пребројување и утврдувањето 
на резултатот од гласањето, претседателот на Со-
борот го соопшти и следниот резултат од гласа-
њето: 

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

ОБРАЗЕЦ БР. 22 
Записник за работата на општинската изборна ко-
мисија за утврдување на резултатите од гласањето 

(член 45 став 1 точка 8 од Законот) 

З А П И С Н И К 

за работа на Општинската изборна комисија 
за утврдување на резултатот од изборот на деле-
гати во Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на (СР Македонија, одржан во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на општината 

на 19 година. 

СР Македонија од соодветната делегатска единица 
и дека делегатот може да гласа за кандидатите 
чии имиња се наведени во гласачкото ливче. 

Претседателот на Соборот, со прозивка по спи-
сокот на делегатите во Соборот, на секој делегат 
му предаде гласачко ливче и ги повива да прис-
тапат кон гласање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште — 
делегати и тие гласаа. 
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Комисијата одржа седница на — 19 
година, во присуство на претседателот 

, секретарот и чле-
нот-те — . 

За изборите на делегати во Соборот на здру-
жениот труд на (Собранието на СР Македонија, што 
се одржани во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината : на 

19 година, оваа комисија ја 
ОГЛАСИ следнава 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 
2) За кандидатот : : 

(име и презиме и место на 

живеење) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 

II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКА-
ТА И КУЛТУРАТА 

Делегатска единица : 
1) За кандидатот — 

(име и презиме и место на 

живеење) 
2) За кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 

III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СОЦИ-
ЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Делегатска единица ; —; 
1) За кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 
2) За кандидатот — 

(име и презиме и место на 

живеење) 
Во делегатската единица се избира-ат 

делегат-ти. 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО -ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

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

живеење) 
2) Кандидатот — — 

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

живеење) 
Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 

V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 
НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВОО-

РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 
Делегатска единица : 

1) Кандидатот ; 

(име и презиме и место на 

доби (со букви: ) гласови. 
живееле) 

2) Кандидатот - — — 
(име и презиме и место на 

доби (со букви: ) гласови. 
живеење) 

Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 

VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА 
КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА-
ЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУ-
ЖУВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА 

ТРУДОТ 

1) Кандидатот ; 

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

живеење) 
2|) Кандидатот • 

(име и презиме и место на 
доби (со букви: —: ) гласови. 

живеење) 
Неважечки гласачки ливчиња има — 
Во делегатската единица се избира — 

делегат. 
Комисијата ги прими изборните акти од прет-

седателот на Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на општината и откако ги 
прегледа утврди дека резултатот од изборот во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на оп-
штината е следниот: 

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица : 
1) Кандидатот — : 

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

живеење) 
2) Кандидатот • 

;(име и презиме и место на 
доби (со букви: ) гласови. 

живеење) 
Неважечки гласачки ливчиња има 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
И. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКА-

ТА И КУЛТУРАТА 

Делегатска единица 
1) Кандидатот :

 : : 

(име и презиме и место на 

на живеење) 
доби (со букви: ) гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме и место на 

на живеење) 
доби -—- (со букви: :—) гласови. 

Неважечки гласачки ливчиња има 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Делегатска единица ; 
1) Кандидатот — 

(име и презиме и место на живеење) 
доби (со букви: ) гласови. 

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

доби (со букви: ) гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња има 
Во оваа делегатска единица се избира-ат_________ 

• — делегат-ти, 
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IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме и место на 
доби (со букви: —) гласови. 

живеење) 
2) Кандидатот 

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

живеење) 
Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 

V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И НА 
ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУ-

ЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ , 

Делегатска единица 
1) Кандидатот 

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

живеење) 
2) Кандидатот 

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

живеење) 
Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 

VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА 
КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА-
ЕДНО СА РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУ-

ВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА 
ТРУДОТ 

1) Кандидатот 
(име и презиме и место на 

доби (со букви: ) гласови. 
живеење) 

2) Кандидатот 
(име и презиме и место на 

доби (Со букви: ) гласови. 
живеење) 

Неважечки гласачки ливчиња има — . 
(Во оваа делегатска единица се избира еден де-

легат. 
3) Во списокот на Соборот на здружениот труд 

на Собранието на општината, воведени, се вкупно 
(со букви: ' ) делегати. 

На седницата на Соборот, присутни биле 
(со букви: — ) делегати, а од нив гла-
сале (со букви: ) делегати. 

4. (Според наведените резултати, а врз основа 
на член 45 од Законот, Комисијата утврди дека за 
делегати во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
се избрани следните кандидати: \ 

I. ЗА ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

1) За делегатската единица 
(име и презиме и 

место на живеење) 
2) За делегатската единица 

(име и презиме и 

место на живеење) 

И. ЗА ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКА-
ТА И КУЛТУРАТА 

1) За делегатската единица 
(име и презиме и 

место на живеење) 

III. ЗА ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

1) За делегатската единица 
(име и презиме и 

место на живеење) 

IV. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНОгПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

/1) За делегатската единица 
(име и презиме и 

место на живеење) 

V. ЗА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И ЗА ЦИВИЛ-
НИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ 

СИЛИ НА СФРЈ 
1) За делегатската единица 

(име и презиме и 

место на живеење) 
2) За делегатската единица 

(име и презиме ц 

место на живеење) 

VI. ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ШТО РАБОТАТ (СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА 
КОИ , ПОСТОИ ПРАВО НА (СОПСТВЕНОСТ ЗА-
ЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУ-

ВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА 
ТРУДОТ 

1) 
(име и презиме и место на живеење) 

Секретар, 

Претседател, 

Член, 

(печат) 

ОБРАЗЕЦ БР. 23 
Записник за работата на општинската (градската) 
кандидациона конференција за утврдување листа 

на кандидати за делегати (член 26 став 2 од 
Законот) 

З А П И С Н И К 
за работата на општинската (градската)1 кан-

дид ациона конференција одржана заради утврду-
вање на листата на кандидати за избор на деле-
гати во Соборот на општините на Собранието на 
СРМ. 

Општинската (Градската) кандидациона конфе-
ренција се одржа во — на 
и започна со работа во часот. 

Општинската (градската) кандидациона конфе-
ренција се одржува во општината заради утврду-
вање на листа на кандидати за делегати во Со-
борот на општините на Собранието на СРМ. 

Седницата на општинската (градската) канди-
дациона конференција ја свика претседателот на 
општинската (градската) конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ. 
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Седницата на општинската (градската) канди-
дациона конференција ја отвори , 
претседател на Општинската конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ. 

По отворањето на седницата се премина на из-
бор на работно претседателство на Кандидациона-
та конференција. Конференцијата едногласно, со 
мнозинство гласови за претседател го избра 

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

веење) 
претседателство ги избра: 

1 . 

(име и преземе, зан. и место на живеење) 
2.

 5 (име и презиме, зан, и место на живеење) 
Потоа за записничар го избра 

(име и презиме, 
> а за оверувачи 

занимање и место на живеење) 
на записникот 1. 

(име и презиме и место на живеење) 
2. 
Претседавачот утврди дека на седницата при-

суствуваат (со зборови: ) 
членови на Конференцијата и дека Конференција-
та има вкупно (со букви: ) 
членови. 

Претседавачот утврди дека присуствуваат нај-
малку две третини од вкупниот број на членови и 
дека Конференцијата може да работи и полно-
важно да одлучува, па објави дека седницата е 
свикана заради утврдување Листа на кандидатите 
за избор на делегати во Соборот на општините на 
Собранието на СИМ. 

На предлог на претседавачот, Конференцијата 
го утврди следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Запознавање со предлозите на кандидатите 

за делегати во Соборот на општините на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија пред-
ложени од собирите на делегациите на основните 
организации на здружениот труд, месните заед-
ници и на општествено-политичките организации 
во општината. 

2) Утврдување Листа на кандидати за делегати. 
По ова се премина кон запознавање со предло-

жените кандидати за делегати од собирите на де-
легациите (чл. 25 став 3 од Законот)2). 

За кандидати за делегати се предложени вкуп-
но кандидати. 

По запознавањето со предлозите за кандидати 
за делегати од собирот на делегациите и предло-
зите од членовите на кандидационата конференци-
ја, со јавно гласање, одделно за секој од предло-
жените кандидати, со мнозинство на гласови од 
присутните членови на Конференцијата за канди-
дати се прифатени: 

II. 
(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, датум на раѓање и означување на делега-

цијата чиј е член) 
2. ; ; 
3) Ити. 
Потоа преседавачот соопшти дека ја прекинува 

работата на Кандидационата конференција, зара-
ди подготвување на гласањето за кандидати за 
делегати, па продолжетокот на работата го за-
кажа за часот. 

Кандидационат а конференција ја продолжи 
работата во часот. 

!) Непотребното се прецртува. 
2) Ако се случат било какви неправилности или 

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

ОБРАЗЕЦ БР. 24 

Оглас на листата на кандидатите за делегати во 
Соборот на општините (член 45 став 1 точка 3 од, 

Законот) 

О Г Л А С 

Општинската (градската)1) изборна комисија за 
избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија , 
врз основа на член &7 во врска со член 168 од 
Законот објавува дека во Листата на кандидатите 
на општинската (градската) кандидациона конфе-
ренција на делегациите на општината 
за кандидати за делегати во Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за изборите што ќе се одржат на 

101 година е утврдена 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 

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

веење, датум на раѓање со означување на делега-
ција чиј е член) 

ОПШТИНСКА (ГРАДСКА) ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Во , 19 год. бр. 

Секретар, 

Претседател, 

Член, 

(Печат) 

!) Непотребното да се изостави. 

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

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

Гласањето е завршено во часот. 
Откако гласањето е завршено претседавачот со 

помош на членовите на претседателството приста-
пи кон утврдување на резултатите од гласањето. 
За таа цел најпрвин ги преброи неупотребените 
гласачки ливчиња и утврди дека ги има 
(со букви: ) и ги стави во посе-
бен омот штб го затвори и запечати. 

По ова се премина кон отворање на кутијата 
за гласање и пребројување на гласовите по гла-
сачките ливчиња за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување а врз основа на 
резултатот од гласањето претседавачот објави де-
ка е утврдена следната 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
1) Кандидатот : 

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

За кандидат е утврден 
2) Кандидатот 

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

За кандидат е утврден 
3) Ити. 
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Во текот на утврдувањето на резултатите од 
гласањето не се случи никаква неправилност. 

Кандидационата конференција заклучи Листа-
та на кандидати да се достави до општинската из-
борна комисија. 

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

Работата на Кандидационата конференција за-
врши во часот. 
ЗАПИСНИЧАР, 

12. Гласачки ливчиња (со букви 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
1. Претседавач 

Членови: 

1. 
2. 

Оверувачи: 
1. 
2. 

ОБРАЗЕЦ БР. 25 
Записник за работата на заедничката седница 

(член И63 во врска со член 168 од Законот) 

З А П И С Н И К 
за работата на заедничката седница соборите 
на 'Собранието на општината (градската заедница) 
за избор на делегати во Соборот на општините на 

Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија 

Заедничката седница на соборите на (Собрание-
то ја свика претседателот на Собранието на оп-
штината (градската заедница)1) , 
а седницата се одржа на 19—— година. 

Седницата ја отвори : — п р т е т с е -
дател на Собранието на општината (градска заед-
ница) во часот. 

По отворањето на седницата се премина кон 
избор на тројца делегати од секој собор по еден, 
што ќе му помагаат на претседателот вр изборот. 
Собранието избра: 

а. 
(име и презиме, занимање и место на 

живеење) 
2. 

(Име и презиме, занимање и место на 

живеење) 
3. 

(име и презиме, занимање и место на 

) и оглас за објавена листа на кандидати 
од општинската (градската) изборна комисија, за 
избор на делегати во соборите на Собранието на 
СРМ бр. од 19 година 
и тоа: 

2. 

4. 

(име и презиме) 

(име и презиме) 

Во Соборот на општините се избираат двајца 
делегати. 

Претседателот ги запозна делегатите дека за 
делегати во Соборот на општините на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија мозќе да 
бидат избрани само кандидати од листата на кан-
дидатите. 

Претседателот со прозивка по списокот на се-
кој делегат во соборите на Собранието им предаде 
гласачко ливче и ги повика да пристапат кон гла-
сање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште — 
делегати од и тие гласаа. 

(да се наведе соборот) 
Вкупно гласаа делегати. 
Гласањето заврши во часот. 
Откако гласањето заврши претседателот со де-

легатите што му помагаат во изборот пристапи кон 
утврдување на резултатот на гласањето. За таа 
цел најпрвин ги преброи неупотребените гласачки 
ливчиња и утврди дека такви има 
(со букви ѕ ), ги стави во по-
себен омот, ги затвори и запечати. 

Претседателот утврди дека во списокот на де-
легатите во соборите на Собранието се воведени 
вкупно — (со букви ) 
делегати и дека од тој број гласале вкупно 
(со букви ; ) делегати. 

Потоа пристапи кон отворање на кутијата за 
гласање и кон пребројување на гласовите по гла-
сачки ливчиња и тоа за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување и утврдување на 
резултатите од гласањето, Претседателот на Соб-
ранието го соопшти следниов резултат: 

1. Кандидатот 

добил 
(име и презиме) 1 

(со букви ) гласови. 
2. Кандидатот 

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

8. Кандидатот 
(име и презиме) 

добил (со букви ) гласови. 
4. Кандидатот 

дооил 
(име и презиме) 

(со букви ) гласови. 
. живеење) ј 

Претседателот на Собранието утврди врз осно-
ва на списоците На делегатите во соборите на Со-
бранието на општината (градската заедница) дека 
има делегати и дека на седницата при-
суствуваат делегати, и тоа:' 
— од Соборот на здружениот труд • 
(со букви : ); делегати, 
— од Соборот на месните заедници ј 
(со букви ) | делегати, 
— од Општествено-политичкиот собор — — : 
(со букви ) [ Делегати. 

Потоа констатира дека на седницата присуст-
вува потребното мнозинство од секој собсјр и дека 
Собранието може да работи и полноважно да од-
лучува. Претседателот на Собранието објјави дека 
оваа седница е свикана заради избор на ј делегати 
во Соборот на општините на Собранието на Соо-
чија листичка Република Македонија. ј 

Претседателот објави дека се примени: 
1. Кутија за гласање 

Неважечки гласачки ливчиња има 
За делегати се избрани: 
1. Кандидатот 

(име и презиме и место на 

живеење) 
Претседателот го соопшти јавно резултатот од 

гласањето па ја заклучи седницата. ' 
Работата на седницата заврши во часот. 

ЗАПИСНИЧАР, 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

(Печат) 
Делегати што му помагаа на претседателот 
1. 
2. 
3. 

Непотребното да се изостави. 



27 февруари 1982 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 7 — Стр. 109 

ОБРАЗЕЦ БР. 26 

Записник на општинската (градската) изборна ко-
мисија за утврдување на резултатот од изборот за 

делегати (член 45 став 1 точка 8 од Законот) 

З А П И С Н И К 

на Општинската (градската)1) изборна комисија за 
утврдување на резултатот од изборот на делегати 
во Соборот на општините на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија одржана во Соб-
ранието на општината 19 год. 

Комисијата одржа седница на 19 
година, во присуство на претседателот , 
секретарот , и членот . 

За изборите на делегати во Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, што се одржани во Собранието на оп-
штината (градската заедница) на 

хд година оваа комисија ја огласи 
следната: 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 

II. На кандидатот 
(име и презиме и место на 

живеење) 
12. 
3. 
Комисијата ги прими изборните акти од прет-

седателот на Собранието на општината (градска 
заедница) и откако ги прег-
леда утврди дека во списоците на делегатите во 
Собранието на општината се воведени вкупно 

(со букви: ) делега-
ти. На седницата на Собранието присутни биле 

(со букви: ) 
делегати, а од нив гласале (со букви: 

). Неважечки гласачки лив-
чиња има . 

Според наведените резултати Комисијата ут-
врди дека за Соборот на општините на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија се 
избрани следните делегати: 

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

2. * 

СЕКРЕТАР, 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

ЧЛЕН, 

(печат) 

Непотребното да се изостави. 

ОБРАЗЕЦ БР. 27 
ЗАПИСНИК ЗА РАБОТАТА НА РКК НА ССРНМ 
(член ,179, во врска со член 26 став 3, од Законот) 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКАТА КАНДИДАЦИ-
ОНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА 
НА КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕС-
ТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕ-

ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Републичката кандидациона конференција се 
одржа на 19 година и 
започна со работа во часот. 

Седницата на РКК (Кандидациона конферен-
ција) се одржа заради утврдување Листа на кан-

дидати за делегати во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија 

Седницата на кандидационата конференција ја 
свика претседателот на Републичката конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Македонија. 

Седницата на Кандидационата конференција ја 
отвори , претседател на Ре-
публичката конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Македонија., 

По отворањето на седницата се премина на 
избор на работно претседателство на Кандидацио-
ната конференција. Конференцијата го избра за 
претседавач: 

(име и презиме, занимање, место на 
—: , а за членови на работното 

живеење) 
претседателство ги избра: 

,1. : 

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

2. : : 
(итн.) 

3. — 
(итн.) 

. За записничар го избра 
(име и презиме, зани-

а за оверувачи на записни-
мање и место на жи-

веење), 
кот ; 

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

суствуваат (со букви ) 
членови на Конференцијата и дека Конференци-
јата има вкупно (со букви — 

) членови. 
Претседавачот утврди дека присуствуваат нај-

малку две третини од вкупниот број на членови 
и дека Кандидационата конференција може да ра-
боти и полноважно да одлучува, па објави дека 
седницата е свикана заради утврдување листа на 
кандидати за избор на делегати во Општествено-
но литичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

На предлог на претседавачот, Кандидационата 
конференција го утврди следниов 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Запознавање со предлозите на кандидати за 

делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
дрнија, предложени од избраните тела на општес-
твено-политичките организации во Републиката 
што ја вршат функцијата на делегации во овие 
организации и предлагање на нови кандидати, 

2. Утврдување листа на кандидати за деле-
гати. 

По ова се премина кон запознавање со пред-
ложените кандидати за делегати од избраните те-
ла на општествено-политичките организации што 
вршат функција на делегација во ови$ организа-
ции. 

По запознавањето со предлозите за кандидати 
за делегати се премина кон предлагање на канди-
дати за делегати од членовите на Кандидационата 
конференција. 

За кандидати се предложени вкупно —— 
кандидати. 

По завршеното предлагање на кандидати за 
делегати со јавно гласање одделно за секој од 
предложените кандидати до мнозинство гласови 
од присутните членови се усвоени следниве кан-
дидати: 

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

на раѓање и означување на делегацијата чиј е 

член) 
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2. 
(ити.) 

з. : — 
(ити.) 

Потоа, претседавачот соопшти дека ја преки-
нува работата на Кандидационата конференција 
заради подготвување на гласањето за кандидати за 
делегати, па продолжувањето на работата на кан-
дидационата конференција ја закажа за 
часот. 

Кандидационата конференција ја продолжи ра-
ботата во часот. 

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

Во текот на гласањето дојдоа уште 
членови и тие гласаа. 

Вкупно гласаа членови. 
Гласањето заврши во часот. 
Откако гласањето заврши претседавачот со по-

мош на членовите на претседавелството пристапи 
кон утврдување на резултатите од гласањето. За 
таа цел најпрвин ги преброи неупотребените гла-
сачки ливчиња и утврди дека ги има (со 
букви: ), ги стави во по-
себен омот и ги запечати. 

По ова се премина кон отворање на кутијата 
за гласање и пребројување на гласовите по гла-
сачките ливчиња за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување, претседавачот ги 
соопшти резултатите .од гласањето и објави дека 
за предложените кандидати се утврдени и тоа:1) 

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

веење, датум на раѓање), (означување на де-
доби со 

лекцијата чиј член е) 
букви: ) гласови. 

2 ) ; 

(итн.) 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 
Во текот на утврдувањето на резултатите од 

гласањето (не) се случи (2) 

Кандидационата конференција заклучи да се 
состави Листа на кандидати за делегати во смисла 
на член 170 од Законот. 

Бидејќи дневниот ред беше исцрпен претсе-
давачот објави дека работата на Кандидационата 
конференција е завршена., 

Работата на Кандидационата конференција за-
врши во часот. 

Записничар, ; 

Д) Ако Кандидационата конференција утврди 
повеќе кандидати отколку што се избираат деле-
гати во Општествено-политичкиот собор имињата 

на кандидатите од редот на албанската и турската 
народност и на припадниците на етничките групи 
се наведуваат одделно, со означување на бројот 
на делегатите што- се избираат од редот на народ-
ностите и на припадниците на етничките групи, 
(член 170 од Законот). 

2) Ако се случат било какви неправилности 
или ако има некои приговори, тоа овде ќе се вне-
се во записникот. 

ОБРАЗЕЦ БР. 28 
Записник од работата на седницата (член 174 став 

1 од Законот) 

З А П И С Н И К 
за работа на седницата на Општествено-политич-
киот собор на Собранието на општината за 
изјаснување за изборот на делегатите во Општес-

твено-политичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 

Седницата на Општествено-политичкиот собор 
на Собранието на општината ја свика претседате-
лот на Соборот. Седницата се одржа 
19 година. 

Седницата ја отвори , претсе-
дателот на Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на општината во часот. 

По отворањето на седницата се премина на 
избор на два делегати што ќе му помагаат на 
претседателот на Соборот во утврдувањето на ре-
зултатите од изјаснувањето за избор. Соборот ед-
ногласно, со мнозинство гласови ги избра деле-
гатите: 

1) 
(име и презиме, занимање и место на 

живеење) 
2) = 
Соборот за записничар го избра 

(име и презиме, занимање и место на 
живеење) 

Претседателот утврди, врз основа на списокот 
на делегатите во Општествено-политичкиот собор 
на Собранието на општината, дека Соборот има 

делегати и дека на седницата при-
суствуваат (со букви: ) де-
легати. Потоа констатира дека е присутно потреб-
ното мнозинство од делегатите и дека Соборот мо-
же да работи и полноважно да одлучува. 

Претседателот објави дека оваа седница на Со-
борот е свикана заради изјаснување за изборот на 
делегати во Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Претседателот на Соборот објави дека е при-
мена кутија за гласање, гласачки ливчиња 
(со букви: — ) и Оглас за објавена 
листа на кандидати од Републичката изборна коми-
сија, за изјаснување за изборот на делегати во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија бр. 
од * 19 година, и тоа: 

1) Кандидат 
(име и презиме) 

2) Кандидат 
3) Кандидат 
4) Кандидат : 

Во Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
се избираат делегати. 

Претседателот на Соборот го објави начинот на 
изјаснувањето за изборот и извести дека делега-
тот може да гласа само за онолку кандидати кол-
ку што се избираат делегати во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија и дека делегатот може да 
се изјаснува за изборот за кандидатите чии ими-
ња се наведени во гласачкото ливче. 
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Претседателот на Соборот, со прозивка по спи-
сок на делегатите во Соборот, на секој делегат му 
предаде гласачко ливче и ги повика да пристапат 
кон изјаснување за избор. 

Во текот на изјаснувањето за изборот дојдоа 
уште делегати и тие се изјаснија за 
изборот. 

Вкупно се изјаснија за изборот делегати. 
Изјаснувањето за избор заврши во часот. 

Откако изјаснувањето за изборот заврши, прет-
седателот на Соборот со двајцата делегати што 
му помагаат во изјаснувањето за изборот, прис-
тапи кон утврдувањето на резултатот од изјасну-
вањето за изборот. За таа цел најпрвин ги пре-
брои неупотребените гласачки ливчиња и утврди 
дека такви има (со букви: ), 
ги стави во посебен омот што го затвори и запе-
чати. 

По ова, претседателот на Соборот утврди дека 
во списокот на делегатите во Соборот се заведени 

(со букви: ), делегати и 
дека од тој број се изјасниле за изборот вкупно 

,(со букви: ), делегати. 
Потоа се пристапи кон отворање на кутијата 

за изјаснување и кон пребројување на гласовите 
по гласачки ливчиња за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување на гласачките 
ливчиња и утврдување на резултатот од изјасну-

вањето за изборот, претседателот на Соборот го 
соопшти следниов резултат: 

1) Кандидатот —> , доби 
(име и презиме) 

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

(со букви: ) гласови. 
3) Кандидатот , доби 

(со букви: ) гласови. 
Претседателот на Соборот откако го соопшти 

резултатот од изјаснувањето за изборот за деле-
гати во Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
ја заклучи седницата. 

Работата на седницата заврши во часот. 

Записничар, 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Делегати што му помагаат: 
1. 
2. 

(печат) 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

118. 
Врз основа на член 98 став 2 и член 188 став 

1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија („Службен весник на 
ОРМ", бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 27 јануари 1/982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И ВИСИНАТА НА 
УЧЕСТВОТО ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА НАБАВКА НА 
ПОМАГАЛА ЗА СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИ-
ЈА НА ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ И НА ДЕЦА-

ИНВАЛИДИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат начинот, усло-

вите и висината на учеството на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија (во натамошниот текст: 
Заедница) во трошоците за набавка на помагала 
за создавање услови за вршење на професионал-
на рехабилитација на инвалиди на трудот и на 
деца-инвалиди. 

Член 2 
Набавка на соодветно помагало со учество на 

Заедницата им се одобрува на инвалидите на тру-
дот и децата — инвалиди на кои им е признато 
право на професионална рехабилитација и таа не 
може успешно да се врши без користење на такво 
помагало, во случаите кога рехабилитацијата не 
се врши во организација за специјално средно 
насочено воспитание и образование. 

Член 3 
Како помагала во смисла на оваа одлука се 

сметаат: 
— бра јова и адаптирана машина за пишување, 
— магнетофон, 
— оптофон, 

— касетофон, 
— други помагала за оштетен вид, слух и 

говор. 
Член 4 

Заедницата учествува во трошоците за набавка 
на помагалата од член 3 на оваа одлука во висина 
од 40 отсто од нивната набавна цена. 

Член 5 
Барање за учество на Заедницата во трошо-

ците за набавка на помагало од претходниот член 
може да поднесе организацијата во која инвали-
дот на трудот односно детето инвалид се наоѓа 
на професионална рехабилитација или осигурени-
кот од кого се изведува правото на рехабилита-
ција. 

Барањето се поднесува доѕ основната заедница 
која го признала правото на рехабилитација. 

Член 6 
Кон барањето од член 5 на оваа одлука се 

прилага: 
1) потврда врз основа на која може да се ут-

врди дека инвалидот на трудот односно детето 
инвалид е примено на професионална рехабили-
тација, 

2) опис на работите и работните задачи за кои 
ќе се врши професионалната рехабилитација, 

3) медицинска документација врз основа на ко-
ја може да се утврди дека без соодветното пома-
гало не може успешно да се врши професионалната 
рехабилитација, 

4) технички карактеристики на помагалата чи-
ја набавка се бара. 

Барањето со приложените докази во основ-
ната заедница се спојува со предметот односно 
решението со кое е признато право на професио-
нална рехабилитација. 

Член 7 
За оценка на оправданоста односно неопход-

носта на помагалото за успешно вршење на про-
фесионалната рехабилитација се прибавува наод, 
оценка и мислење од првостепената инвалидска 
комисија. 
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Член 8 | 
Одлука за учество на Заедницата во трошо-

ците за набавка на помагала за создавање усло-
ви за професионална рехабилитација на инвалиди 
на трудот и на деца инвалиди донесува основната 
заедница. 

• • 11 

Член 9 
Средства за набавка на помагалата од член 3 

на оваа одлука можат да се одобрат само еднаш 
за ист осигуреник. 

Член 10 
Одлуката за учество на Заедницата во делот 

од трошоците за набавка на помагала се доставу-
ва на организцијата во која се врши професионал-
ната рехабилитација и на осигуреникот 

Врз основа на одлуката од став 1 на овој член 
организацијата односно осигуреникот врши набав-
ка на одобреното помагало и фактурата ја доста-
вува на основната заедница која ја довела одлу-
ката заради ликвидација. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Претседател, 
Лилјана Манева, е. р. 

119. 
Врз основа на член 90 став 2 и член: 188 точка 

5 од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија »(„Службен весник на СРМ", бр. 
8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-, 
турување на Македонија, на седницата! одржана 
на 27 јануари 1982 година, донесе ј 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И 
ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ВО ВРСКА СО ОС-
ТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во насловот и во член 1 став 1 на »Одлуката 

за висината на надоместокот на патните трошоци 
на осигурениците и инвалидите на трудот во врс-
ка со остварувањето на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен вјесник на 
СРМ" бр. 28/73) по зборот: „остварувањево" се до-
даваат зборовите „односно користењето а број-
ката' „106" во истиот член се заменува со број-
ката „89". 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Надоместокот на трошоците за сместување и 

исхрана се определува во висина на износот опре-
делен со соодветната одлука на собранието на оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување од подрачјето на основната заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување 
каде што осигуреникот односно инвалидот на тру-
дот го остварува правото на надоместок на овие 
трошоци". 

Член 3 
Во член 7 став 1, бројката „108" се заменува 

со бројката „91". 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 011-226 
27 јануари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

120. 

Врз основа на член 131 и 132 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на ОРМ", бр. 39/78) и член 122, 123 и 
188 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
па Македонија („Службен весник на СВМ", бр. 
8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана 
на ,27 јануари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
КОЈ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ НА 
РАБОТНИТЕ МЕСТА НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ 
РАБОТАТ НА ПОДЗЕМНИ РАБОТИ ВО ЈАМИТЕ 
НА РУДНИКОТ ЗА ОЛОВО И ЦИНК „САСА" — 

КАМЕНИЦА МАКЕДОНСКА 

Член 1 

На работните места на работниците кои рабо-
тат на непосредно производство, во јамите на Руд-
никот во кои не се експлоатираат нуклеарни 'су-
ровини, но во тие јами постои јонизирачко (радио-
активно) зрачење кое значително го надминува 
просекот на природното зрачење и се приближува 
кон нивото на зрачењето во јамите на рудниците 
во кои се експлоатираат нуклеарни суровини, се-
кои 12 месеци ефективно поминати на работа се 
сметаат во стаж на осигурување со зголемено тра-
ење како 18 месеци стаж на осигурување. 

Работните места на работниците кои работат 
на работите во врска со непосредното производ-
ство во јамите на Рудникот во кои не се експлоа-
тираат нуклеарни суровини, но со оглед на тоа 
дека во тие јами постои јонизирачко (радиоактив-
но) зрачење кое значително го надминува просекот 
на природното зрачење во јамите на Рудникот во 
кој се експлоатираат нуклеарни суровини, секои 
12 месеци ефективно поминати на работа се сме-
таат како 16 месеци стаж на осигурување. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-227 
27 јануари 1982 година 

Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, е. р. 

Бр. 01-225 
27 јануари 1982 година 

Скопј-е 



27 февруари 10812 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ОРМ Бр. 7 — Стр. 109 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
ДЕМИР ХИСАР 

121. 
Врз основа на член 27 од Законот за физич-

ката култура и самоуправните интересни заед-
ници на физичката култура („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 19 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на физич-
ката култура — Демир Хисар, Собранието на За-
едницата, на седницата одржана на 30 декември 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

— ДЕМИР ХИСАР 

' Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на доходот од ОЗТ од стопанство, ли-
чен доход од работен однос од нестопанска деј-
ност, личен доход од земјоделска дејност, личен 
доход од самостојно вршење на нестопанска деј-
ност заради обезбедување средства на Општинската 
самоуправна интересна заедница на физичката 
култура — Демир Хисар и за здружување средства 
во Републичката СИЗ на физичката култура. 
I 

Член 2 
Во 19*82 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси и тоа: 
1. придонес од доход на ОЗТ, по стапка од 

0,34%; ; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност, по стапка од 0,40%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност, по стапка од 0,05%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 0,50% и 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,50%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за физич-
ката култура ќе се применуваат одредбите од 
член 1 од Законот за изменување на Законот за 
физичката култура и самоуправните интересни за-
едници на физичката култура („Службен весник 
на СРМ", бр. 43/78) и член 37, $8 и 39 од Законот 
за физичката култура и за СИЗ на физичката кул-
тура („Службен весник на СРМ", бр. 5/74). 

- Член 4 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на доход на орга-
низациите на здружен труд („Службен весник на 
ОРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 15/76, |1.3/7'6, 29/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80). 

Досегашните броеви во колоната 2 од образе-
цот „ПДЗ" на кој се пресметува придонесот на до-
ходот на ОЗТ за физичка култура се заменуваат 
со соодветните бројки од образецот „Деловен ре-
зултат во тек на годината" кој се пресметува од 
1. I. 1981 година. 

Член 5 
Од основот утврден во член 1 на оваа одлука 

Општинската СИЗ на физичка култура — Демир 
Хисар здружува средства во Републичката СИЗ на 
физичката култура со издвојување на: 

— 0,04% од доходот на ОЗТ и 
— '0,05% од личен доход од работен однос од 

нестопанството. 

Вкупниот износ на средствата што ОСИз на 
физичката култура — Демир Хисар ги здружува 
во РСИЗ на физичката култура и месечниот из-
нос на средствата ќе се утврдат со посебен договор. 

Член 6 
Од плаќање на придонес од личен доход од 

земјоделска дејност се ослободуваат даночните об-
врзници за нивите посеани со: пченица, 'рж, мас-
лодајни растенија и шеќерна репка. 

Член 7 
Пресметувањето и уплатувањето на здруже-

ните средства ќе ги врши Службата на опште-
ственото книговодство. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

Бр. 69 
30 декември 1981 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Драган Михајловски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕМИР ХИСАР 

122. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата {„Служ-
бен весник на СРМ", бр. 6/74) и член 18 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница на културата — Демир Хисар, Собранието 
на Заедницата, на седницата одржана на 30 де-
кември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-

РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — 
ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите на доходот од ОЗТ од стопанство, ли-
чен доход од работен однос од 'нестопанска деј-
ност, личен доход од земјоделска дејност, личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
и личен доход од самостојно вршење на несто-
панска дејност заради обезбедување средства на 
ОСИЗ на културата — Демир Хисар и здружува-
ње на средства за развој на творештвото и кул-
турните дејности од општ интерес за Републи-
ката. 

Член 2 
Во 1982 година се утврдуваат следните стап-

ки на придонеси и тоа: 
1. придонес од доход на ОЗТ, по стапка од 

0,76%; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност, по стапка од 0,60%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска 

дејност, по стапка од 0,20%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност, по стапка од 1% и 
5. придонес од личен доход од самостојно вр- < 

шење на нестопанска дејност, по стапка од 1%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за кул-
тура ќе се применуваат одредбите од член 1 од 
Законот за изменување на Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на ОРМ" бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од За-
конот за СИЗ на културата (.»Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74). 
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Член 4 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресметува-
л е и плаќање на данокот на доход на организа-
циите на здружен труд {'„Службен весник на СВМ", 
бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/75, 13/76, 29/76, 38/77, 35/78, 
9/79, 20/79 и 2/80). ; 

Досегашните броеви во колоната 2 од образе-
цот „ПДЗ" на кој се пресметува придонесот на до-
ходот на ОЗТ за култура се заменува со соодвет-
ните бројки од образецот „Деловен резултат во те-
кот на годината" (Биланс на успехот) кој се при-
менува од 1. I. 1981 година. 

Член 5 ; 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука 

Општинската СИЗ на културата — Демир Хисар 
за развој на творештвото и културните дејности 
од општ интерес за Републиката здружува сред-
ства во РСИЗ на културата со издвојување на: 

— 0,36% од доходот на ОЗТ и 
— 0,20% од личниот доход од работен однос од 

нестопанството. 
Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на 

културата ги здружува во РСИЗ на културата и 
месечниот износ на средствата ќе се утврдат со 
посебен договор. 

Член 6 
Од плаќање на придонес од личен доход од 

земјоделска дејност се ослободуваат даночните об-
врзници за нивите посеани со: пченица, 'рж, мас-
ло дај ни растенија и шеќерна репка. 

Член 7 
Пресметувањето и уплатувањето на здружени-

те средства ќе ги врши (Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и (ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 74 
30 декември 1981 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Александар Трајковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ДЕМИР ХИСАР 

123. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СВМ", бр. 9/78) 
и член 20 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница за социјална заштита — 
Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 29 декември 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-

' РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
— ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите на доходот од ОЗТ од стопанство, ли-
чен доход од работен однос од нестопанска дејност, 
личен доход од самостојно вршење на стопанска 
дејност и личен доход од самостојно вршење на 
нестопанска дејност заради обезбедување на сред-
ства на ОСИЗ за социјална заштита — Демир Хи-
сар. 

Член 2 
Во 1982 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси и тоа: 
1. придонес од доход на ОЗТ, по стапка од 

0;48'%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанска дејност, по стапка од 0,40%; 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,30'%; 

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 1% и 

5. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од Г%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесот за со-
цијална заштита ќе се применуваат одредбите од 
член 1 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за социјална заштита („Службен вес-
ник на СОРМ", бр. 43/78)), член 87, ,88 и 89 од За-
конот за социјална заштита („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/78). 

Член 4 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресметува-
ње и плаќање на данокот на доход на организа-
циите на здружен труд („Службен весник на СВМ", 
бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 2(8/77, 35/78, 
9/79, 20/79 и 2/80). 

Досегашните броеви во колоната 2 од обра-
зецот „ПДЗ" на кој се пресметува придонесот на 
доходот на ОЗТ за социјална заштита се замену-
ваат со соодветните бројки од образецот „Дело-
вен резултат во текот на годината" (Биланс на ус-
пехот) кој се пресметува од 1. I. 1981 година. 

Член 5 
Од плаќање на придонес од личен доход од 

земјоделска дејност се ослободуваат даночните об-
врзници за нивите посеани со: пченица, 'рж, мас-
лодајни растенија и шеќерна репка. 

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

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ" и (ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 77 
29 декември 1981 година Претседател, 

Демир Хисар Љубе Димчевски, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 
124. 

Врз основа на член 211 став 1 точка 21-г и 
член 212 став 1 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на 
основните самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување во При-
леп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката 
седница на Соборот на делегатите на работници — 
корисници на услугите и Соборот на делегатите од 
здружениот труд на здравството — даватели на ус-
лугите, одржана на 28 декември 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-

ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1982 година се определува во висина од 
8,50% од личниот доход и другите примања во која 
се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 2,50%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
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другите права од здравственото осигурување — од 
5,00%; 

— стапката на придонесот за доградба и 
доопремување на новата болница — од 1%. 

Стапката на придонесот од алинеја 3 став 1 на 
овој член ја пресметуваат и уплатуваат само об-
врзниците на придонесот од подрачјето на Основ-
ната СИЗ на здравството и здравственото осигу-
рување — Прилеп, а средствата ќе се издвојуваат 
на посебна сметка. 

Член 2 
Тарифата на придонесот за здравствено оси-

гурување за случај несреќа на работа и заболува-
ња од професионални болести се определува во 
висина од 0,50%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став кај обврзниците кои формираат 
доход претставува остварениот доход. 

Основица кај обврзниците кои не формираат 
доход претставуваат бруто личните доходи и дру-
гите примања. 

Придонес за несреќа на работа и заболување 
од професионални болести по стапка од 0,50% 
пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес 
кои не формираат доход за вработените по дого-
вор за дело од бруто основицата. 

Член 3 
Посебниот придонес за користењето на здрав-

ствена заштита во странство се определува во ви-
сина од 20% од нето личниот доход, односно осно-
вицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видови на правата сразмерно на 
стапките, односно тарифата на придонесот опре-
делени по член 1 и 2 од оваа одлука. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е 

при уплатата на придонесите за здравствено оси-
гурување и посебниот придонес за користење на 
здравствена заштита во странство, на самиот на-
лог-уплатница да даде спецификација за упла-
тените придонеси по видови на правата, со озна-
ка на основицата и периодот за кој се пресметува 
и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесот 
не го пополни налогот-уплатницата согласно од-
редбите од претходниот став, службата односно 
поштата нема да го прими налргот-уплатницата, во 
смисла на член Зв од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство. 

, Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат об-

врзниците на начин утврден со закон, Статутот и 
другите општи акти на Заедницата. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 го-
дина. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5451 
28 декември 1981 година 

Прилеп 
Собрание на Општинската 

заедница 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 
Собор на работници — корис-

ници на услуги 
Претседател, 

Симеон Гешоски, е. р. 
Собор на даватели на 

услуги 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманоски, е. р. 

125. 
)Врз основа на член 211 став 1 точка 21-г и 

член '212 став 3 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
Здравственото осигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
I[рилеп, по прибавеното мислење од собранијата 
на основните самоуправни интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување во При-
леп, Крушево и Македонски Брод, на седницата 
на Соборот на делегатите земјоделци-корисници на 
услуги и Соборот на делегатите на даватели на 
услуги, одржана на 28 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на при-
донесите за финансирање на здравственото о с и -
гурување на земјоделците за 1982 година на под-
рачјето на Општинската самоуправна интересна 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Прилеп. 

Член 2 

Земјоделските осигуреници го плаќаат придо-
несот за здравствено осигурување и тоа: 

а) за задолжителни видови на здравствена 
заштита: 

— 3,00% од катастарски доход и 135,00 динари 
паушал за секој осигурен член од домаќинството — 
за осигуреници што имаат сопствена земја; 

— 673,00% динари паушал по домаќинство и по 
1315,00 динари паушал за секој член на домаќин-
ството — за осигурениците што немаат сопствена 
земја. 

б) за правата на здравствената заштита над 
задолжителните видови што самостојно ги утвр-
дува Заедницата: 

— 0,70% од катастарскиот доход и по 34,00 ди-
нари паушал за секој член на домаќинството — 
за осигурениците кои имаат сопствена земја; 

— 168,00 динари паушал по домаќинство и по 
34,00 динари паушал за секој член на домаќин-
ство — за сГсигурениците кои немаат сопствена 
земја. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник 
на СТМ". 

Бр. 5452/1 
28 декември 1981 година 

Прилеп 

Претседател на Собранието, 
Пандо Бачаноски, е. р. 

Собор на корисници на услуги 
— земјоделци 
Претседател, 

Димче Матракоски, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р С. Кузманови, е. р. 



Стр. 130 — Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
— | — 

27 февруари 1982 

126. 
Врз основа на член 25 став 1 и член 26 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 211 став 1 
точка 211-г, член 212 став 2 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување <— При-
леп, Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп, по прибавено^ мисле-
ње од собранијата на основните самоуправни ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски 
Брод, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите корисници на услугите — работници и 
Соборот на делегатите — даватели на услугите, 
одржана на 28 декември 1981 година, \ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 
Член 1 ! 

Придонесите за здравственото осигурување во 
постојани месечни износи за оддели^ категории 
осигуреници се плаќаат и тоа: ј 

1. за лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и друго) што не примаат ли-
чен доход ако работат со полно работно време во 
износ од 168,00 динари од кои: 53,00 динари за 
задолжителна здравствена заштита, 1(̂ 5,06 динари 
за останатите права од здравствената заштита и 
10,00 динари во случај на несреќа х|а работа и 
заболување од професионални болести ј 

2. за учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата за средно образование за 
одделни занимања за кои покрај училишната се 
изведува и практична настава во изкос од 98,50 
динари од кои 3)1,00 динари за задрлжителните 
видови на здравствена заштита, 61,50;; динари, за 
останатите права од здравственото осигурување и 
6,00 динари за случаи на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести; I 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции за кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, во износ од 85,00 динари бд кои 26,50 
динари за задолжителните видови на здравствена 
заштита, 58,50 динари за останатите! права од 
здравствената заштита; * 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно во износ од 168,50 динари 
од кои 52,50 динари за задолжителни; видови на 
здравствена заштита, '116,00 динари за ! останатите 
видови на здравствена заштита; 

5. за лицата кои се наоѓаат на п$едвојничка 
обука (логорување), во износ од 85,00 ј динари од 
кои 26,50 динари за задолжителните ј видови на 
здравствена заштита, 58,50 динари за ј останатите 
видови на здравствена заштита; ј 

6. за лицата-припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната Заштита за 
време на изведувањето на територијалната одбра-
на, во износ од вб,00 динари од кои 26,50 динари 
за задолжителните видови на здравствената заш-
тита и 58,50 динари за останатите пра^а; 

'7. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите през^диуми на 
народните собранија или Извршниот совет, во из-
нос од 168,50 динари од кои 52,50 динару за задол-
жителните видови на здравствена заштита и 116,00 
динари за останатите права; ' ј 

8. за членовите на потесното семејство на ју-
гословенските работници па привремена! работа во 
странство, кои живеат на подрачјето ца Заедни-

цата, а на кои не им е обезбедена здравствена 
заштита кај странскиот носител на здравственото 
осигурување, во износ од 168,50 динари на член од 
кои 52,50 динари за задолжителните видови на 
здравствена заштита и 116,00 динари за останати-
те права; 

9. пензионери од странски носители на оси-
гурување додека престојуваат на подрачјето на 
Заедницата, ако во меѓународен договор не е оп-
ределено поинаку, во износ од 164,00 динари по 
член од кои 51,00 динари за задолжителни видови 
на здравствена заштита и 113,00 динари за оста-
натите права. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравствено осигурување за случај 
несреќа на работа и заболување од професионал-
ни болести за: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите и 
академиите, за времетраењето на практичната ра-
бота во врска со наставата, во износ од 35,00 ди-
нари; 

2. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни акции, во износ од 35,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, во износ од 35,00 динари; 

4. за лицата кои се на изведување обука во 
одредете на предвојничка обука во износ од 35,00 
динари; 

|5. за лицата кои се наоѓаат на извршување 
задачи на територијалната одбрана и цивилната 
заштита, во износ од 35,00 динари; 

6. за припадниците на доброволните организа-
ции за противпожарна заштита, во износ од 35,00 
динари; 

7. за лицата што се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги упатиле 
заедниците за вработување, во износ од 52,00 ди-
нари; 

8. за лицата кои се вработени со помалку од 
половина од полното работно време, во износ од 
512,00 динари; 

<9. за лицата кои вршат повремени или при-
времени работи по основ на договор, во износ од 
52,00 динари. 

Член 3 

Придонесите за лицата опфатени со оваа од-
лука, освен за тие од член 1 точка 8, се пресме-
туваат и плаќаат однапред. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од еден месец, за секој календарски ден 
во соодветниот период се плаќа 1/30 од определе-
ниот месечен износ на придонесот. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за придо-
несите на здравственото осигурување што се пла-
ќаат во постојани месечни износи за одделни ка-
тегории на осигуреници,, бр. 534(1 од 25 декември 
1980 година. 

Член 5 
) 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 
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Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 5459 
28 декември 1981 година 

Прилеп 

» Собрание на Општинската 
заедница 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, е. р. 

Собор на корисници на услуги 
— работници 
Претседател, 

Симон Гешоски, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманови, е. р. 
! 

127. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74) и член 211 став 1 точка 21-д и 
член 2)12 став 2 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, а по прибавеното мислење на Собранието 
на Основната самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката 
седница на Соборот на делегатите — работници 
корисници на услугите и Соборот на делегатите на 
давателите на услуги, одржана на ден 28 декем-
ври 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
ШЕГУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа - одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за здрав-
ственото осигурување на лица вработени кај при-
ватни работодавци на подрачјето на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, а за кои 
со Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување не се 
утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдува-
ње на правата од ова осигурување на лицата вра-
ботени кај приватните работодавци, претставува до-
говорениот нето личен доход меѓу приватниот ра-
ботодавец и работниците; кој не може да биде по-
мал од: 
— 3.060,00 динари за неквалификувани работници, 
— 3.520,00 динари за полуквалификувани работни-

ци, 
— 3.930,00 динари за квалификувани работници, 
— 4.830,00 динари за висококвалификувани работ-

ници, 
— 3.060,00 динари за лица на практика (волонтери), 
—3.060,00 динари за домашни помошнички. 

Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
За учениците во стопанството, односно учи-

лиштето за средно образование, односно ученици-
те во училиштата за квалификувани работници 

за кои покрај училишната се изведува и практич-
на настава во работната организација или кај при-
ватен работодавец, основица е наградата што ја 
прима но не помалку од: 
— 6150,00 динари за ученици од I година, 
— 850,00 динари за ученици од II година и 
— 111150,00 динари за ученици од III година. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука престанува да важи Одлуката за утврду-
вање на основиците за пресметување и плаќање 
на придонесите за здравствено осигурување на ли-
цата вработени ка ј приватни работодавци, бр. 5342 
од 25 декември 1980 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. Истата да се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 5460 
28 декември 1981 година 

Прилеп 

Собрание на Општинската заедница 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

Собор на корисници — работници 
Претседател, 

Симон Гешоски, е. р. 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманови, е. р. 

128. 
Врз основа на член 13 став 1 точка .10 од За-

конот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 
211 став 1 точка 21 и 22 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, а 
по дадено мислење од собранијата на основните 
самоуправни интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување — Прилеп, Крушево 
и Македонски Брод, Собранието на Општинската 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, на заед-
ничка седница на трите собори на делегатите, одр-
жана на 28 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО 

Член 1 
Задолжително здравствено се осигурени како 

работници и иселениците — повратници од стран-
ство и тоа од земјите со кои не постојат меѓуна-
родни договори и конвенции за здравствено оси-
гурување, како Австралија, Шведска, Швајцари-
ја и др., додека редовно се пријавуваат ка ј Заед-
ницата за вработување, ако во истата со прија-
виле во рок од 30 дена по Враќањето во СФРЈ, 
а се населиле на подрачјето на Општинската СИЗ 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп. 

Лицата од претходниот став се стекнуваат со 
својство на осигуреници ако во државата од која 
се враќаат престојувале најмалку 6(шест) месеци 
непрекинато. 

Член 2 
Придонесот за здравствено осигурување ца ли-

цата- од претходниот член го плаќа Заедницата за 
вработување во постојан месечен износ од 340,00 
динари за 1982 година по осигуреник. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

Со денот на влегувањето во сила; на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката бр. 838 од 4 
март 1981 година. ј 

Бр. 5464/1 ј 
28 декември 19811 година < 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бабаноски, е. р. 

129. 
Врз основа на член 20 и 23 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните вит 
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 211 
став 1 точка 22 и член 212 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, по прибавено мислење^ од Собранието на ос-
новните самоуправни интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување во Прилеп, 
Крушево и Македонски Брод, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, на заедничка седница на трите собори на де-
легатите, одржана на 28 декември 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 

НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 
ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите 
на семејствата и другите лица што се осигурени 
според Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението, како и условите под кои се смета де-
на издржуваното лице нема сопствени приходи 
доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат 
со него во заедничко домаќинство и немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување, а осигу-
реникот ги издржува од своите приходи. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на семеј-

ството немаат сопствени приходи доволни за из-
држување ако нивниот катастарски приход од зе-

мјоделството не го надминува износот од 500,00 
динари годишно или другите приходи не го над-
минуваат износот од 300,00 динари месечно, или 
ако катастарскиот приход и другите приходи ме-
сечно заедно не го надминуваат износот од 2.200,00 
динари годишно по едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета 
за издржувано лице ако неговите сопствени при-
ходи не ги надминуваат износите од претходниот 
член на оваа одлука и ако осигуреникот учеству-
ва во трошоците за неговата издршка со најмалку 
од 500,00 динари месечно. 

Член 5 
Лицата кои .осигуреникот ги зел на издржу-

вање осигурени се, по правило, ако немаат роди-
тели. Децата кои имаат еден или двајца родители 
осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел 
на издржување, ако родителите поради својата 
здравствена состојба и други околности не се спо-
собни или се спречени за стопанисување (ученици, 
студенти, азилирани, во затвор и ел.), односно не 
се во состојба да се грижат за децата и за нивното 
издржување, а децата и родителите немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување. Сето ова 
под услов да обата родители не се способни за 
стопанисување или се спречени тоа да го сторат. 

Се смета дека децата земени на издржување, 
во смисла на претходниот став, немаат сопствени 
приходи доволни за издржување ако нивните при-
ходи односно ако приходите на нивните родители 
по член на домаќинството не ги надминуваат из-
носите предвидени по член 3 од оваа одлука. 

Член 6 
Како приход во смисла на член 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основ на ин-
валиднина за телесно оштетување и додаток за 
помош и нега што се обезбедуваат според пропи-
сите од инвалидското осигурување, како и други 
примања на издржуваното лице за кои според по-
себни прописи, со кои се установуваат одделните 
примања, изрично е утврдено дека не се земаат 
предвид при утврдувањето на имотната состојба 
на домаќинството. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, . а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

Со денот на донесувањето на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката бр. -3616 од 15 мај 1978 
година. 

1 
Бр. 5464 

28 декември 1981 година 
Прилеп 

Претседател, 
Пандо Бачаноски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

130. 
Врз основа на член 99 од Самоуправната спо-

годба за здружување во работната организација 
Радио-телевизија Скопје, согласно член 43 став 2 
и 3 од Законот за радиодифузијата, и Одлуката на 
Извршниот совет на Собранието на СТРМ бр. 23-
352/1 од 25 февруари 19'8?2 година, Работнич-
киот совет на РТС на својата XXVI седница, одржа-
на на 26 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИС-

ТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ 
I. Надоместокот за користење на радиоприем-

ници (со цевки, транзисторски и друго) изнесува и 
тоа за: 

а) граѓаните за радиоприемник без оглед на 
бројот на радиоприемниците во потесното' семеј-
ство, месечно 74 динари; 

б) организациите на здружен труд, самоуправ-
ните интересни заедници, другите самоуправни ор-
ганизации и заедници, здруженијата, извршните, 
органи на собранијата на општествено-политички-
те заедници и собранијата на општествено-поли-
тичките заедници, републичките органи на упра-
вата и републичките организации, општинските 
органи на управата, коморите, основните органи-
зации на Сојузот на синдикатите, приватните угос-
тители, како и државните органи, за секој радио-
приемник, вклучувајќи ги приемниците вградени 
во моторни возила, годишно 3.183 динари; 
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в) организациите на здружен труд кои вршат 
промет на радиоприемници, како и секоја од нив-
ните продавници, паушално годишно 3.183 динари; 

г) организациите на здружен труд од областа 
на општествените дејности ((од областа наѓ здрав-
ството и социјалната заштита, образованието и вос-
питанието, науката, културата и спортот), репуб-
личките и општинските совети на Сојузот на син-
дикатите, општествено-политичките и општестве-
ните организации и станиците на милицијата, до-
говорните организации на здружен труд (занает-
чиски задруги), противпожарните друштва и до-
хмови и месните заедници, за секој радио-приемник 
годишно 888 динари. 

II Надоместокот за користење на телевизиски 
приемници изнесува и тоа за: 

а) граѓаните за телевизиски приемник без ог-
лед на бројот на телевизиските приемници во 
потесното семејство, месечно 240 динари; 

б) организациите на здружен труд, самоуправ-
ните интересни заедници, другите основни само-
управни организации и заедници, здруженијата, 
извршните органи на собранијата на општествено-
но литичките заедници и собранијата на општестве-
но-полигичките заедници, републичките органи на 
управата и републичките организации, општински-
те органи на управата, коморите, основните' орга-
низации на Сојузот на синдикатите, приватните 
угостители, како и државните органи, за секој ТВ 
приемник годишно 7.104 динари; 

и) организациите на здружен труд кои вршат 
промет или произведуваат ТВ приемници, како и 
секоја од нивните продавници паушално годиш-
но 7Ј104 динари; 

г) организациите на здружен труд од областа 
на општествените дејности (здравството и социјал-
ната заштита, образованието и воспитанието, нау-
ката, културата и спортот) републичките и општин-
ските совети на Сојузот на синдикатите, општес-
твено-политичките и општествените организации, 
станиците на милицијата, договорните организации 
на здружен труд (занаетчиски задруги), против-
пожарните друштва и домови и месните заедници, 
за секој ТВ приемник годишно 2.995 динари. 

III. Граѓаните кои користат ТВ приемник не 
плаќаат надоместок за користење на радиоприем-
ници. 

IV. Под потесно семејство, во смисла на оваа 
одлука, се подразбира брачниот другар и децата 
на корисникот, како и неговите родители доколку 
трајно живеат заедно и тој ги издржува. 

Доколку некој од членовите на потесното се-
мејство е вработен и користи во посебни просто-
рии радио-телевизиски приемник, должен е да 
плаќа надоместок. 

Доколку некој од членовите на потесното се-
мејство формира свое семејство, а користи радио-
дифузен приемник, должен е да плаќа надомес-
ток без оглед на тоа дали живеат во една семејна 
зграда, стан или во посебни станови. 

V. Радио-телевизија Скопје ќе издвојува на-
менски за развој 30 динари од висината на ме-
сечниот Т!В надоместок, односно 7,50 динари само 
од радио-надоместокот. 

VI. Оваа одлука влегува во сиЈЃа од 1 март 
1982 година. 

VII. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за виси-
ната на надоместокот за користење на радиоди-
фузни приемници, бр. 02-4081/1 од 28 ноември 1980 
година. 

Бр. 02-735/1 
26 февруари 1982 година 

Скопје 

Претседател на работничкиот 
совет на РТС, 

Пет*ар Т. Бошковски, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор за развод на 

брак по тужбата на тужителот Мирослав Арсов-
ски од Скопје, против тужената Јадвига Проко-
пович — Арсовска, сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужената Јадвига Прокопович —• 
Арсовска да се јави во овој суд во рок од 30 
/дена по објавувањето на овој оглас или во ис-
тиот рок да ја достави сегашната адреса на жи-
веење. Во спротивно ќе и биде одреден привремен 
старател, кој ќе ги застапува нејзините интереси 
пред овој суд. 

Од Општинскиот суд во Скопје II, Скопје, П. 
бр. 164/82. (21) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОЈПЕ 
Авто Скопје ООЗТ за ремонт и сервис „Авто-

турист" — Скопје има загубено чек од партија 
број 6042514 на износ од 69.000,00 динари, издаден 
од Филијалата 608.11 — Белград, искористен како 
платежно средство од сопственикот Гордана Ла-
киќ од Белград, па се поканува секој оној кај ко-
го се наоѓа горенаведениот чек или нешто знае за 
истиот тоа да го соопшти на овој суд во рок од 60 
дена од објавувањето на огласот. Во спротивно че-
кот ќе биде поништен. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
24/81. ( (14) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Благој Најдов од Титов Велес, со стан на ули-
ца „Благој Нечев", бр. 60, поднесе тужба за уки-
нување на алиментација против тужената Петриќ 
Јованка од Титов Велес, а сега со непозната ад-
реса. Вредност на спорот 1.600 динари. 

Бидејќи местожителството на тужената е не-
познато, се повикува во рок од еден месец од об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ", да се јави или да определи свој застапник. 
Во спротивно судот по службена должност и ја 
определува за застапник Миланова Снежана, суд-
ски приправник во Општинскиот суд во Тиѓов Ве-
лес, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Општинскиот суд ео Титов Велес, П. бр. 
1065/81. (12) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 

Пред Општинскиот суд во Свети Николе заве-
ден е спор за развод на брак по тужбата на ту-
>;:.ителката Десанка Спасовска од село Д. ѓуѓанци, 
општина Свети Николе, против тужениот Цанко 
Стојанов од село Пезово, општина Куманово, а сега 
со непознато место на живеење. 

Се известува тужениот Цанко Стојановски де-
ка во овој спор му е назначен привремен застап-
ник Тодорче Миланов, дипломиран правник од 
Свети Николе, кој ќе го застапува во постапката 
се додека тужениот или неговиот полномошник не 
се појават пред судот, односно додека не му биде 
поставен старател. 

Од Општинскиот суд во Свети Николе, П. бр. 
26/81. (15) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е пос-
тапката за раскинување на договор за доживотна 
издршка по тужба на тужителот Илјази Алириза 
од село Боговиње, Тетовско, против тужените Ил-
јази Џезаир од село Боговиње и Илјази Џемали 



Стр. 106 — Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ОРМ 27 февруари 1982. 

од село Боговиње, а сега на привремена работа во,; 
Западна Германија со непозната адреса. , 

Се повикува тужениот Илјази Џемали да се! 
јави во Општинскиот суд во Тетово вр рок од 30 
дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе 
му биде поставен привремен старател! кој ќе ги 
штити неговите интереси во спорот. ; 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, ПЈ бр. 1344/81. 
(17) 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, ј по предлог 
на предлагачот Мислими Абдурауф од бело Стрим-
ница се води постапка за докажувања смртта на 
лицето Мислими Руфат од село СтримЉца, за кој 
се претпоставува дека умрел на ден 30. IV. .1942 го-
дина. ј 

Се повикува лицето Мислими Руфат од село 
Стримница, во колку е жив, да се јави Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на СРМ". 
Исто така се поканува и секој друг што знае за 
него тоа да го соопшти на судот. Во спротивно су-
дот по изминувањето на рокот и по спроведената 
постапка ќе ја утврди неговата смрт. ѓ 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. ?бр. 1100/81. 
(18) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по основ на наследство Џ делба, по 
тужбата на тужителот Блаже Филиповски од се-
ло Милетино, а против тужениот Петре Андров 
Серафимовски и др. од село Милетино.! 

Се повикува тужениот Петре Андрев Серафи-
мовски од село Милетино, а сега на; работа во 
странство со непозната адреса, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот да [се јави во 
судот, достави адреса, или одреди полномошник 
кој !ќе го застапува во овој спор. Во спротивно су-
дот преку Центарот за социјални рабрти ќе му 
постави привремен старател, кој ќе ги! застапува 
неговите интереси во оваа постапка. ;: 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1297/81. 
! (19) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се; води спор 
за утврдување на сопственост на недвижен имот 
по тужбата на Фетије Казими од село Нераште и 
др. против тужените Гани Асани, Џеваир Асани 
и Јакуп Асани, сите од село Орашје и двуги. 

Се повикува тужениот Јакуп Мемета Асани од 
село Орашје, Тетовско, а сега во Ирак со непоз-
ната адреса, да се јави на Општинскиот суд во 
Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот или во истиот рок да означи свој полномош-
ник. Доколку не се јави ниту определи полномош-
ник, преку Центарот за социјална работа ќе му 
биде определен привремен старател кој ќе го зас-
тапува до окончувањето на постапката. ! 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1500/80. 
! (20) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се !води спор 
за надомест на штета по тужбата на тужителката 
Менка Галеска од Тетово, ул. „Орце Николов" бр. 

' 2, против тужениот Симоски Мирослав, од Тетово, 
ул. „Илинденска" 62, а сега со непознато место 
на живеење. 

Се повикува тужениот Симоски Милослав од 
Тетово, да се јави на судот, достави адреса или 
одреди полномошник кој ќе го застапува во спо-
рот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 
По истекот на овој рок судот ќе му постави ста-
рател преку Центарот за социјални работи — Тето-
во кој ќе го застапува до правосилното окончува-
ње на постапката. \ 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1398/81. 
I (10) 

општински СУД ВО КОЧАНИ 

V При Општинскиот суд во Кочани поднесен е 
предлог за амортизација на чек од предлагачот 
Тодор Глигоров Димитров од Кочани. Трасант е 
Југобанка — Скопје, Експозитура — Кочани која 
издала чек за купување на индустриска стока на 
износ од 10.000 динари, под бр. 4209085 преку тра-
сантот РО „Нова трговија" — Кочани на реми-
тентот Тодор Глигоров Димитров од Кочани, ул. 
„22 Октомври" бр. 44. 

Се повикува држателот на чекот или секое 
лице кое знае за чекот, да се јави при Општин-
скиот суд во Кочани во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот, да стави забелешка против по-
ведувањето на постапката за амортизацијата на 
чекот, како и да го каже лицето кое е држател на 
чекот или пак знае за изгубениот чек. Доколку во 
одредениот рок не се јави никој и не стави забе-
лешка по повод покренатата постапка за аморти-
зацијата на горенаведениот чек овој суд ќе го по-
ништи чекот согласно член 282, став 2 од Законот' 
за вонпроцесната постапка. 

Од Општинскиот суд во Кочани, Р. бр. 143/80. 

Пред Општинскиот суд во Кочани, Судско од-
деление во Виница, е заведен спор за раскинување 
на договор за подарок од страна на тужителот Ша-
ќир Османов од Виница, против Шеро Османов од 
Виница, а сега на привремена работа во Герма-
нија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Шеро Османов од Ви-
ница, да се јави во овој суд во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот или во истиот рок да ја 
достави својата сегашна адреса на живеење. Во 
колку тужениот не се јави, во рок од 30 дена, ќе 
му биде одреден привремен застапник кој ќе ги 
застапува неговите интереси пред судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Кочани, Судско одде-
ление — Виница, П. бр. 33/81. . (И) 

При Општинскиот суд во Кочани е покрената 
постапка за поништување на меница од предлага-
чот УНИС — Радна организација творница стру-
ганих и штангованих дјелова Т Д К РО — Коњиц. 

Трасант на меницата е Индустријата „Руен" — 
Кочани ООЗТ Спојки, авалист е Стопанската бан-
ка — Основна банка — Кочани, а ремитент е 
УН-ИС — РО-ТДК — Струганих дјелова — Коњиц. 
Меницата е издадена во Кочани на ден 23. V. 1979 
година со достасаност на ден 22. VI. 1979 година на 
износ од 161.265,10 динари. 

Се повикува држателот на меницата или се-
кое лице кое знае за горенаведената меница, да се 
јави при Општинскиот суд во Кочани во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот. Исто така се 
повикува и секое лице што знае за меницата да 
стави забелешка против покренувањето на постап-
ката за нејзиното поништување. 

Доколку не се јави никој и не се стави за-
белешка за покренувањето на постапката за по-
ништување на горенаведената меница овој суд ќе 
ја поништи меницата согласно член 282, став 2 од 
Законот за вонпаричната постапка. 

Од Општинскиот суд во Кочани, Р. бр. 133/^0. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 

Пред овој суд е заведен спор за сопственост 
по тужбата на тужителката Фида Џекова од Ра-
довиш, сега на привремена работа во СР Герма-
нија, против тужениот Миле Џеков од Радовиш, а 
сега со непозната адреса на привремена' работа во 
СР Германија. Вредност на спорот 63.000 динари. 
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Се повикува тужениот Миле Џеков од Радо-
виш, сега со непозната адреса во СР Германија, да 
се јави во судот во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот или ЕО истиот рок да ја достави 
сегашната адреса на живеење. Во колку тужениот 
не се јави, во рок од 30 дена, судот (ќе му го пос-
тави за привремен застапник Ванчо Димитров, 
дипломиран правник од Радовиш, кој ќе ги заста-
пува неговите интереси се додека тужениот или 
неговиот полномошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. .бр. 48/78. 
(6) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 985 од 125. XI. ,1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-692-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на, лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Влазними", 
Ц. О. е. Србиново, Гостивар, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Сали Ја -
купи, в. д. директор, без ограничување, а се за-
пишува како нов застапник Хамзи Керим, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 985/8. (364) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 957 од 3. XII. 19811 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-38-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Македо-
нија", Ц. О. и ограничено емство, е. Белимбегово, 
Скопско, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник на задругата Синадиновски Ста-
нимир, в. д. директор, без ограничување, а се за-
пишува како нов застапник Димитриевски Доне 
Саве, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. ^957/81. (365) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 76 од 7. V. 1»981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-5$-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Комуналната организација на здру-
жен труд „Брегалница", ЦО — Делчево со след-
ните податоци: Му престанува правото за потпис 
на досегашниот директор на Комуналната органи-, 
зација ћа здружен труд „Брегалница", ЦО од 
Делчево Давитков Асен, а за в. д. директор е 
именуван Глинџарски Тодор; кој со неограничени 
овластувања ќе ја застапува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи. 
бр. 76/81. (367) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 115 од 10. IX. 1,981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-584-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Центарот за 
социјална работа, ЦО — Кочани. 

Предмет на работење: 
— спроведување на социјалната заштита во оп-

штината преку решавање на правата за социјална 
заштита определени со Законот за социјална заш-
тита; 

— следење и проучување на состојбите и про-
блемите во областа на социјалната заштита; 

— вршење на работите како орган за стара-
телство; 

— вршење стручен надзор на одделни органи-
зации на здружен труд од областа на социјалната 
заштита и др. 

Во правниот промет со трети лица организа-
цијата има неограничени овластувања, а за обврс-
ките одговара со сите свои средства (целосна од-
говорност). 

Организацијата ќе ја застапува Љубица Мана-
сиева, директор со неограничени овластувања во 
застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 115/81. , (368) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 866 од 2. XII. 11(9811 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-562-4-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар здружувањето и конституирањето 
на Здравствената работна организација Градска 
општа болница „Моша Пијаде", со ОО и ООЗТ — 
Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 53, ООЗТ Центар 
за продолжено лекување и рехабилитација „Кат-
лановска Бања", ЦО — Катлановска Бања — Ско-
пје. 

Основната организација е организирана со 
здружувањето на работната организација Специ-
јална ревматолошка болница „Кажановска Бања" 
— Катланово, задржувајќи својство на основна 
организација на здружен труд. Сето ова врз основа 
на самоуправната спогодба за здружување од 17. 
IV. 1978 година. 

Основни дејности: 130132 — медицинска реха-
билитација. 

Споредни дејности: 080112 — хотели со целого-
дишно работење. 

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот 
промет со трети лица, освен оние што со Самоуп-
равната спогодба за здружување на ООЗТ во ра-
ботна организација се пренесени врз работната 
организација. 

За своите обврски ООЗТ во правниот промет 
со трети лица одговара со сите свои средства. 

Оваа ООЗТ* за обврските на Р. О. сторени во 
правниот промет со трети лица одговара ограни-
чено со здружените средства чиј износ е 50.000,00 
динари и тоа за секоја обврска. 

За обврските на останатите ООЗТ здружени 
во Болницата оваа ООЗТ не одговара. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
прим. д-р Димитар Роглев, в. д. директор, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 866/81. <366) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 1(16 од 10. IX. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-464-0-0- ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
за општествена заштита на децата — Кочани, со 
следните податоци: На Љубица Манасиева, досега-
шен секретар на Самоуправната интересна заед-
ница за- општествена заштита на децата — Коча-
ни и престанува правото за потпишување, а за 
секретар е именувана Голу бина Георгиевска, која 
со неограничени овластувања ќе ја застапува Са-
моуправната интересна заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 116/Ш. (369) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 97 од 30. VI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-39)2-4-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластените лица за 
застапување на Училишниот центар за основно 
образование „Јосип Броз-Тито", ООЗТ „Тошо Ар-
сов" — Штип со следните податоци: На Ананиева 
Станка, досегашен режисер на ООЗТ „Тошо Ар-
сов" од Штип, и престанува правото за потпис, а 
покрај директорот Дрмов Борислав, односно во 
отсуство на директорот основната организација на 
здружен труд ќе ја потпишува Пилатов Јордан. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 97/81. (374) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 126 од 28. IX. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 268-4-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Медицинскиот 
центар — Штип со н. сол, о., ООЗТ Физикална 
медицина и рехабилитација со балнеологија и бал-
пеотуризам — О. сол. О, СУП — Штип. 

Основни дејности: 
— болничко амбулантно, туристичко и специја-

листичко лекување; 
— делува и работи во областа на физикалната 

медицина и рехабилитација, балнео логи јата и бал-
неотерапијата; 

— дијагностика, лекување, рехабилитација на 
болни од областа на хирургијата, гинекологија, 
детско, ушно, ортопедија со трауматологија, неуро-
психијатрија, интерно, кожно и други болести на 
кои е потребна физикална терапија и медицинска 
рехабилитација; 

— рехабилитација во геријатријата, електро-
ди] агностиката, акупунктурата, ортотиката и проте-
тиката, конзилијарна соработка, издавање на до-
кументација за здравствената состојба на физич-
ки лица, унапредување на методите на диј атлети-
ката и рехабилитацијата, рехабилитација рт цере-
броваскуларни и срцеви заболувања, следење и 
развој на здравствениот балнеотуризам, вршење 
категоризација на физички дефекти на умствено 
здрави лица, оцена на работоспособноста кај фи-
зички лица, лекување на пациенти во домашни 
услови, развивање на заштитни работилници и со-
работка со истите. 

Во правниот промет со трети" лица одговара 
со сите свои средства, а во делокругот на својата 
работа самостојно и со потполни овластувања нас-
тапува во правниот промет со трети лица. 

ООЗТ ќе ја застапува Ристо Чанев, в. д. ди-
ректор, со неограничени овластувања во правниот 
промет со трети лица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 126/81. (375) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи, бр. 117 од 10. IX. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-463-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на Самоуправната интересна заедни-
ца за социјална заштита — Кочани, со следните 
податоци: На Љубица Манасиева, досегашен се-
кретар на СИЗ за социјална заштита — Кочани, и 
престанува правото за потпишување, а за секретар 
е именувана Голубина Георгиевска, која со нео-
граничени овластувања ќе ја застапува Самоуправ-
ната интересна заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 117/81. (370) 
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