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ЗА

СЛУЖБки и ѓ и н и к

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 24 мај 1963
Скопје
Број 20
Год. XIX

113.
На основа член 33 став 2 од Законот за избор
на пратеници на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија („Службен весник на СРМ"
бр. 15/63), Републичката изборна комисија пропишува

УПАТСТВО
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ
ДЕЈСТВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА
ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Одделните дејства според Законот за избор
на пратеници на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија ќе се вршат според обрасците бр. 1 до 38 што се составен дел на ова упатство.
2. Обрасците наведени во точка 1 од ова упатство задолжително ќје се употребуваат при вршењето на дејствата за кои се пропишани.
3. Ова упатство влегува во сила. со денот на
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 48
29 април 1963 година
Скопје
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,
' Претседател,
Горѓи Ј. Цаца, с. р.
Асен Групче, с. р.

Претплатата за 1963 год. изнесува
1.800 дин. Овој број чини 96 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на СРМ, под број 48 од 29. IV. 1963 г.
Р. Изборен образец број 2
Избор на пратеници на соборите на работните заедници на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија
Оглас на работните организации
и работните заедници во кои се
одржуваат собири на работните
луѓе (член 63 од Законот за избор
на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија).
О Г Л А С
Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието со седиште во
на основа на член 63 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, објавува дека собирите на р а ботните луѓе за предлагање на кандидати за
(да
се означат соборите за кои се одржуваат собирите)

Р. Изборен образец број 1
Избор на пратеници на Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
Оглас на подрачјата за кои се
одржуваат собири на избирачите
(чл. 41 ст. 2 од Законот за избор
на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија)
О Г Л А С
Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието со седиште во
на основа член 41 ст. 2 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Р е публика Македонија објавува дека собирите на
избирачите за предлагање кандидати за пратеници
на Републичкиот собор се одржуваат за следните
подрачја:
Ред. - Подрачје за кое собирот Да се означи селото,
бр.
се одржува
населбата, во градовите подрачјето на
градот, блокот, улицата итн. за кои собирот се одржува

Бр.
196— год.
ОПШТИНСКА И З Б О Р Н А КОМИСИЈА,
Секретар,
Член,
Претседател,

се определуваат следните работни организации
(стопанска организација односно деловна и погонска единица, земјоделска задруга, установа) — работни заедници:
Ред.
бр.

Работна организација односно
работна заедница за која се
одржува собирот (2)
Бр.
196 - год.
ОПШТИНСКА И З Б О Р Н А КОМИСИЈА
Секретар,
Член,
Претседател,

1) Во текстот на огласот за собирите на работните луѓе ќе се означи соодветниот собор односно
соборот за кој собирот се одржува (на пример, Стопански и Организационо-политички собор).
2) Ако собирот на работните луѓе се одржува
за две или повеќе работни организации односно
работни заедници треба да се означам работните
организации односно заедници за кои собирот се
одржува и улицата и бројот на зградата во која
собирот се одржува.
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
СРМ на Републичката изборна комисија за избор
на пратеници на Собранието на СРМ под број 48
од 29. IV. 1963 година.
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Р. Изборен образец бр. 3 .
Избор на пратеници на Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
Записник за работата на собирот
на избирачите одржан за предлагање кандидати за избор на пратеници на Републичкиот собор
(чл. 52 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија)
Работено на
196— година
Во
З А П И С Н И К
ЗА РАБОТАТА ЗА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ
ОДРЖАН ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ
СОБОР
1. Собирот почна со работа во
часот.
2. Собирот се одржува за подрачјето
(да се означи селото, населбата, а во градовите блокот, ул. итн.,
за која се одржува собирот)
3. Собирот го свика претседателот на општинското Собрание на општината
,
а поканата за собирот е објавена со оглас од
1
196— година. )
4. Собирот го отвори
претседател — одборник на општинското собрание.
5. По отворањето на собирот се мина кон избор
на претседателство на собирот. Собирот едногласно
— со мнозинство гласови — за претседавач го из(
бра
^—
(фамилијарно, татково и родено име и место на
, а за членови:
живеење)
1)
(фамил.,, татково и родено име и место на живеење)
1
2) :
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
Собирот потоа за записничар го избра
(фамили-
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44 и член 45 до 50 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија.
По предлог од претседавачот, собирот го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
1) Предлагање на кандидати за избор на пратеници на; Републичкиот собор на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија
(назив на
изборната единица)
2) Утврдување на кандидатите.
7. По ова се мина на предлагање на кандидати
од страна на избирачите.
Од страна на избирачите за кандидати за пратеници на Републичкиот собор на Собранието на
бирачи се 3предложени следните лица за кои собирот гласа: )
1)
,
,
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и
место на живеење)
2)

'

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и
место на живеење)
3) (фамилијарно, татково и родено име, занимање и
место на живеење)
4)
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и
место на живеење)
По завршеното предлагање на кандидати, се
мина на претрес на предлозите за кандидати кои
влегуваат во листата за кои собирот гласа и тоа
по редот по кој се предложени.
8. Бидејќи претресот е завршен се мина на
гласање одделно за секој предложен кандидат и
тоа по редот по кој кандидатите се предложени.
По гласањето претседавачот објави дека за
кандидати за пратеници на Републичкиот собор на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија се прифатени:
1)
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и
место на живеење)
2)

јарно, татково и родено име и место на живеење).
За заверувачи на записникот ги избра:
1)
(
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
2)

(фамил., татково и родено име и место на живеење)
6. Претседавачот утврди дека на собирот се
присутни
(и со букви
)
избирачи, а дека според потврдата
(да се наведе
органот надлежен за издавање на потврдата)
од
бр.
на подрачјето за кое се
одржува собирот има
избирачи запишани во
избирачкиот список.
Бидејќи на собирот е присутен во смисла на
член 43 став 1 од Законот за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија потребниот број избирачи за неговото
одржување, претседавачот објавува дека собирот
може да се одржи.
(Бидејќи во времето определено за почеток на
собирот немаше присутно потребен број избирачи
во смисла на член 43 став 1, почетокот на собирот
во смисла на член 43 став 2 е одложен за
часот, па собирот отпочна со работа во
часот со горенаведениот број избирачи). 2 )
Претседавачот потоа ја објасни целта на свикувањето на собирот и начинот на неговата работа. па за таа цел ги прочита одредбите на член

1

(фамилијарно, татково и родено име, занимање и
место на живеење)
3)
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и
место на живеење)
Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека собирот е завршен.
Работата е завршена во
часот.
Записничар,

Претседавач,

Заверувачи на записникот:
1.
2.

:

г
) Ако собирот го свикала општинската изборна комисија, собирот го отвора лицето што го определила оваа комисија.
2
) Ако се работи за одлагање собир на избирачи во смисла на член 43 тогаш треба да се прецрта претходниот став.
3
) Ако на предлогот за кандидат не му е дадена подршка од најмалку четири избирачи, предложеното лице не ќје се внесе во записникот на
предложените кандидати.
4
) Ако при гласањето е вршено пребројување
на гласовите треба да се забележи колку гласови
биле за предлогот а колку против.
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Предлог на кандидатурата од гру^ па избирачи за избор на пратеници на Републичкиот собор (член
55, 56 и член 69 од Законот за
избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија)

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец бр. 4
Избор на пратеници, на Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
Предлог за кандидатура на собирот на избирачи за пратеници на
Републичкиот собор (член 53 и
и член 69 став 1 од Законот за
избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија).
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО
Во смисла на член 69 ст. 1 од Законот за избор
на пратеници на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија,, и поднесуваме на потврдување на Општинската изборна комисија ПРЕДЛОГ
НА КАНДИДАТУРА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ за избор на пратеници на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија за изборите што ќе се одржат на
196— година за изборната единица
Предлогот на кандидатурата е утврден на собирот на избирачите кој е одржан на
196— година во
за подрачјето
ЗА КАНДИДАТИ СОБИРОТ ГИ УТВРДИ:
1)
,
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
2)

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО
Во смисла на член 69 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, и поднесуваме на Општинската изборна комисија на потврдување ПРЕДЛОГ
НА КАНДИДАТУРА за избор на пратеници на
Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што ќе се одржат
на
196— година, за изборната
единица
.
За кандидат го предлагаме:
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
- Кон овој предлог приложуваме:
1) Писмена изјава од кандидатот дека е согласен да биде кандидиран-а, заверена од
(име на органот што ја извршил заверката)
2) Потврда од надлежниот орган дека кандидатот е воведен во избирачкиот список. 1 )
Предлагачи:
(Следуваат потписи на најмалку 100 избирачи.
К а ј секој потпис бездруго да се означат во заграда
фами ли ј ари ото, татковото и роденото име и местото на живеење на потписникот). 2 )
1)
(потпис на предлагачот) (фамилијарно, татково
и родено име и место

1

(фамил., татково и родено име и место на живеење)
3)
=
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
Кон овој предлог прилагаме записник за работата на собирот на избирачите и писмена изјава
од кандидатот дека е согласен да биде кандидиран. 1 )
Претседавач на собирот на избирачите 2 )
(фамилијарно, татково и родено име,
занимање и место на живеење)
(Заверка на потписот)
х

) Предлогот на кандидатурата на собирот на
избирачите се поднесува на потврда на надлежната изборна комисија во еден примерок, најдоцна
15 дена пред денот на изборите.
2
) Заверката на потписот треба да ја изврши
органот надлежен за заверување на потписи.
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на. Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец бр. 5
Избори на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

Стр. 403

на живеење)
2)

:

(потпис на предлагачот)

(фамилијарно, татково
и родено име и место

на живеење)
(Следува заверка на потписите на предлагачите од' страна на органот надлежен за заверување).
(Кон предлогот се прилага потврда за сите
предлагачи дека се запишани во избирачкиот
список).
!) Ако потврдата за впишувањето на кандидатот во избирачкиот список е ставена на самиот
предлог на кандидатурата, текстот под 2) ќе се
прецрта.
2
) АКО изборната единица е составена од повеќе општини, предлагачите на кандидатурата
мора да бидат најмалку од половината општини од
подрачјето на изборната единица, со тоа од секоја
од тие општини мора да бидат најмалку по 10 предлагачи. Потписите на предлагачите од одделните
општини можат да бидат ставени и на одделни
табаци.
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.

Стр. 404 -
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Р. Изборен образец бр. 6
Избори на пратеници за соборите на работните заедници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Записник за работата на Собирот
на работните луѓе во работната
организација (работната заедница) одржан за предлагање кандидати за избор на пратеници
1
на
:
)
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (чл. 68
во врска со член 52 од Законот
за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
Овој записник мора да се води во
два примерка.
Работено на
196— Ј-ОД.
во
З А П И С Н И К
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ
ЛУЃЕ ОДРЖАН ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 )
1. Собирот почна со работа во
часот.
2. Собирот се одржува за
(да се означи називот
на работните заедници за кои се одржува собирот)2)
3. Собирот го свика
1
(фамилијарно, татково и
родено име и својство на претставникот на работната организација односно работната заедница што
го свикала собирот3)
а поканата за собирот е објавена на
196 — година
(начин на објавување)
4. Собирот го отвори
(фамилијарно, татково и
родено име на претставникот на работната организација односно раководителот на органот или
службата што го свикала 4 )
5. По отворањето на собирот се мина кон избор
на претседателство на собирот. Собирот едногласно
—' со мнозинство гласови — за претседавач го
избра
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)
а за членови:
1)
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
2)
:
(фамил. ? татково и родено име и место на живеење)
За записничар е избран
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
За заверувачи на записникот собирот ги избра:
1)
:
,
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
2)

:

,

(фамил., татково и родено име и место на живеење)
6. Претседавачот утврди :дека на
собирот се
;
присутни
(со букви
) работни луѓе, а дека вкупниот број на работните луѓе
кои имаат право да учествуваат на собирот според
потврдите
I
(да се означи за секоја работна организа-

ција односно работна заедница потврдата на надлежната општинска комисија за избирачки списоци (5) изнесува
.
Бидејќи на собирот е присутен во смисла на
член 68 во врска со член 43 став 1 од Законот за
избор пратеници на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија потребниот број работни
луѓе за неговото одржување, претседавачот објавува дека собирот може да се одржи.
(Бидејќи во времето определено за почеток на
собирот ,немаше присутно потребен број избирачи
во смисла на член 43 став 1, почетокот на собирот
во смисла на член 43 став 2 е одложен за
часот, па собирот отпочна со работа во —i— часот
со горенаведениот број избирачи. 6 )
Претседавачот потоа ја објасни целта на свикувањето на собирот и начинот на неговата работа па за таа цел го прочита член 44 и член 45
до 50 од наведениот Закон.
По предлог на претседавачот, собирот го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
1) Предлагање на кандидати за избор на пратеници за
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за Изборната единица
(назив на изборната единица)
2) Утврдување на кандидатите за
3) Предлагање на кандидати за изб(зр на пратеници на Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за Изборната единица
i
(назив на изборната
единица)
4) Утврдување на кандидатите за пратеници на
организационо-политичкиот собор на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија.
7. По ова се мина на првата точка од дневниот
ред — Предлагање кандидати за избор на пратеници за
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за Изборната единица
Од страна на работните луѓе за пратенички
кандидати се предложени со подршка од н а ј малку четири други работни луѓе и во листата
на кандидатите за кои собирот гласа влегуваат
следниве лица:
1)
^
,
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
2)

:

(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
3)
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
4)
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
8. По завршеното предлагање на пратеничките
кандидати се мина на Втората точка со дневниот
ред — Утврдување на кандидатите за
Бидејќи претресот по оваа точка од дневниот
ред е завршен се мина на гласање. 7 )
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По гласањето претседавачот објави дека за
ѕ
кандидати на пратеници на
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се прифатени:
1)
i
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
2)

^

(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
3)
^
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
9. По ова се мина на Третата точка од дневниот ред — Предлагање на кандидати за избор на
пратеници за Организационо-политичкиот собор на
Собранието на Социјалистичка Република Маке8
донија за Изборната единица
)
Од страна на работните луѓе за пратенички
кандидати се предложени со подршка од најмалку
четири други работни луѓе и во листата на кандидати за кои собирот гласа влегуваат следните
лица:
1)
'
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
2)

)

(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
3)
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
4)
:
,
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
10. По завршеното предлагање на пратеничките кандидати се мина на Четвртата точка од
дневниот ред — Утврдување на кандидати за пратеници на Организационо-политичкиот собор на
Собпанието на Социјалистичка Република Македонија.
Бидејќи претресот по оваа точка од дневнио!
ред е свршен се мина на гласање. 4 )
По гласањето претседавачот објави дека за
канлштати па пратетгт/гтти на Организационо-полигрмчтгт/гот cofinr) на Собранието на Социјалистичка
'Република Македонија се прифатени:
1\
(сђамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
' л
(фамил., татково и родено име, занимање и место

на живеење)
i
3)
)
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на ж^в^т^ѓЛ
И. Р ж е ј ќ и дневниот ред е исцрпен, претседавачот пбтрвч дрка собирот е завршен.
Работата е завршена во
часот.
Записничар,

Претседавач,

Заверувачи на записникот:
1)
2)
Треба да се означи собирот на работните заедници за кои се одржува собирот.

Бр. 20 -

Стр. 405

2
) Ако собирот се одржува за две или повеќе
работни организации односно работни заедници
треба да се означи за кои работни организации односно работни заедници и во која работна организација односно работна заедница се одржува собирот.
3
) Ако се одржува заеднички собир на работните луѓе за две или повеќе организации односно
работни заедници, собирот го свикува претставник
на онаа организација односно раководителот на
органот односно службата во која собирот се одржува. Ако собирот не го свикал односниот претставник на работната организација односно раководителот на органот или службата тук?/ надлежната
изборна комисија, ќе се означи дека собирот го
свикала општинската изборна комисија.
4
)Ако собирот го свикала општинската изборна
комисија, собирот го отвора лицето што го определило општинската изборна комисија.
5
) Ако собирот се одржува во воена единица
или воена установа, бројот на работните луѓе се
утврдува според потврдата на комисијата за избирачки списоци на таа воена единица односно команда.
в
) Ако се работи за одлагање на собирот на
работните луѓе во смисла на одредбите на член 43
тогаш треба да се прецрта претходниот став.
7
) Ако при гласањето е вршено пребројување
на гласовите треба да се забележи колку гласови
имало за предлогот а колку против.
8
) Во работните заедници кои предлагаат кандидати само за организационо-политичкиот собор
ќе се прецрта текстот од дневниот ред под точка
1) како и текстот под точките 7 и 8.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според З а конот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.

Р. Изборен образец бр. 7
Избори на пратеници на соборите на работните заедници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Предлог на кандидатура на собирот на работните луѓе во работната организација (работна ^заедница) за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (член
53 и член 69 ст. 1 од Законот за
избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија).
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СО СЕДИШТЕ ВО
Во смисла на член 69 ст. 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Општинската
изборна комисија и поднесуваме на потврда ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТУРА НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ
за избор на пратеници на 1 )
'
:
,за изборната единица
за изборите што ќе се одржат
196— година.
на
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Бр. 20

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Предлогот на кандидатурата е утврден на собирот на работните луѓе кој е одржан на
196— година во местото
во
(назив на ра2)
ботната организација односно работната заедница)

Кандидатурата е предложена од собирите на
избирачите (група на избирачи) 1 )
Кандидатурата е
по ред од
страна на собирите на избирачите (група на избирачи).
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗА КАНДИДАТИ СОБИРОТ ГИ УТВРДИ:
1)
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
2)

(фамил., таткова и родено име и место на живеење)
3)
(фамил., татково и родено име-и место на живеење)
Кон овој предлог прилагаме записник за работата на собирот на работните луѓе и писмена изјава од кандидатот дека е согласен да биде кандидиран.!)
Претседавач на собирот на работните луѓе, 4 )
(фамилијарно, татково' и родено
име и место на живеење)

Секретар,

) Треба да се означи соборот за кого се поднесува предлогот на кандидатурата.
2
) Ако собирот е одржан и за работните луѓе
од други работни организации односно работни заедници треба да се означи за кои организации односно заедници собирот е одржан.
3
) Предлогот на кандидатурата се поднесува
на потврда на надлежната општинска изборна комисија во еден примерок најдоцна 15 дена пред
денот определен за изборите.
4
) Заверката на потписот треба да ја изврши
органот надлежен за заверување на потписи.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според З а конот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец бр. 8
Избори на пратеници на Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
Оглас за потврдена кандидатура
за избор на пратеници на Републичкиот собор на Собранието на
Социјалистичка Република ,Македонија (член 76 став 1 од Законот за избор на пратеници на
Собранието на Социјалистичка
Република Македонија).

Член,

Претседател,

!) Ако предлозите на кандидатурата се поднесени од страна на собирите на избирачи, да се
прецрта текстот вр заградите, а ако предлогот на
кандидатурата го поднела група на избирачи, ќе
се прецртаат зборовите „собири на избирачи" и ќ е
се назначат имињата на првите три предлагачи
од групата на избирачи што ја предложила кандидатурата.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

(ЗАВЕРКА /НА ПОТПИСОТ)

х
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Р. Изборен образец број 9
Избор на пратеници на соборите на работните заедници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Оглас за потврдена кандидатура
за избор на пратеник на
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија (член 76
ст. 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија).
ОГЛАС
Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, со седиште во
на основа член 71 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија ја потврди кандидатурата на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и место на
:
за изборната единица
—
живеење)
за избор во
на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија што ќе
се одржи на
:
196—година.
Кандидатурата е предложена од страна на собирите на работните: луѓе во работните организации и работните заедници.
Кандидатурата е
по ред од страна
на собирите на работните луѓе.
Бр.
196— година

ОГЛАС
Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со. седиште во
на основа член 71 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, ја потврди кандидатурата на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и место
.
за изборната единица
1
на живеење)
за избор во Републичкиот собор
Што ќе се одржи нз
196— година.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
СЕКРЕТАР,
г

ЧЛЕН,

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

) Треба да се означи соборот за кој се дава
огласот.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор на пратеници на Собранието на
СРМ на Републичката изборна комисија за избор
на пратеници на Собранието на СРМ под број 48
од 29. IV. 1963 година.
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Р. Изборен образец број 10
Изјава за согласност за кандидирање
за пратеник
И З Ј А В А
Изјавувам дека се согласувам да бидат кандидиран за пратеник во
(да се означи соборот)
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица
'
на изборите што ќе се одржат на
196—година.
Во
,
196— година
1)
(потпис)
(Заверка на потписот) 2 )
х
) Под потписот треба во заграда да се означи
фамилијарно^, татковото и роденото име и местото на живеење.
2
) Заверката на потписот на кандидатот се
врши од страна на органот надлежен за заверување.
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
СРМ на Републичката изборна комисија за избор
на пратеници на Собранието на СРМ под број 48
од 29. IV. 1963 година.

Р. Изборен образец број 11
Избори на пратеници на Собранието на Социјалистичка ,Република Македонија
Потврда за приемот на предлогот
на кандидатурата за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
П О Т В Р Д А
Се потврдува дека
(фамилијарно, татково и роj
дено име на претседавачот на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе)1)
на
196— година во
часот и поднесе на
оваа Комисија предлог на кандидатура од собирот
на избирачите — работните луѓе — (група избирачи). во
,
(да се означи местото или подрачјето,
работната организација односно работната заедза кандидатот:
ница за кои е одржан собирот)
1)
(фамилијарно, татково и родено име)
2)

(фамилијарно, татково и родено име)
Предлогот на кандидатурата е поднесен за избор на пратеници на
на Со^(да се означи соборот)
бранието на Социјалистичка Република Македонија, за изборите што ќ)е се одржат на
196—
година.
Бр.
196— година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
(Печат)

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

2
) АКО предлогот на кандидатурата за Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија го поднесува група избирачи, во потврдата треба да се наведат првите три
предлагачи кои ја потпишале кандидатурата.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според З а конот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на
Собранието на СРМ под број 48 од 29. IV. 1963 год.

Р. Изборен образец бр. 12
Избори на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Решение за потврда на кандидатурата од собирите на избирачи
односно собирите на работните
луѓе за избор на пратеници на
Собранието на Социјалистичка
Република Македонија (член 71
и 73 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македон
ниј а)
Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во
откако ги разгледа примените предлози на
кандидатура од собирите на избирачи — собирите
на работните луѓе — за кандидатот
фамилијарно,
.
.( за
татково и родено име и место на живеење) 1 )
избор на пратеник на
на Со(да се означи соборот)
бранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица
и откако утврди дека оваа кандидатура ја предложиле
собири на избирачи, собири на
работните луѓе — со вкупно
избирачи —
работни луѓе — кои опфаќаат најмалку една петтина од вкупниот број избирачи што се запишани
во избирачкиот список на подрачјето на изборната
единица — кои опфаќаат најмалку една петтина
од сите работни луѓе во работните организации
односно во работните заедници — во областа на
, како и дека таа во се им одговара на
законските услови, на основа член 71 од Законот
за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Р Е Ш И
Се потврдува кандидатурата од собирите на
избирачи — собирите на работните луѓе — за кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и
за избор на пратеник во
;—
место на живеење)
(да !ре
на Собранието на Социјалистичка
означи соборот)
Република Македонија за изборната единица
Последниот предлог на кандидатура од собирите на избирачите — собирите на работните луѓе,
— потребен во смисла на член 73 став 3 од Законот
за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за утврдување
на кандидатурата е примен на потврда на
196— година во
часот, поради што оваа кандидатура е
по ред од к а ц д ^
(прва, втора итн.)
g o a 8 N БЅ
турите од собирите на избирачи - cgggPffPSil?3
ботните луѓе.
,зндоп една вд ошв9
Бр.
196—година

^п toao шЦ9Дна ,внмдот
Н999НД0П 9 И BtNDNMOH ввао

- о д 9шва^д91УЈ тотоп,додп ,тонолве

Стр. 408 -

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,

24 мај 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Бр. 20

Член,

Претседател

х
) За кандидатите на самоуправните собори да
се означи и својството на кандидатот односно основот по кој е кандидиран.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според За^
конот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.

Р. Изборен образец број 13
Избори на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Решение со кое се одбива предлогот на кандидатура од формални причини (член 70 став 3
од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија)
Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во
откако ги разгледа примените предлози на кандидатура од собирите на избирачите — собирите на
работните луѓе, групите избирачи — за кандидатот
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
за избор на пратеници во
(да се означи соборот)
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за изборната единица
и откако утврди дека оваа кандидатура не е поднесена во рокот пропишан со закон — дека подносителите на предлогот на кандидатурата по покана
од оваа комисија не ги отклони ја недостатоците
во предлогот на кандидатурата, на основа на член
70 став 3 од Законот за избор на пратеници на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Р Е Ш И
Се одбива предлогот на кандидатурата на собирите на избирачите (собирите на работните луѓе,
групата избирачи)
(да се означат имињата на првите тројца потписници од групата избирачи кога
за канев одбива кандидатура на група избирачи)
дидатот
(фамилијарно, татково и родено име и
за избор на пратеник на
место на живеење)
н а Собранието на Социјал а се означи соборот)
листичка Република Македонија.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
(Според член 69 став 1 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија предлогот на кандидатурата
и се поднесува на надлежната општинска изборна
комисија најдоцна 15 дена пред денот определен
за избор на пратеници во општинските собранија,
што значи дека предлогот на кандидатурата требаше да биде поднесен најдоцна на
196—
:
година. Бидејќи овој предлог на кандидатура на
оваа комисија и е поднесен по рокот определен со
законот, предлогот следуваше да биде одбиен).

(При разгледувањето на овој предлог на кандидатура Општинската изборна комисија утврди
дека тој содржи недостатоци кои се состојат во
следново:
(да се означат недостатоците)
(Во смисла на член 70 став 2 од Законот за
избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија оваа Комисија ги
покани подносителите на предлогот на кандидатур а т а ^ ) рок од три дена да ги отклонат споменатите недостатоци што им е соопштено на подносителите на
196— година. Бидејќи подносителите во оставениот рок не ги отклони ја недостатоците во предлогот на кандидатурата предлогот
следуваше да биде одбиен).
Бр.
196— година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,

Член,

Претседател,

Поука за правниот лек:Против ова решение подносителите на кандидатурата можат да се жалат до Врховниот суд на
Македонија во рок од 48 часа од приемот на решението. Жалбата и се предава на оваа Комисија.
Ова решение им се доставува на подносителите
на кандидатурата.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според З а конот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец бр. 14
Избори на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Решение со кое се утврдува дека
не се исполнети условите за потврдување на кандидатурата (член
72 став 1 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија)
Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во
откако ги разгледа примените предлози на кандидатури од собирите на избирачите — собирите на
работните луѓе за кандидатот (фамилијарно, тат„
за избор
ково и родено име и место на живеење)
на пратеници во
на Со(да се означи собирот)
бранието на Социјалистичка Република Македонија за изборната единица
и откако утврди дека не е исполнет условот од
член 51 (67) од Законот за избор на пратеници на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на основа член 72 став 1 од споменатиот
Закон
Р Е Ш И
Се утврдува дека не се исполнети законските
услови за потврдување на кандидатурата на собирите на избирачите — собирите на работните луѓе
— за кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)

Бр. 20 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

24 мај 1963
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Според член 51 (67) од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, кандидат на собирите на избирачите на собирите на работните луѓе — станува
оној кандидат чија кандидатура е прифатена на
(Јбирите на избирачите собирите на работните
луѓе — што опфаќаат најмалку една петтина од
вкупниот број на избирачите што се запишани во
избирачките списоци на подрачјето на изборната
единица — што опфаќаат најмалку една петтина
од сите работни луѓе во работните организации
односно работните заедници.
;
Кандидатот
е предложен од
собири на избирачите — собири на работните луѓе и тоа:
(да се назначат собирите на избирачите односно собирите
на работните луѓе што го предложиле кандидатот)
кои опфаќаат
запишани избирачи — работни луѓе во работните организации
односно работните заедници во областа на
Бидејќи вкупниот број собири на избирачите
— собири на работните луѓе во изборната единица
изнесува
со
избирачи —
работни луѓе, а кандидатурата на именуваниот не
е прифатена од собирите на избирачите — на работните луѓе што опфаќаат најмалку една петтина
од вкупниот број што е запишан во избирачките
списоци на подрачјето на изборната единица —
што опфаќаат најмалку една петтина од сите работни луѓи во работните организации односно работните заедници во областа на
не се исполнети условите за потврдување на оваа
кандидатура.
Бр.

Стр. 409

Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во
откако ги разгледа примените предлози на кандидатурите од собирите на избирачите — собирите
на работните луѓе
(да се назначат собирите на
работните луѓе што го предложиле кандидатот)
за кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име
за избор на пратеник на
и место на живеење)
на Собранието на Социјал а се означи соборот)
листичка Република Македонија за изборната единица
, и откако утврди дека
кандидатот
\
(фамилијарно, татково и родено име
не може по законот да
и место на живеење)
биде избиран за пратеник, на основа на член 72
став 2 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Р Е Ш И
Се одбива предлогот на кандидатурата на собирите на избирачите — собирите на работните
луѓе
(да се назначат собирите на избирачи — собирите на работните луѓе кои го предложиле канза кандидатот
дидатот)
(фамилијарно, татково и
за избор на прародено име и место на живеење)
теник на
на Собранието на
(да се означи соборот)
Социјалистичка Република Македонија за изборната единица
.

196— година
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,

Член,

Претседател,

Поука за правниот лек:
Против ова решение подносителите
логот на кандидатурата можат да се
Врховниот суд на Македонија во рок од
приемот на ова решение. Жалбата и се
на оваа Комисија.

на преджалат до
48 часа од
поднесува

Ова решение им се доставува на подносителите на предлогот на кандидатурата на сите собири
на избирачите — собири на работните луѓе.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец број 15
Избори на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Решение со кое се одбива предлогот на кандидатурата поради
тоа што кандидатот по законот
не може да биде биран за пратеник (член 72 став 2 од Законот
за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија).

;
Предложениот кандидат
не може по законот да биде избиран за пратеник
на
заради тоа што не ги ис(да се означи соборот)
х
полнува условите предвидени во член
) од
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија за избор
2
во тој Собор, бидејќи
)
Поради изложеното предлогот следуваше да се
одбие.

Бр.

196— година

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
Секретар,

Член,

КОМИСИЈА
Претседател,

Поука за правниот лек:
Против ова решение подносителите на кандидатурата можат да се жалат до Врховниот суд на
Македонија во рок од 48 часа од приемот на решението. Жалбата и се предава на оваа Комисија.
1
)
2

Да се внесе соодветиот член од Законот.
) Да се внесат фактите поради што не се исполнети условите за кандидирање.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. I V 1963 година. . .

Стр. 410 -

Бр. 20

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
Р. Изборен образец бр. 16

Избори за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Оглас на листата на потврдените
кандидатури за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
(член 82 од Законот за избор на
пратеници на Социјалистичка Република Македонија)

24 мај 1963

публика Македонија со седиште во
на основа член 82 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија објавува, дека за изборната единица
се потврдени кандидатурите
за пратеници на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија за изборите што ќје се
одржат на
196— год. во општинските собранија на општините
и тоа:
ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
1) За кандидатот

ОГЛАС
Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во
на основа член 82 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, објавува, дека се потврдени кандидатурите за пратеници на Републичкиот собор на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија за изборите што ќе се одржат на
196— година во општинските собранија на општините
и тоа:

(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)
2) За кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)
3) За кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)
Итн.

I. ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА
ЗА

1) За кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)
2) За кандидатот
(фамилијарно, татково и ро-

ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ

1) За кандидатот
(фамилијарно, татково и родено2)име
место на живеење)
За икандидатот
(фамилијарно, татково и ро-

дено име и место на живеење)
II. ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА
1) За кандидатот

СОБОР

-н

(фамилијарно, татково и родено2) име
место на живеење)
За икандидатот

деноИтн.
име и место на живеење)
ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ
1) За кандидатот
(фамилијарно, татково и ро-

(фамилијарно, татково и родено име
Броји место на живеење) итн.
196— година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,
Член,
Претседател,
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец бр. 17
Избори за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Оглас на листата на потврдените
кандидатури за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
(член 82 од Законот за избор на
пратеници
на
Социјалистичка
Република Македонија)
ОГЛАС
Општинската изборна' комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-

СОБОР

дено2)име
место на живеење)
За икандидатот
=
(фамилијарно, татково и роденоИтн.
име и место на живеење)
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР
1) За кандидатот

'
(фамилијарно, татково и ро-

дено2)име
место на живеење)
За икандидатот
(фамилијарно, татково и роденоИтн.
име и место на живеење)
Број
196— година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,

Член,

Претседател,

Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
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Р. Изборен образец број 18

Избори на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Гласачко ливче за избор на поатеници на Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во општинските собранија (член 88
став 2 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија)
ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ
Избори на пратеници на Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија во општинското собрание на општина
одржани на
196— година
1) Изборна единица
1. Кандидат
(фамил., татково и родено
2. Кандидат
(фамил., татково и родено
3. Кандидат
(фамил., татково и родено
ттTyfTTT/fTT О
2) Изборна сДИпИЦсА
1. Кандидат
(фамил., татково и родено
2. Кандидат
(фами л., татково и родено
3. Кандидат
(фамил., татково и родено
итн.
(Печат)

име)

име)
1

II. ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ

име)
име)

Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.

1) Изборна единица
1. Кандидат
(фамил., татково и родено име)
2. Кандидат
(фамил., татково и родено име)
3. Кандидат
1)
(фамил., татково и родено име)
2) Изборна Р ТТ ТД и тл т т д
1. Кандидат

(фами л., татково и родено име)

2. Кандидат

(фамил., татково и родено име)
. - . -4 1
(фамил., татково и родено име)

1) Изборна единица
1. Кандидат
1—1
(фамил., татково и родено име)
2. Кандидат
(фамил., татково и родено име)
3. Кандидат
(фамил., татково и родено мме)
р лмттмтта
2) Изборна СДУШЛЦа
1. Кандидат

(фамил., татково и родено име)

2. Кандидат

(фамил., татково и родено име)

3. Кандидат

(фамил., татково и родено име)

IV. ЗА
Р. Изборен образец број 19
Избори на пратеници на соборите на работните заедници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Гласачко ливче за избор на пратеници на соборите на работните
заедници на 'Собранието на Социјалистичка Република Македонија во општинските собранија (член 88 став 2 и 3 од Законот за избор на пратеници на
Собранието на Социјалистичка
Република Македонија)

Избори на пратеници на соборите на работните заедници на Собранието на Социјалитичка Република Македонија во Општинското собрание на општина
одржани на
196— година
I. ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
1) Изборна единица
1. Кандидат
(фамил., татково и родено име)
2. Кандидат
(фамил., татково и родено име)
3. Кандидат
(фамил., татково и родено име)

СОБОР

III. ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР
1

име)

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Стр. 411

2) Изборна единица
1. Кандидат
(фамил., татково и родено име)
2. Кандидат
(фамил., татково и родено име)
3. Кандидат
(фамил., татково и родено име)

3. Кандидат

име)

Бр. 20 -

ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ
СОБОР

1) Изборна единица
1. Кандидат
(фамил., татково
2. Кандидат
(фамил., татково
3. Кандидат
(фамил., татково
ТТ ТЛТЈТ/ТТ т о
2) Изборна АСДИ,НИЦа
1. Кандидат
(фамил., татково
2. Кандидат
(фамил., татково
3. Кандидат
(фамил., татково
итн.
(Печат)

и родено име)
и родено име)
и родено име)
и родено име)
и родено име)
и родено име)

Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 год.
Р. Изборен образец број 20
Избори на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Записник за работата од седницата на Општинското собрание

Стр. 412 -

Бр. 20

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (чл. 92 од
Законот за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија)
Работено на
196— год. во

З А П И С Н И К
за работата од седницата на Општинското собрание
на Општината во
за избор на пратеници на Социјалистичка Република Македонија
1. Седницата ја отвори
претседател на Општинското собрание на Општината во
во
часот.
Претседателот утврдува со прозив на основа
списокот на одборниците на Општинското собрание дека на седницата присуствуваат
(со
букви:
) одборници на Општинскиот собор и
(со букви:
)
одборници на соборот на работните заедници. Според списокот на одборниците — Општинскиот собор има
(со букви:
), а
соборот на работните заедници
(со букви:
:
4
) ).
2. Претседателот утврдува дека присуствува
мнозинство од одборниците на секој собор и дека
Општинското собрание може полноважно да решава и објавува дека оваа седница е свикана за
избор на пратеници на сите собори на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија.
3. Претседателот соопштува дека треба да се
изберат два одборника со чија помош ќе раководи
со изборот.
По овој предлог избрани се одборници!е:
1.
и
фамилијарно, татково име и име)
2.

1)

(фамилијарно, татково име и име)
Записникот ќе го води
'
(фамилијарно име и име)
4. Претседателот објавува дека се примени:
а) две кутии за гласање;
б) гласачки ливчиња
(со букви:
в) оверени огласи со потврдени кандидатури,
и тоа:
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР
1. Во Изборната единица
1) за кандидатот
(фамил., татково име
на кандидатурата
2) за кандидатот
(фамил., татково име
на кандидатурата
2. Во Изборната единица
1) за кандидатот
(фамил., татково име
на кандидатурата
2) за кандидатот
(фамил., татково име
на кандидатурата
ЗА СТОПАНСКИОТ

број
и име)
број
и име)
број
и име)
број
и име)

СОБОР

1. Во Изборната единица
број
1) за кандидатот
(фамил., татково име и име)
на кандидатурата
број
2) за кандидатот
(фамил., татково име и име)
на кандидатурата
2. Во Изборната единица
1) за кандидатот
број
(фамил., татково име и име)
на кандидатурата
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2) за кандидатот

број

(фамил., татково име и име)
на кандидатурата
'
ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
1. Во Изборната единица
1) за кандидатот
(фамил., татково
на кандидатурата
2) за кандидатот
(фамил., татково
на кандидатурата
2. Во Изборната единица
1) за кандидатот
(фамил., татково
на кандидатурата
2) за кандидатот
(фамил., татково
на кандидатурата

број
име и име)
број
име и име)

број
име и име)
број
име и име)

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ
1. Во Изборната единица
1) за кандидатот
(фамил., татково
на кандидатурата
2) за кандидатот
(фамил., татково
на кандидатурата
2. Во, Изборната единица
1) за кандидатот
(фамил., татково
на кандидатурата
2) за кандидатот
(фамил., татково
на кандидатурата

СОБОР
број

име и име)
број
име и име)

број
име и име)
број
име и име)

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ

СОБОР

1. Во Изборната единица
1) за кандидатот
број
(фамил., татково име и име)
на кандидатурата
2) за кандидатот
број
(фамил., татково име и име)
на кандидатурата
2. Во Изборната единица
број
1) за кандидатот
(фамил., татково име и име)
на кандидатурата
2) за кандидатот
број
(фамил., татково име и име)
на кандидатурата
.
Претседателот известува дека за пратеници
можат да бидат избирани само наведените кандидати или кандидатури што се потврдени од Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија.
5. Претседателот на Општинското собрание со
прозив според списокот му предава на секој одборник гласачко ливче и ги повикува да пристапат кон гласање.
Во текот на гласањето дојдоа уште
одборника и тие гласаа.
Гласањето е свршено во
часот. 2 )
Откако гласањето сврши, претседателот со
двајцата одборници пристапи кон утврдување на
резултатите од гласањето. За таа цел тие најнапред ги пребројуваат неупотребените гласачки
ливчиња и утврдуваат дека такви има
(со
букви:
), ги стават во посебен
омот, ги затвораат и запечатуваат.
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6. Цотоа претседателот утврдува дека во списокот на одборниците на Општинското собрание се
воведени
(со букви:
) одборници.
7. По ова се пристапува кон отворање на кутијата за гласање и пребројување на гласовите по
гласачките ливчиња за секој кандидат и собор одделно.
По свршеното пребројување е утврдено дека:
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР
1. Во Изборната единица
1) кандидатот
(фамилијарно, татково име и име)
добил —
(со букви:
) гласа;
2) кандидатот
(фамилијарно, татково име и име)
добил
(со букви:
) гласа.
2. Во Изборната единица
1) кандидатот
(фамилијарно, татково име и име)
добил — - (со букви:
) гласа;
2) кандидатот.
(фамилијарно, татково име и име)
добил
(со букви:
) гласа.
ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
1. Во Изборната единица
1) кандидатот
(фамилијарно,
добил —
(со букви:
2) кандидатот
(фамилијарно,
добил —
(со букви:
2. Во Изборната единица
1) кандидатот
(фамилијарно,
добил
(со букви:
2) кандидатот
(фамилијарно,
добил (со букви:

татково име и име)
. ) гласа;
татково име и име)
) гласа.
татково име и име)
.) гласа;

Бр. 20 -

Стр. 413

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЈ1ИТИЧКИОТ
СОБОР
1. Во изборната единица
ftобил
1) кандидатот
(фамил., татково име и име)
) гласа;
(со букви:
2) кандидатот добил(фамил., татково име и име)
) гласа;'
(со букви:
2. Во изборната единица
1) кандидатот
добил
(фамил., татково име и име)
) гласа;
(со букви:
'добил
2) кандидатот (фамил., татково име и име)
) гласа;
(со букви:
Во смисла на член 123 став 4 од Законот за
избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се прогласуваат за
неважни
(со букви
) гласачки ливчиња.
При утврдување на резултатите од гласањето
не се појави разлика помеѓу вкупниот број на гласови дадени во списокот на одборниците од една
страна и бројот на гласовите по гласачките ливчиња од друга страна.
(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот
број гласови дадени според списокот на одборниците од една страна и бројот на гласовите според
гласачките ливчиња од друга страна, претседателот во смисла на последниот став од член 123 од
наведениот закон, резултатот од гласањето се
утврди според гласачките ливчиња. 3 )
Во текот на утврдувањето на резултатите од
гласањето не се случи никаква неправилност. 4 )
8. Претседателот го објави јавно резултатот од
гласањето и потоа ја заклучи седницата.
Работата на седницата е свршена во — часот.
Записничар,
Претседател,

татково име и име)
.) гласа.

Одборници:

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
1. Во Изборната единица
1) кандидатот
(фамилијарно,
добил —
(со букви:
2) кандидатот
(фамилијарно,
добил
(со букви:
2. Во Изборната единица
1) кандидатот
(фамилијарно,
добил —
(со букви.
2) кандидатот
(фамилијарно,
добил
(со букви:

г

) Лице кое ќе го одреди претседателот.
) Тука се внесуваат сите евентуални настани
во текот на гласањето и соодветни одлуки на претседателот и на одборниците што му помагаат.
3
) Ако стане ваков случај, текстот на претходниот став се прецртува.
4
) Ако се случи некаква неправилност, или
ако има приговори, тоа тука ќе се внесе.
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
2

татково име и име)
) гласа;
(

татково име и име)
) гласа.
татково име и име)
) гласа;
татково име и име)
) гласа.

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР
1. Во изборната единица
1) кандидатот (фамил., татково
(со букви:
2) кандидатот
(фамил., татково
(со букви:
2. Во изборната единица
1) кандидатот (фамил., татково
(со букви:
2) кандидатот
(фамил., татково
(со букви:

Р. Изборен образец бр. 21
добил
име и име)
) гласа;
добил
име и име)
) гласа;
,добил
име и име)
) гласа;
:
добил
име и име)
) гласа;

Избори на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Записник на Општинската изборна комисија за утврдување резултатите од изборите за пратеници
во општинското собрание на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (член 98 од
Законот за избор на пратеници на
Собранието на
Социјалистичка
Република Македонија).
Работено на
196— год.
во
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З А П И С Н И К
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА. ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО
ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОДРЖАНИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА НА
196 - ГОДИНА
Од Комисијата на состанокот се присутни:
претседателот
, секретар
.
Од претставниците на кандидатите присуствуваат:
, како претставник на кандидатот
I. Во Изборната единица
за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што се одржани
во општинските собранија на општините
196— година, оваа Комисија ги пона
тврди кандидатурите и тоа:
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР
1. Изборна единица
1) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
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2. Изборна единица
1) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР
1. Изборна единица
1) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2. Изборна единица 1) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)

име и место на живеење)
2) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2. Изборна единица 1) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
1. Изборна единица
1) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2. Изборна единица 1) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
1. Изборна единица
1) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ
СОБОР
1. Изборна единица
1) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2. Изборна единица 1) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2) на кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
II. Комисијата ги прими изборните акти од
општинските собранија и тоа:
(да се наведат сите
општински собранија во Изборната единица)
Откако ги прегледа изборните акти и пребројувањето на гласачките ливчиња Комисијата утврди дека резултатот од изборите во поодделни општини е следен:
1. Општинското собрание на општината
има
одборници (со букви:
-I
Гласале
(со букви:
одборници, од кои:
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР
1. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
2. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња'

гласови гласови гласовигласови -
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ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР

1. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
2. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња -

гласовигласовигласовигласови-

гласови гласовигласови
гласови

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ
1. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
2. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња -

СОБОР

гласовигласови-

1. Изборна единица
1) за кандидатот
гласови2) за кандидатот
гласови2. Изборна единица
1) за кандидатот
гласови2) за кандидатот
гласовиНеважни гласачки ливчиња
2. Општинското собрание на општината
има
одборници (со букви:
Гласале
(со букви:
одборници, од кои:

1)
2)

гласови гласовигласовигласови-

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
1)
2)
1)
2)

1. Изборна единица
за кандидатот
за кандидатот
2. Изборна единица
за кандидатот за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња -

гласовигласовигласовигласови -

ЗД ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
1. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
2. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња -

гласовигласовигласови гласови-

гласови гласовигласовигласови-

ЗА ОРГАНИЗАИИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ
СОБОР
1. Изборна единица
1) за кандидатот
гласови 2) за кандидатот
гласови2. Изборна единица
1) за кандидатот
гласови2) за кандидатот
гласовиНеважни гласачки ливчиња III. Според предните резултати од сите општински собранија во целата изборна единица за поодделни кандидати дадени се гласови и тоа:
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР
1. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
2. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња -

гласовигласовигласови гласови-

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
1. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
2. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња ЗА

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР
1)
2)

1. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
2. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња -

гласовигласови-

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ
СОБОР

1. Изборна единица
за кандидатот
за кандидатот
2. Изборна единица
за кандидатот
за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња -

Стр. 415

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР
1. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
2. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња -

Бр. 20 -

гласови гласови-

ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ
СОБОР

1. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
2. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња ЗА

гласови гласови-

гласовигласови гласови гласови -

СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ
СОБОР

1. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
2. Изборна единица
1) за кандидатот
2) за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња -

гласовигласовигласовигласови -

ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ
СОБОР
1. Изборна единица
гласови1) за кандидатот
гласови2) за кандидатот
2. Изборна единица
гласови 1) за кандидатот
гласови2) за кандидатот
Неважни гласачки ливчиња
IV. Според наведените резултати, а на основа
член 96 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македо-

Стр. 416 -
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Бр. 20

нија, Комисијата утврди дека за Изборната единица
во општинските
собранија се избрани следните кандидати за пратеници во Републичкиот собор и тоа:
1)
(фам., татково и родено име и место на живеење)
2)

2)

,

(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
Бр.

196 — година

-

(фам., татково и родено име и место на живеење)
V. Според наведените резултати, а на основа
член 97 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Комисијата утврди дека во општинските собранија за пратеници во Изборната единица
се избрани и тоа:
ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,

Член,

Претседател,

Во општините во кои постојат две или повеќе изборни единици во огласот кандидатите да
се означуваат одделно за секоја изборна единица.
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.

(фамил., татково и родено име и место на живеење)
Р. Изборен образец број 23
ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ
СОБОР
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
Секретар,

Член,

Претседател,

Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец бр. 22
Избори на пратеници па Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
Оглас на имињата на кандидатите
за пратеници на Републичкиот собор
кои се избрани на општинското собрание (член 103 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија).
ОГЛАС
Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во
на основа член 103 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија објавува дека во Општинското собрание — општинските собранија на општината
х
за Изборната единица
)
се избрани кандидатите за пратеници на Републичкиот собор, за изборите кои ќе се одржат на
196— година и тоа:
ч
1)
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)

Избори на пратеници на Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
Гласачко ливче за избор на пратеници на Републичкиот собор
(член 109 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија)
ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ
Избори на пратеници на Републичкиот
собор одржани на
196— год.
Изборна единица
1. Кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)
2. Кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)
3. Кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)
итн.
(Печат)
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според З а конот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец бр. 24
Уверение за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (член
100 став 1 и член 131 став 2 од
Законот за избор на пратеници
на Социјалистичка Република Македонија)
Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во
,
на основа член 100 став 1 — член 131 став 2 — од
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија, на основа
резултатите од изборите одржани на
196— година, издава
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(фам., татково и родено име и место на живеење)
е избран за пратеник на
на Со(да се означи соборот)
бранието на Социјалистичка Република Македо;
нија во Изборната единица
.
Бр.
196— година
Секретар,

Член,

Претседател,

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичка изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец бр. 25
Избори на пратеници на Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
Записник за работата на избирачкиот одбор спроти денот на изборите (член 111 од Законот за избор на пратеници на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија).
Работено на
196— год.
во
З А П И С Н И К
ЗА РАБОТАТА НА ИЗБИРАЧКИОТ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БР.
ВО
,
НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА
, ЗА
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Избирачкиот одбор се состана во —— часот ве
зградата — просторијата — одредена за гласање
и тоа: претседателот — заменик на претседателот
; членот — заменик на членот
; и членот — за:
меник на членот
, сите поставени со решение на Општинската изборна комисија CQ седиште во
број
од
196— година.
Од претставниците на кандидатите на состанокот присуствуваа
како
претставник на кандидатот под реден број
на
огласот за потврда на кандидатурата
,
според уверението на Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште
во
од
196— година, број
.
Записникот го води
(да се означи името на членот на избирачкиот одбор што го води записникот)
Избирачкиот одбор се увери дека просторијата
во која ќе се врши гласањето е доволно пространа
и дека може добро да се затвори како и дека во
неа иќа
оградени простории каде
(една, две итн.)
избирачите ќе ги пополнуваат гласачките ливчиња.
Од општинскиот орган надлежен за работите
на општата управа во
на реверс е примено:
1) кутија за гласање;
2)
гласачки ливчиња;
3) оверен извод од постојаниот избирачки список за избирачкото место бр.
потврден од
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Општинската комисија за избирачки списоци во
под број
;
4) оверен оглас за потврда на кандидатурата
број
за кандидатот
;
5) оверен оглас за потврда на кандидатурата
број
за кандидатот
6) од останатиот изборен материјал
Бидејќи Избирачкиот одбор ја прегледа кутијата за гласање и се увери дека е исправна, кутијата е поставена на местото на кое гласањето ќе
се врши. Пред кутијата за гласање на виден начин се поставени огласите на кандидатурите и тоа
по оној ред по кој кандидатите се наведени во
гласачкото ливче.
Пред излегувањето од просторијата за гласање
Избирачкиот одбор ги затвори сите нејзини прозорци и внатрешни прилази.
Евентуални забелешки:
i
1
Избирачкиот одбор работата ја сврши во
часот.
Член на Изб. одбор
Членна
Претседател
Записничар, Избирач, одбор, на Избирач, одбор,
Претставници на кандидатите:
образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за изоор на пратеници на соораниего на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна KoMyic^ija за и^оир на пратинухци
на Собранието на Социјалистичка Ј^епуолика м а кедонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
ОВОЈ

Р. Изборен образец број 26
Избори на пратеници на Републичкиот собор
на сиоранието на социјалистичка jrenyслика
Македонија
Записник за работата на избирачкиот одбор на Денот на изборите (член 112, 122, 123 и 124
од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија)
Работено на
196— г. во

З А П И С Н И К
за работата на Избирачкиот одбор на избирачкото
место бр.
на изборната единица
,
за избор на пратеници на Републичкиот собор на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија на
196— година.
Присутни членови на Избирачкиот одбор: прет:
седател — заменик на претседателот
, член-заменик на членот
и членот — заменик на членот
.
Од претставниците на кандидатите се присутни
, како претставник на кандидатот
, како претставник
на кандидатот
.
Записникот го води
' -t
(да се означи името на
членот на избирачкиот одбор што го води записникот)
I. П р е д п о ч е т о к о т н а г л а с а њ е т о
Точно во 7 часот пред просторијата за гласање
се состанаа горенаведените членови на Избирачкиот одбор и претставници на кандидатите.
Избирачкиот одбор утврди дека просториите
за гласање се неповредени, ја прегледа кутијата
за гласање, гласачките ливчиња како и сиот материјал примен на реверс и најде дека се во иста
цоложба во која се оставени претходниот ден. По-
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Бр. 20

тоа Избирачкиот одбор се увери дека кутијата за
гласање е празна и објави дека се пристапува кон
гласање.
^
1)
II.

Гласање

Избирачите се пуштени во просторијата во која
се гласа.
За сето време на гласањето членовите на Избирачкиот одбор на секој избирач му објаснуваа
како се гласа, а на неписмените избирачи, кои
тоа го барале, им ги прочитуваат имињата на сите
кандидати. Гласањето е вршено за сето време во
потполн ред.
Во смисла на член 120 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија гласаа следниве избирачи
кои не се воведени во изводот од избирачкиот
список за ова избирачко место:
1.
, по потврда на органот
надлежен за работите на општата управа на Општинското собрание на Општината
бр.
;
2.
, по потврда на органот
надлежен за работите на општата управа на Општинското собрание на Општината
бр.
.
Гласањето траеше непрекидно до 19 часот и
тогаш Избирачкиот одбор нареди избиралиштето
да се затвори. Избирачите кои се затекнаа во зградата — двориштето — пуштени се да гласаат, така
што гласањето заврши во
часот.
:
За време на гласањето
-t
2)
III. У т в р д у в а њ . е н а р е з у л т а т и т е
на г л а с а њ е т о
Откако сврши гласањето, Избирачкиот одбор
најнапред ги преброи неупотребените гласачки
ливчиња и утврди дека има такви, па ги стави во
посебен омот кој е затворен и запечатен.
По ова Избирачкиот одбор утврди: дека во
изводот од избирачкиот список за ова избирачко
место се воведени
(со букви:
)
избирачи; дека според овој извод гласале вкупно
(со букви:
) избирачи; дека
на основа потврди гласале вкупно
(со букви:
) избирачи кои не се воведени во
изводот од избирачкиот список за ова избирачко
место. Според тоа, на ова избирачко место гласале
вкупно
(со букви:
) избирачи.
По ова се пристапи кон отварање на кутијата
за гласање и пребројување на дадените гласови
по гласачките ливчиња за секој кандидат одделно
при што се утврди дека има
неважни гласачки ливчиња. По завршеното пребројување Избирачкиот одбор утврди дека:
1. Кандидатот
добил
(со букви:
) гласови;
2. Кандидатот
добил ^
(со букви:
) гласови;
При утврдување на резултатите од гласањето
не се појави разлика помеѓу вкупниот број на гласовите дадени по изводот од избирачкиот список
и на основа потврдите од една страна и бројот на
гласовите по гласачките ливчиња од друга страна.
(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот
број на гласовите дадени по изводот од избирачкиот список и на основа потврдите, од една страна,
и бројот на гласовите по гласачките ливчиња од
друга страна, избирачкиот одбор во смисла на последниот став на член 123 од наведениот Закон,
резултатот на гласањето го утврди според гласачките ливчиња). 3 )
По барање на
(фамилијарно и родено име)
претставник на кандидатот
из-

дадена им е потврда за резултатот од гласањето. 4 )
Во текот на работата на Избирачкиот одбор
не се случи никаква неправилност.

5)

Претседателот на Избирачкиот одбор јавно
пред зградата во која се гласаше го објави резултатот од гласањето.
Работата на Избирачкиот одбор е заклучена во
часот.
Записничар —
Претседател
член на Избирачкиот одбор, на Избирачкиот одбор
Член
на Избирачкиот одбор,
Претставници на кандидатите:

г

) Ако Избирачкиот одбор утврди некои промени, ќе го прецрта текстот што не одговара и ќе
ја констатира најдената состојба.
2
) Овде да се внесат сите настани во текот на
гласањето и односните одлуки на избирачкиот одбор согласно член 113 до 115, 117, 119 до 121 од
наведениот Закон.
3
) Ако се случи ваков случај текстот од претходниот став ќе се прецрта.
4
) Ако некои од претставниците барал да му се
издаде наведената потврда, ќ е се забележи неговото име, а во спротивно текстот ќе се прецрта.
5
) АКО се случила некаква неправилност, или
ако има некои приговори од членовите на избирачкиот одбор или од претставниците на кандидатите
по однос правилноста на гласањето, тогаш ќе се
внесе во овој дел од записникот.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според З а конот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец бр. 27
Избори на пратеници на Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
Записник за утврдување резултатите
од изборите за Републичкиот собор
(член 130 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија)
Работено на
196—година
во
З А П И С Н И К
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СО СЕДИШТЕ ВО
ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР ОДРЖ А Н И НА
196— ГОДИНА
Од Комисијата на состанокот се присутни:
претседателот
, секретарот
и , членот
Од претставниците на кандидатите присуствуваат:
како претставник на кандидатот
.
1. Во Изборната единица
, за избор
на пратеници на Републичкиот собор што се одржани на
196— година, во Општинското собрание на општината
се и з б р а в
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следните кандидати за пратеници на Републичкиот собор:
1) кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име
и место на живеење)
2) кандидатот
н
(фамилијарно, татково и родено име
и место на живеење)
2. Комисијата ги прими од сите избирачки одбори в% Изборната единица изборните акти, истите
ги прегледа и по пребројувањето на гласачките
ливчиња утврди дека резултатот на изборите на
одделни избирачки места е како следува:
осо ѕ
КО

Гласале за кандидатот

Ц д о.
ПсаVO
К
вЕ в кЈ и
и
3
о,
CQ
ѕ

Ѕ
к
вл и
%п
jur

III

ВКУПНО:
3. Според изводите од избирачките списоци во
Изборната единица
, има вкупно
(со букви:
) запишани избирачи.
4. Според резултатите од сите избирачки места
во целата Изборна единица за одделни кандидати
се дадени:
за кандидатот
гласови
(со букви:
);
за кандидатот
гласови
(со букви:
).
(со букви
Неважни гласачки ливчиња
Во целата Изборна единица вкупно гласале —
(со букви:
).
5. Според наведениот резултат Општинската
изборна комисија утврдува дека со апсолутно мнозинство, во смисла на член 128 став 1 — со мнозинство на гласови во смисла на член 128 став 3
од Законот за избор на пратеници на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија за пратеник на Републичкиот собор во Изборната единица
е избран
(фамилијарно, татково
-1)
и родено име и месото на живеење)
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,
Член,
Претседател,
Претставници на кандидатите:
1
Ако на изборите учествувал само еден кандидат кој добил апсолутно мнозинство, ќе се пополнат ! соодветните места а останатите ќе се прецртаат.
Ако на изборите учествувал само еден кандидат па Комисијата утврди дека не добил најголем
број гласови во смисла на член 128 односно дека
два или повеќе кандидати со најголем број гласови
добиле ист број гласови, во записникот ќе се забележи дека ниту еден кандидат не е избран за
пратеник, а текстот под 5) ќе се прецрта.
АКО на изборот учествувале два или повеќе
кандидати ќе се прецрта првата алтернатива во
точката 5) а ќ е се остави текстот во заградите, пот о н у в а ј ќ и ги соодветните места.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според З а конот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
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Р. Изборен образец бр. 28
Записник за примопредавање на изборните акти
Работено на
196— година во
З А П И С Н И К
За примопредавање на изборните акти
Избирачкиот одбор на избирачкото место број
на Изборната единица
преку својот претседател - членк а се означи
фамилијарното, татковото и роденото име и својги предаде
ството на лицето кое ги предава актите)
изборните акти ца(да се означи фамилијарното,
Н
татковото и роденото име и СВОЈСТВОТО на лицето кое
претседател — член на Општинги прима актите)
ската изборна комисија за избор на пратеници на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во
Изборните акти се состојат од:
Ги предал за Избирачкиот одбор
Претседател (член) на Избирачкиот
одбор,
Ги примил за Општинската изборна комисија Претседател
(член) на Општинската изборна
комисија,
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец бр. 29
Отповикување на пратеници на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија
Предлог на избирачи — работни
луте за свикување собир на избирачите — собир на работните
луѓе поради отпочнување постапка за отповикување на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
(член 145 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија)
До претседателот на Општинското собрание на
општината
(До претседателот на работничкиот совет на
х
работната ,организација
)
Во смисла на член 145 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, предлагаме да се свика собир
на избирачите за подрачјето
(да се означи селособирна рато, населбата, а во градот улица итн.)
ботни луѓе за
(да се означи работната организација односно работната заедница за која се одрпоради отпочжува собирот на работните луѓе)
нување постапка за отповикување на пратеник на
на Собранието на Социјал а се означи соборот)
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на градот, улицата итн. за кои собирот се одржува)
за
М
(да се означи работната организација односно

на

Предлагачи:
(Следуваат потписи најмалку од 50 избирачи
настанети на подрачјето за кое се предлага одржување на собирот или потписи од 50 работни
луѓе на работната организација, односно работната
заедница за која се предлага одржување на собирот, односно потписи на мнозинството членови на
општинските собранија на чии територии е избран
пратеникот и чие отповикување се предлага. Покрај секој потпис мора да биде означено фамилијарно!^, татковото и роденото име и место на ж и веењето (адреса на станот) на потписниците, а ако
е предлогот поднесен од работни луѓе, се става
уште и називот на работната организација односно
работната заедница во која е предлагачот запослен
или зачленет. Ако предлог поднесуваат членови
на општинските собранија се става и називот на
општинските собранија во која е предлагачот одборник. 3 )
Да се означи надлежниот орган на управување и работната организација односно функционерот на органот или службата во државниот орган, здружението или општествено-политичката,
организација.
2
) Ќ е се прецрта текстот во заградата ако се
работи за отповикување на пратеник на Републичкиот собор, а ако се работи за отповикување на
пратеник на Соборот на работните заедници ќе се
прецрта претходниот текст во заградата.
3
) Потребно е да се оверат потписите на предлагачите од страна на органот надлежен за оверување.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според З а конот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
Р. Изборен образец број 30
Отповикување на пратеник на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија
Записник за работата на собирот
на избирачите — собирот на работните луѓе — одржан поради
отпочнување постапка за отповикување на пратеник (член 149
од Законот за избор на пратеници на Собраниево да Социјалистичка Република Македонија)
Работено
на
196— год.
во

работната заедница за која се одржува собирот на
поради отпочнување постапка
работните луѓе) 1 )
за отповикување на пратеникот
(фамилијарно таf избран
тково и родено име и место на живеење)
за
на Собранието на Соци(да се означи соборот)
ја листичка Република Македонија, на изборите
одржани на ден
196— година во изборната
единица
.
3. Собирот е свикан на основа предлогот на избирачите — работните луѓе односно на одборниците на општинското собрание — претставител на
работната организација или раководител на работната заедница за која собирот се одржува односно општинска изборна комисија. 2 )
4. Собирот го отвори
(фамилијарно и родено име)
претседател одборник на општинското собрание на
општината
овластен претставите л на работната организација односно ракск
3
водителот на работната заедница. )
5. По отворањето на собирот се мина на ИЗ6ОЈГ
на претседателство на собирот па собирот едногласно со мнозинство гласови го избра за претседавач
(фамилијарно, татково и родено име и ме1
а за членови
сто на живеење)
(фамилијарно, тати 1
ково и родено име и место на живеење)
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)
Потоа собирот за записничар го избра
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)
За заверувачи на записникот собирот ги избра:
и;
(фам., татково и родено име и место на живеење)
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
6. Претседавачот утврдува % дека на собирот
присуствуваат
(со букви
)
избирачи — работни луѓе — и дека вкупниот број
на избирачите запишани во избирачкиот список
на подрачјето за кое се одржува собирот според
потврдата на општинското собрание од
196— година бр.
вкупниот број на работните
луѓе кои^имаат право на учество на собирот спрема
потврдата
-1

(да се оз-

(да се означи работната организација односно работната заедница за која се одржува собирот)
изнесува
(со букви
)2)
На собирот присуствуваат
избирачи — работни луѓе.
Претседавачот потоа објасни поради што е собирот свикан, па предложи, а собирот ја усвои
како единствена точка на дневниот ред — претресување на прашањето за отпочнување постапка за
отповикување на пратеникот
(фамилијарно, таткоизбран за
во и родено име)
(да се означи соборот)
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
Потоа
1
(да се означи фамилијарно 1 !^, татковото и

иг-чл селото, населбата, а во градовите подрачјето

роденото име и во кое својство тоа лице ги образ-

З А П И С Н И К
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ
- СОБИРОТ ТИЛ РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ, ОДРЖАН
ПОРАДИ ПОКРЕНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИК НА
(да се означи
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
соборот)
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Собирот ја отпочна работата во
2. Собирот се одржува за подрачјето

часот.

.
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ги изложи приложи причините за отповикување)
чините поради кои е поднесен предлогот за отпочнување постапка за отповикување, за што е отворена дискусија во која учествуваа
избирачи
— работни луѓе.
По свршената дискусија, претседавачот предлогот го стави на гласање, па истиот е усвоен —
одбиен — со мнозинство гласови едногласно.
Гласањето е обавено со дигање на рака — пребројување на гласовите.
По гласањето претседавачот соопшти дека
предлогот за отпочнување постапка за отповикување е усвоен и дека отповикувањето се предлага
поради тоа што именуваниот пратеник 4 )
(дека предлогот за отпочнување постапка е добиен)
Предлогот за отповикување ќе го состави претседателството на собирот.
Собирот ги одреди
1)
(фамилијарно, татково име и име)
2) -

(фамилијарно, татково име и име)
3)

'
(фамилијарно, татково име и име)
да го состават и го потпишат предлогот за отповикување.
7. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека собирот е свршен.
Собирот сврши со работа во
часот.
Записничар,
Претседавач,
Заверувачи на записникот:
Ј

) Ќе се прецрта текстот на заградите ако се
работи за отповикување на пратеник на Сојузниот
собор, а ако се работи за отповикување на пратеник на Соборот на работните заедници ќе се прецрта2 претходниот текст во заградите.
) Треба да се прецрта текстот кој не одговара
за ггоодделен собор.
3
) Ако собирот го свикала општинската изборна комисија во записникот ќе се внесе фамилијарното, татковото и роденото име и местото на
живеењето на претседателот на општинската изборна комисија кој го отворил собирот.
4
) Да се наведат причините поради кои отповикувањето се предлага
5
) Овој став ќе се внесе ако собирот одлучи
предлогот за отповикување да го состават тројца
избирачи (работни луѓе) присутни на собирот.
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на СРМ под број 48 од 29. IV. 1963
година.
Р. Изборен образец бр. 31
Отповикување на пратеник на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија
Предлог на собирите на избирачите — собирите на работните
луѓе — за отповикување на пратеник (член 150 во впска со член
152 од Законот за избор на платеници на Собллнието на Соцјиалистичка Република Македонија)
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО
ЗА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
СКОПЈЕ
Во смисла на член 152 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-

Бр. 20 -
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публика Македонија поднесуваме предлог на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе
— за отповикување на пратеникот на
(да се означи соборот)
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
(фамилијарно, Татково и родено име и
избран во изборната единица
;
место на живеење)
на изборите одржани на
.
Собирот на избирачите — собирот на работните луѓе — кои го предлагаат отповикувањето е
одржан за подрачјето на
(да се означи селото,
населбата, а во градовите подрачјето на градот,
за
улицата итн. за кои собирот е одржан)
(да се
означи работната организација односно работната
заедница за која собирот на работните

луѓе се

одржува) 1 )
Отповикувањето на именованиот пратеник се
2
предлага поради тоа IHFO
)
Кон предлогот прилагаме записник за работата
на собирот на избирачите.
Членови:
Претседавач на собирот на избирачите,
Ѕ)
х
) Ќе се прецрта овој текст во загради ако се
работи за отповикување пратеник на Републичкиот собор, а ако се работи за отповикување на
пратеник во собор на работна заедница ќе се прецрта претходниот текст во заградите.
2
) На ова место да се наведат конкретните
причини поради кои се предлага отповикувањето.
ѕ
) Ако собирот на избирачите одредил предлогот да го состават и потпишат три избирачи (член
152 од Законот) зборовите „Претседавач на собирот
на избирачи"^ и „членови" ќе се прецртаат а на
нивно место ќе се испишат „избирачи кои собирот
ги одредил", па тие тројца ќе го потпишат предлогот за отповикување. Нивните потписи мораат да
бидат заверени од органот надлежен за заверување.
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Соцч ја листичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.

Р. Изборен образец број 32
Отповикување на пратеник во Републичкиот
собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Предлог од група на избирачи за
отповикување на пратеник избран во Републичкиот собор (член
151 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
за
5
МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО
РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Скопје
Во смисла на член 151 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-

Стр. 422 -
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Бр. 20

публика Македонија поднесуваме предлог за отповикување на пратеникот
(фамилијарно, татково и;
, избран во Репуродено име и место на живеење)
бличкиот собор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија во изборната единица
Отповикувањето на именуваниот пратеник' го
1
предлагаме поради тоа што
)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА,
Секретар,

Член,

Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на СРМ под број 48 од 29. IV. 1963 г.

Предлагачи:
(Следуваат потписи од најмалку една третина
од вкупниот број избирачи кои се запишани во
избирачкиот список на подрачјето на изборната
единица во која е избран пратеникот чие отповикување се предлага. Покрај секој потпис мора да
биде означено во заградите неговото фамилијарно,
татково и родено име и местото на живеење).
(Следува заверување на потписите на предлагачите од страна на органот надлежен за заверување).
(Кон предлогот мора да се приложи потврда
за сите предлагачи дека се запишани во избирачкиот список, како и потврда за вкупниот број избирачи запишани во избирачките списоци во изборната единица).
На ова место да се наведат конкретните причини поради кои се предлага отповикувањето.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според З а конот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на СРМ под број 48 од 29. IV. 1963
година.
Р. Изборен образец број 33
Отповикување на пратеник на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија
Оглас за определување на гласање за отповикување на пратеник
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија (член 158
и 168 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија)
О Г Л А С
Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во
на основа член 158 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија о б ј а в у в а дека Републичката изборна комисија, со решение број
од
196— година распиша
ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ
на пратеникот
(фамил., татково и родено име)
избран на
(место на живеење)
(да се означи соборот)
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица
на изборите одржани на
196— година.
Според наведеното решение, гласањето за отповикување ќе се изврши на одредените избирачки
места во Изборната единица
— во општинското
:
собрание
на
196— год.
од

Број

196

година

Претседател,

Р. Изборен образец број 34
Отповикување пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Гласачко ливче за гласање за
отповикување пратеник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (член 161 од
Законот за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија
ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ
За

гласање

за

Изборна единица
отповикување на

пратеникот
од
(фамилијарно, татково и родено име)
(место
избран во Републичкиот собор на
на живеење)
Собранието на Социјалистичка Република Македонија на изборите одржани на
196— год.,
гласам:
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ
ПРОТИВ ОТПОВИКУВАЊЕ
(Печат)
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на СРМ под број 48 од 29. IV. 1963
година.
Р. Изборен образец бр. 35
Отповик на пратеник на Републичкиот собор
на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
Записник за работата на избирачкиот одбор на денот на гласањето за отповикување пратеник на
Републичкиот собор на ,Собранието на Социјалистичка Република Македонија (член 157 став 1
во врска со член 162 став 1 од
Законот за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија).
З А П И С Н И К
ЗА РАБОТАТА НА ИЗБИРАЧКИОТ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО БРОЈ
ВО
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА
, ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИКОТ
од
(фамилијарно, татково и родено име)
(место на
ИЗБРАН ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР
живеење)
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ИЗБОРИТЕ ОДРЖ А Н И НА
196 - ГОДИНА
Присутни членови на Избирачкиот одбор: претседателот — заменик на претседателот
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-, членот — заменик на членот
-, членот — заменик на членот
Во работата на Избирачкиот одбор присуствуваат:
како претставник на пратеникот за чие отповикување се гласа, и
како претставник на подносителите на
предлогот за отповикување.
Записникот го води
(да се означи името на
е
,
1
членот на Избирачкиот одбор што го води записникот)
1. Пред почетокот на гласањето
Точно во
часот пред пладне, пред просторијата за гласање за отповикување, се состанаа
гореименуваните членови на Избирачкиот одбор,
претставникот на пратеникот за чие отповикување
се гласа и претставникот на подносителите на
предлогот за отповикување.
Избирачкиот одбор утврди дека просторијата
за гласање е неповредена, ги прегледа кутиите за
гласање, гласачките ливчиња како и сиот материјал примен на потврда, и најде дека се во иста
состојба како што се оставени вче^а. Потоа Избирачкиот одбор се увери дека кутијата за гласање
е празна, па објави дека се пристапува кон гласање.
(Евентуални забелешки: Ако Избирачкиот одбор утврди некакви промени, ќе го прецрта соодветниот текст и ќе ја констатира најдената состојба.)
2. Г л а с а ш е
Избирачите — гласачите — се пуштени во
просторијата за гласање.
За време на гласањето членовите на Избирачкиот одбор на секој избирач му објаснува како се
гласа, а на неписмените избирачи кои тоа го бараа
им го чита името на пратеникот за чие отповикување се гласа. Гласањето е вршено за сето време
во потполн ред.
Во смисла на одредбата на член 168, а во врска
со одредбата на член 320 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија гласаа следниве избирачи
што не се воведени во изводот од избирачкиот
список за ова избирачко место а се запишани во
избирачкиот список на подрачјето на Изборната
единица
за која се врши отповикувањето :
1)
по потврда од Општинското собрание во
бр.
од
106— година.
2)
по потврда од Општинското собрание во
бр.
од
\
196— година.
За време на гласањето 1)
Гласањето траеше до
часот и тогаш избирачкиот одбор нареди да се затвори зградата. Избирачите кои се најдоа во зградата — дворот —
пуштени се да гласаат, така што гласањето заврши во
часот.
3. Утврдување на резултатот од гласањето
По завршеното гласање, Избирачкиот одбор
најнапред ги преброја неупотребените гласачки
ливчиња и утврди дека ги има
па ги стави
во посебен плик, затвори и запечати.
Потоа Избирачкиот одбор утврди дека во изводот од Избирачкиот список за ова избирачко
место се запишани
(со букви
)
избирачи за колку избирачи тоа е забележено и
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на изводот од избирачкиот список, а дека со потврди гласале
(со букви
избирачи.
По ова се пристапи кон отворање на кутијата
за гласање и пребројување на гласачките ливчиња со кои се гласало за отповикување и гласачките ливчиња со кои се гласало против отповикувањето, и тоа на следниов начин: претседателот
на Избирачкиот одбор ги вади од кутијата за гласање едно по едно гласачките ливчиња и од секое
ливче чита дали избирачот гласал за отповикување или против отповикување и ги одделува ливчињата кои се неважни. Членот на Избирачкиот
одбор
бележи одделно колку
гласови биле за отповикување а колку против отповикување, како и колку ливчиња имало кои се
прогласени за неважни. Секое прочитано ливче
претседателот му го предава на членот на Избирачкиот одбор
.
По завршеното пребројување Избирачкиот одбор утврди:
за отповикување гласале
(со букви

)

против отповикувањето гласале

)

(со букви

Во смисла на член 162 став 2 во врска со член
123 став 4 од наведениот Закон прогласени се за
неважни
(со букви
) гласачки ливчиња.
На барање на претставникот на пратеникот за
чие отповикување се гласа како и на барање на
претставникот на подносителите на предлогот за
отповикување 2 издадена им е потврда за резултатот
од гласањето. )
Во текот на работата на Избирачкиот одбор не
се случи никаква неправилност
Претседателот на Избирачкиот одбор го објави
јавно резултатот од гласањето за отповикување
пред зградата во која е вршено гласањето.
Со
ова работата на Избирачкиот одбор е заклучена во
часот.
Претседател на
Член - Записничар,
Член, Избирачкиот одбор,
Претставник на пратеникот за
чие отповикување се гласа
Претставник на подносителите
на предлогот за отповикување
Ј
) Овде да се внесат сите настани што се случиле во текот на гласањето како и одлуките на
Избирачкиот одбор донесени сходно на одредбите
на член 113, 114, 117, 119, 121 во врска со член
168 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
2
) Ако претставникот на пратеникот за чие
отповикување се гласа односно претставникот на
подносителите на предлогот за отповикување не
барале да им се издаде наведената потврда или
тие не присуствуваат на состанокот овој текст да
се прецрта.
3) Ако се случила некоја неправилност, или
ако има некакви приговори од членовите на Избирачкиот одбор или од претставникот на кандидатот односно претставникот на подносителите на
предлогот за отповикување во поглед правилноста
на гласањето, тоа ќе се внесе овде во записникот.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
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Р. Изборен образец бр. 36
Отповикување пратеник на Соборот на работните заедници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Записник за работата на седницата на Општинското собрание за
отповикување пратеник на соборот на работните заедници на
Собранието на Социјалистичка
Република Македонија (член 165
и 166 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија).
Работено на
196— година
во
З А П И С Н И К
ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ПРАх
ТЕНИК ЗА
) НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА
1. Седницата ја отвори претседателот на Општинското собрание на Општината
во
часот.
Претседателот утврдува со прозив, на основа
списокот на одборниците на Општинското собрание, дека на седницата присуствуваат:
(со
букви
) одборници на Општинскиот собор и
(со букви
)
:
одборници на соборот на работните заедници, додека спрема списокот на одборниците на Општинскиот собор има
(со букви
),
а одборници на соборот на работните заедници —
(со букви
).
2. Претседателот утврдува дека е присутна
мнозинството одборници на секој собор и дека
Општинското собрание може полноважно да решава, па објавува дека е оваа седница свикана
заради отповикување на пратеник за
х
) на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за Изборната единица
3. Претседателот соопштува дека треба да се
изберат двајца одборници со чија помош треба да
раководи со гласањето за отповикување.
По овој предлог избрани се одборниците:
1)
и
(фамилијарно и родено име)
2)

(фамилијарно и родено име)
2
Записникот Ikje го води
'
)
4. Претседателот објавува дека се примени:
1) кутија за гласање
2) гласачки ливчиња
(со букви

).
3) заверен оглас за одредување гласање за
отповикување на пратеникот — :
(фамилијарно,
, избран во
татково име и име)
!) на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица
на изборите одржани на
196 година
5. Претседателот на општинското собрание со
презивање по списокот му предава на секој одборник гласачко ливче и ги повикува да пристапат
кон гласањето за отповикување.
Во текот на гласањето дојдоа уште
одборници, па и тие гласаат.
Гласањето заврши во
часот. 3)
Бидејќи гласањето заврши, претседателот со
двајца одборници пристапува кон утврдување резултатите од гласањето. За таа цел најнапред ги

пребројува неупотребените гласачки ливчиња и
утврдува дека има
(со букви
),
па ги става во посебен плик, кого го затвора и запечатува.
6. Потоа претседателот утврдува дека во списокот на одборниците на општинското собрание се
воведени
(со букви
) одборници.
7. По ова се пристапи кон отворање на кутијата за гласање и пребројување на гласовите по
гласачките ливчиња.
По завршеното пребројување се утврди дека
за отповикување на пратеникот
ч
(фамилијарно,
гласале
(со букви —Ч—
татково име и име)
) одборници, а против отповикување
(со букви
). одборници.
Во смисла на одредбата на член 168 во врска
со одредбата на член 161 став 4 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се прогласени за неважни
(со букви
) гласачки
ливчиња.
При утврдувањето на резултатите од гласањето не се појави разлика помеѓу вкупниот број
гласови дадени по списокот на одборниците, од
една страна, и бројот на гласовите по гласачките
ливчиња од друга страна.
(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот
број гласови дадени по списокот на одборниците,
од една страна и бројот на гласовите по гласач' ките ливчиња од друга страна, претседателот во
смисла на одредбата на член 168 во врска со одредбата од последниот став на член 123 од наведениот Закон, резултатот од гласањето се утврди
по гласачките ливчиња). 4 )
Во текот на утврдувањето на резултатите од
гласањето не се случи никаква неправилност^)
8. Претседателот јавно го објави резултатот
од гласањето па ја заклучи седницата.
Работата на седницата е завршена во
часот.
Записничар,
одборници:
Претседател,
1)
2)
г

) Да се означи соодветниот собор.
) Лице што ќе го определи претседателот.
3) Овде се внесуваат сите евентуални настани
во текот на гласањето и соодветните одлуки на
претседателот и избраните одборници.
4
) Ако настане ваков случај, текстот од претходниот став ќе се прецрта.
5) АКО се случила некаква неправилност, или
ако има некакви приговори тоа ќе се внесе овде
во записникот.
Овој образец е пропишан со Упатството за обрасците за вршење на одделни дејства според З а конот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на Социјалистичка Република Македонија под број 48 од 29. IV. 1963 година.
2

Р. Изборен образец број 37
Отповикување пратеник на Републичкиот
собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Записник на општинската изборна комисија за утврдување резултатите од гласањето за отповикување пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Сопи! али етичка Република Македонија (член 163 од Законот за избор на пратеници на Собранието
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на
Социјалистичка Република
Македонија)
Работено на
196 год.
во
З А П И С Н И К
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА
. СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;
СО СЕДИШТЕ ВО
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАТЕНИКОТ
(фамилијарно,
од
татково и родено име)
(место на живеење)
ОД
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИЗБРАН НА ИЗБОРИТЕ ОДРЖАНИ ВО
ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА НА
196 - ГОДИНА.
Од страна на Комисијата се присутни: претседателот
, секретарот
и членот
Од страна на пратеникот за чие отповикување
се гласа како негов претставник присуствува
, а како претставник на подносителите на предлогот за отповикување
1. Комисијата го прими материјалот за извршеното гласање за отповикување на гореименуваниот пратеник од избирачките одбори:
По прегледот на материјалите за извршеното
гласање за отповикување Комисијата го утврди
резултатот од гласањето на одделните мес-та и тоа:
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2. Според резултатите од гласањето на сите
избирачки места во Изборната единица гласале
вкупно
(со букви:
)
избирачи. Од овој број гласале:
за отповикувањето
(со букви
-

)

против отповикувањето

)

— (со букви

неважни гласачки ливчиња

(со букви —

Вкупниот број избирачи запишани во избирачкиот список во целата изборна единица изнесува
(со букви
).
Според овој резултат од гласањето, Општинската изборна комисија на основа член 163 став
1 во врска со член 23 став 1 од Законот за избор
на пратеници на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија установува дека пратеникот
од
(фамилијарно, татково и родено име)
(место на
—:
е отповикан — не е отповикан.
живеење)
Член,
Претседател,
Секретар,
Претставник на пратеникот за
чие отповикување се гласало
Претставник на подносителите
на предлогот за отповикување
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на СРМ под број 48 од 29. IV .1963
година.
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Р. Изборен образец број 38
Отповикување пратеник на соборите на работните заедници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
Записник на општинската изборна комисија за утврдување на
резултатите од гласањето за отповикување на пратеник на соборите на работните заедници на
Собранието на Социјалистичка
Република Македонија (член 167
од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија)
Работено на
196— год.
Во

З А П И С Н И К
на Општинската изборна комисија за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во
за утврдување резултатот од гласањето за отповикување
од —
(фамилијарно, татково и родено име) (мепратеник на
сто на живеење)
(да се означи собона Собранието на Социјалистичка Република
рот)
Македонија избран на изборите одржани во изборната единица
на
196 - ' година.
Од страна на комисијата се присутни: претседателот
, секретарот
и членот
Од страна на пратеникот
за чие отповикување се гласа присуствува како
претставник
а како претставник на подносителите на предлогот за отповикување
.
1. Од општинското собрание на Општината
во
за изборната единица
, Комисијата го прими материјалот за извршеното гласање за отповикување на
гореименуваниот пратеник и од записникот за работата на избирачкото тело утврди:
1) Во Општинското собрание на општината —
во
вкупниот број на одборници според списокот е - (со букви

).

Од тој број гласале:
за отповикувањето

(со букви

против отповикувањето

(со букви

)

неважни гласачки ливчиња

)

Вкупно гласале

(со букви

(со букви

Според резултатот од гласањето за отповикување во оваа општина гласале — не гласале — две
третини од сите членови на собранието.
2) Во Општинското собрание на општината —
во
вкупниот број на одборниците според списокот е
(со букви

).

Од овој број гласале:
за отповикување
(со букви

)
против отповикувањето гласале
)
неважни гласачки ливчиња -

- (со букви
(со

букви

Вкупно гласале
(со букви
Според резултатот од гласањето за отповикувањето во оваа општина гласале — не гласале —
две третини од сите членови на собранието.
2. Според напред наведените резултати од гласањето во сите општински собранија во изборната

Стр. 426 -

24 мај 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Бр. 20

единица
за отповикување гласале —
не гласале — две третини од сите членови во секое од соодветните општински собранија.
Според овој резултат од гласањето Општинската изборна комисија на основа член 167 став 1
во врска со член 23 став 2 од Законот за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија утврдува дека пратеникот
од
(фамилијарно, татково и родено име)
(место на
е отповикан — не е отповикан.
живеење)
Секретар,
Член,
Претседател,
Претставник на пратеникот за
чие отповикување се гласа,
Претставник на подносителите
на предлогот за отповикување
Овој образец е пропишан со Упатството за
обрасците за вршење на одделни дејства според
Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија на Републичката изборна комисија за избор на пратеници
на Собранието на СРМ под број 48 од 29. IV. 1963
година.

114.
На основа член 34 став 2 од Законот за избор
на одборници на општинските и околиските собранија („Службен весник на СРМ" бр. 15/63 година), Републичката изборна комисија за избор
на одборници на општинските и околиските собранија пропишува

У П А Т С Т В О
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ
ДЕЈСТВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА
ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ СОБРАНИЈА
1) Одделните дејства според Законот за избор
на одборници на општинските и околиските собранија ќе се вршат според обрасците бр. 1 до 39
што се составен дел на ова упатство.
2) Обрасците наведени во точка 1 од ова упатство задолжително ќе се употребуваат при вршењето на дејствата за кои се пропишани.
3) Ова упатство влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Број 48/2
5 мај 1963 година
Скопје
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ
И ОКОЛИСКИТЕ СОБРАНИЈА
Секретар,
Горѓи Ј. Цаца, с. р.

Претседател,
Асен Групче, с. р.

О. Изборен образец број 1
Избор на одборници на Општинскиот собор
на Општинското собрание
Оглас на подрачјата за кои се одржуваат собири на избирачите (чл. 44 ст.
2 од Законот за избор на одборници
на општинските и околиските собранија)

О Г Л А С
На основа член 44 став 2 од Законот за избор
на одборници на општинските и околиските собранија, Општинската изборна комисија за избор
на одборници на Општинското собрание објавува
дека собирите на избирачите за предлагање на
кандидати за одборници на Општинскиот собор
се одржуваат за следните подрачја:
Ред. Подрачје за кое собирот Да се означи селото,
бр.
се одржува
населбата, а во градовите подрачјето
на градот, блокот,
улицата итн. за-кои
собирот се одржува
Општинска изборна комисија
Во
196— година, Бр.
f
Секретар,
Член,
Претседател,
О. Изборен образец број 2
Избор на одборници на Соборот на работните
заедници на Општинското собрание
Оглас на подрачјата за кои се одржуваат собири на работните луѓе (член
63 од Закон за избор на одборници на
општинските и околиските собранија)
ОГЛАС
На основа на член 44 ст. 2 во врска со член
130 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија, Општинската изборна комисија за избор на одборници на Општинското собрание на Општината
објавува дека собирите на работните луѓе за
предлагање на кандидати за
(да се означат гру1) се опрепите за кои се одржуваат собирите)
делуваат следните работни организации (стопанска организација односно деловна и погонска единица, земјоделска задруга, установа) — работни
заедници:
Ред.
бр.
Работна организација односно работна заедница за
која се одржува собирот2)
Општинска изборна комисија
Во
,
196— година, Бр.
Секретар,
Член,
Претседател,
1) Во текстот на огласот за собирите на работните луѓе. ќе се означи соодветната група за
која собирот се одржува.
2
) Ако собирот на работните луѓе се одржува
за две или повеќе работни организации односно!
работни заедници треба да се означат работните
организации односно заедници за кои собирот се
одржува и улицата и бројот на зградата во која
собирот се одржува,
О. Изборен образец број 3
Избор на одборници за Општинскиот собор
на Општинското собрание
Работено на
196— год. во
Записник за работата на собирот
на избирачите одржан за пред-
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лаѓање кандидати за избор на
одборници на општинското собрание (чл. 48 ст. 5 и 54 од З а конот ' за избор на одборници на
општинските и околиските собранија)
З А П И С Н И К

ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ
ОДРЖАН ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ З А
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИОТ^
СОБОР
1. Собирот почна со работа во
часот.
2. Собирот се одржува за подрачјето
(да се оз,
^
начи селото, населбата а во градовите блокот, ул.
. итн. за која се одржува собирот)
3. Собирот го свика претседателот на народниот одбор на општината
,
а поканата за собирот е објавена со оглас од
196— год.!)
4. Собирот го отвори
,
претседател-одборник на народниот одбор на општината
.
5. По отворањето на собирот се мина кон избор на претседателство на собирот. Собирот едногласно — со мнозинство гласови — за претседавач
го избра
(фамилијарно, татково и родено име и
а за членови:
место на живеење)
1)
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
2)

-

(фамил., татково и родено име и место на живеење)
Собирот потоа за записничар го избра
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)
За заверувачи на записникот собирот ги избра:
1)
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
2)
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
6. Претседавачот утврди дека на собирот се
присутни
(и со букви
)
:
избирачи, а дека спрема потврдата
(да се наведе органот на народниот одбор на општината што издал
од
бр.
на подрачјето за
потврда)
кое се одржува собирот има
избирачи запишани во избирачкиот список.
Бидејќи на собирот е присутен во смисла на
член 46 став 1 од Законот за избор на одборници
потребниот број избирачи за неговото одржување,
претседавачот објавува дека собирот може да се
одржи.
(Бидејќи во времето определено за почеток на
собирот немаше присатно потребен број избирачи
во смисла на член 46 став 1, почетокот на собирот
во смисла на член 46 став 2 е одложен за
часот, па собирот отпочна со работа во
часот со горенаведениот број избирачи) 2 )
Претседавачот потоа ја објасни целта на свикувањето на собирот и начинот на неговата работа,
па за таа цел ги прочита одредбите на член 47 и
член 49 до 52 од Законот за избор на одборници.
На предлог на претседавачот, собирот го утврди следниов
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РЕД

1) Предлагање кандидати за избор на одборници за општинскиот собор на општинското собрание за изборната единица
(назив на изборната
единица)
2) Утврдување на кандидатите.
7. По ова се мина на предлагање кандидати од
страна на избирачите.
Од страна на избирачите за кандидати за одборници со поддршка од најмалку четири избирачи се предложени следните лица за кои собирот
гласа: 3 )
1)
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
2)

,

-

(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
3)
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
4)
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
5)
,
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
6)

(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
7)
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
8)

(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
По завршеното предлагање на кандидати за
одборници, се мина кон претрес на предлозите на
кандидати кои влегуваат во листата за кои собирот гласа и тоа по редот по кој се предложени.
б.Бидејќи претресот е завршен се мина кон
гласање одделно за секој предложен кандидат и
тоа по редот по кој се кандидатите предложени.
По гласањето претседавачот објави дека за
кандидати за одборници на Општинскиот собор на
општинското собрание се прифатени:
1)
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
2)

(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
3)
:
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
4)
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
5)
(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
6)

(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
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Претседавач на собирот за

7)

избирачите

(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)

(фамилијарно, татково и родено име занимање и место на живеење)
(Заверка на потписот)2)

8)

(фамил., татково и родено име, занимање и место
на живеење)
Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека собирот е завршен.
Работата е завршена во
— часот.
Записничар,
Претседавач,
1)

Заверувачи на записникот
,

1) Предлогот на кандидатурата на собирот на
избирачите се поднесува на потврда на надлежната изборна комисија во еден примерок најдоцна
15 дена пред денот на изборите.
2
) Заверката на потписот треба да ја изврши
органот надлежен за заверување на потписи.

2)

О. Изборен образец број 5

1) Ако собирот го свикала општинската изборна комисија, собирот го отвора лицето што го
определила оваа комисија.
2
) Ако се работи за одлагање собир на избирачи во смисла на член 46 тогаш треба да се прецрта претходниот став.
3
) Ако на предлогот за кандидат не му е дадена подршка од најмалку четири избирачи, предложеното лице ќе се внесе во записникот на
предложените кандидати.
4
) Ако е при гласање вршено пребројување
на гласовите треба да се забележи колку гласови
биле за предлогот, а колку против.
О. Изборен образец број 4
Избори на одборници на Општинскиот собор
на Општинското собрание
Предлог на кандидатура на собирот на избирачи за одборници
на општинскиот собор (член 60
ст. 1 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО
СОБРАНИЕ
Во смисла на член 60 ст. 1 од Законот за избор
на одборници на општинските и околиските собранија, поднесуваме на потврда ПРЕДЛОГ НА
КАНДИДАТУРА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИ
за избор на одборници на Општинскиот собор на
општинското собрание за изборите што ќе се одржат на
'196— година за изборната единица
Предлогот на кандидатурата е утврден на собирот на избирачите кој е одржан на
196—
година, во
за подрачјето

Избори за одборници на Општинскиот собор
на Општинското собрание
Предлог на кандидатура од група избирачи за избор на одборници
на
Општинскиот
собор
(член 56 и 57 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА
Во смисла на член 56 од Законот за избор на
одборници на општинските и околиските собранија, поднесуваме на потврда ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТУРА за избор на одборници на Општинскиот собор на Општинското собрание на општината
за изборите што ќе се
одржат на
196— година, за изборната единица
За кандидат го предлагаме:
(фамилијарно, татково и родено име и место на
живеење)
Кон овој предлог приложуваме:
1) Писмена изјава на кандидатот за согласност
за кандидирање, заверена од
(назив на органот
што ја извршил заверката)
2) Потврда од надлежниот орган дека кандидатот е воведен во избирачкиот список.!)
Предлагачи:
(Следуваат потписите на најмалку 50 избирачи. К а ј секој потпис бездруго да се означат во
заграда фамилијарното, татковото и роденото име
и местото на живеење на потписникот).
1)
,
(потпис на предлагачот)
(фамилијарно, татко-

За кандидати собирот на избирачите ги утврди:
1)
(фамил., татково и родено име и место на живеење)
2)

(фамил., татково
3)
(фамил., татково
4)
(фамил., татково
5)
(фамил., татково
6)
(фамил., татково
7)
(фамил., татково
8)

,

и родено име и место на живеење)

во и родено име и
место на живеење)
2)

-

(потпис на предлагачот)

(фамилијарно, татко-

:

и родено име и место на живеење)
и родено име и место на живеење)
и родено име и место на живеење)
:
и родено име и место на живеење)
и родено име и место на живеење)
,

(фамил., татково и родено име и место на живеење)
Кон овој предлог прилагаме записник за работата на собирот на избирачите!)

во и родено име и
место на живеење)
(Следува заверка на потписите на предлагачите од страна на органот надлежен за заверување)
(Кон предлогот бездруго ќе се приложи потврда за сите предлагачи дека се запишани во
избирачкиот список)
1) Ако потврдата за запишувањето на кандидатот во избирачкиот список е ставена на самиот
предлог на кандидатура, текстот под 2) ќе се прецрта.

О. Изборен образец број в
Избори на одборници за Соборот на работните заедници на Општинското собрание
Записник за работата на ,собирот на работните луте во работната организација (работна заедница) одржан за предлагање
кандидати за избор на одборници за Соборот на работните заедници за групата
на општинското собрание (член
121 во врска со член 54 од З а конот за избор на одборници на
општинските и околиските собранија.
Работено на ден
196— год.
1
во
ЗАПИСНИК
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ
ЛУЃЕ ОДРЖАН ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ВО ГРУПАТА
НА СОБОРОТ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА
1. Собирот почна со работа во
часот.
2. Собирот се одржува за
(да се означи називот на работните

организации

односно

работни

заедници за кои се одржува собирот)!)
3. Собирот го свика
(фамилијарно, татково и
родено име и својство на претставникот на работната
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организација

односно работната заедница
, а поканата за собирот
што го свикала собирот)2)
е објавена на
196— година
(начин на

организација, односно работна заедница потврдата
на надлежната општинска комисија за избирачки
изнесува
списоци)4)
Бидејќи на собирот во смисла на член 121 во
врска со член 46 став 1 од Законот за избор на
одборници на општинските и околиските собранија е присутен потребниот број работни луѓе за
неговото одржување, претседавачот објавува дека
собирот може да се одржи.
(Бидејќи во времето определено за почеток на
собирот немаше присутно потребен број избирачи
во смисла на член 46 став 1, почетокот на собирот во смисла на член 46 став 2 е одложен за
часот, па собирот отпочна со работа во
часот
со горенаведениот број избирачи) 5)
Претседавачот потоа ја објасни целта на свикувањето на собирот и начинот на неговата работа па за таа цел го прочита член 47 и член 49
до 52 од наведениот Закон.
На предлог на претседавачот, собирот го
утврди следниот
ДНЕВЕН РЕД
1) Предлагање кандидати за избор на одборници
за соборот на работните заедници на општинското
собрание за изборната единица
(назив на изборната единица)
2) Утврдување на кандидатите
7. По ова се мина на првата точка од дневниот ред — предлагање кандидати за избор на
одборници на Соборот на работните заедници на
општинското собрание.
Од страна на работните луѓе за кандидати за
одборници со поддршка од најмалку четири работни луѓе се предложени и во листата на кандидати за кои собирот гласа влегуваат следниве
лица:
1)

(фамилијарно,

татково

и родено име,

зани-

и родено име,

зани-

и родено име,

зани-

мање и место на живеење)
4)
(фамилијарно, татково и родено име,

зани-

мање и место на живеење)
5)
(фамилијарно, татково и родено име,

зани-

мање и место, на живеење)
2)

(фамилијарно, татково

објавување)
4. Собирот го отвори
(фамилијарно, татково и

мање и место на живеење)

родено име на претставникот на работната орга-

(фамилијарно, татково

низација односно раководителот на органот или
службата што го свикала) 3 )
5. По отворање на собирот се мина кон избор
на претседателство на собирот. Собирот едногласно
- со мнозинство гласови — за претседавач го
избра
(фамилијарно, татково и родено име и ме1 а з а членови:
сто на живеење)
В)

:
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3)

мање и место на живеење)
6)

(фамилијарно,

и родено име,

зани-

(фам., татково и родено име и место на живеење)
За записничар е избран
(фамилијарно, татково

мање и место на живеење)
7)
(фамилијарно, татково и родено име,

,
зани-

и родено име и место на живеење)
За заверувачи на записникот собирот ги избра:

8)

(фам., татково и родено име и место на живеење)

татково

2)

1)

мање и место на живеење)
(фамилијарно,

татково

и родено име,

зани-

(фам., татково и родено име и место на живеење)
2)

(фам., татково и родено име и место на живеење)
6. Претседавачот утврди дека на собирот се
присутни
(со букви
)
работни луѓе^ а дека вкупниот број на работните
луѓе кои имаат право да учествуваат на собирот
според потврдите
(да се означи за секоја работна

мање и место на живеење)
По завршеното предлагање^ на кандидати за
одборници, се мина кон претрес на предлозите за
кандидати кои влегуваат во листата на кандидати
за кои собирот гласа и тоа^ по ред по кој се предложени.
8. Бидејќи претресот по оваа точка од дневниот ред е завршен се мина на гласање 6 ).
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Предлог на кандидатура на собирот на работните луѓе во работната организација (работната заедница) за избор на, одборници
на соборот на работните заедници (чл. 122 ст. 1 од Законот за
избор на одборници на општинските и околиските собранија).

По гласањето претседавачот објави дека за
кандидати на одборници во соборот на работните
заедници на општинското собрание се прифатени:
1)
(фамилијарно, татково и родено име, занимање и место на живеење)
2)

(фамилијарно, татково

и родено име,

мање и место на живеење)
3)
(фамилијарно, татково и родено име,

зани-

зани-

мање и место на живеење)

4)

(фамилијарно,

татково

Во смисла на член 122 ст. 1 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските
собранија, поднесуваме на потврда ПРЕДЛОГ НА
КАНДИДАТУРА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ
ЛУЃЕ за избор на одборници на соборот на работните заедници на општинското собрание за изборите што ќе се одржат на
196 — год.
Предлогот на кандидатурата е утврден на собирот на работните луѓе кој е одржан на
196— во место

зани-

и родено име,

зани-

и родено име,

зани-

(назив на раб. организација односно раб. заедница)

и родено име,

зани-

За кандидати собирот на работните луѓе
ги утврди:

5)

мање и место на живеење)
6)

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ

и родено име,

мање и место на живеење)
(фамилијарно, татково
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ВО

(фамилијарно, татково

мање и место на живеење)

7)

(фамилијарно, татково

1)

1)
мање и место на живеење)
8)
(фамилијарно, татково и родено име,

(фамилијарно, татково и родено име и место
зани-

мање и место на живеење)
9. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека собирот е завршен.
Работата е завршена во
часот:
Записничар,
Претседавач,
Заверувачи на записникот
1.
2.

1) Ако собирот се одржува за две или повеќе
работни организации односно работни заедници
треба да се означи за кои работни организации
односно работни заедници и во која работна организација односно работна заедница се одржува
собирот.
2
) Ако се одржува заеднички собир на работните луѓе за две или поведе организации односно
работни заедници, собирот го свикува претставник
на онаа организација односно раководителот на
органот односно службата во која собирот се одржува. Ако собирот не го свикал односниот претставник на работната организација односно раководителот на органот или службата туку надлежната изборна комисија, ќе се означи дека собирот
го свикала општинската изборна комисија.
3
) Ако собирот го свикала општинската изборна комисија, собирот го отвара лицето што го
определила општинската изборна комисија.
4
) Ако собирот се одржува во воена единица
или воена установа, бројот на работните луѓе се
утврдува според потврдата на комисијата за избирачки списоци на таа воена единица односно команда.
5) Ако се работи за одлагање на собирот на
работните луѓе во смисла на одредбите на член 45
тогаш треба да се прецрта претходниот став.
6
) Ако при гласањето е вршено пребројување
на гласовите треба да се забележи колку гласови
имало за предлогот а колку против.
О. Изборен образец број 7
Избори на одборници на Соборот на работните заедници на Општинското собрание

на живеење)
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
3)
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
4) .
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
V/
4
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
7)
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
8)
(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
Кон овој предлог прилагаме записник за работата на собирот на работните луѓе 2 )
Претседавач на собирот на работните
луѓе 3 )
(фамилијарно, татково и родено
и место на живеење)
(заверка на потписот)

име

1) Ако собирот е одржан и за работните луѓе
од други работни организации односно работни
заедници треба да се означи за кои организации
односно заедници собирот е одржан.
2
) Предлогот на кандидатурата се поднесува
на потврда на надлежната општинска изборна комисија во еден примерок најдоцна 15 дена пред
денот определен за изборите.
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3
) Заверката на потписот треба да ја изврши
органот надлежен за заверување на потписи.

О. Изборен образец број 8
Избори за општинскиот собор на општинското собрание
Оглас на потврдена кандидатура
за избор на одборници во општинскиот собор на општинското
собрание (член 67 од Законот за
избор на одборници на општинските и околиските собранија)

Бр. 20 -
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од Законот за избор на одборници на општинските
и околиските собранија со своето решение бр.
од
196 — година го потврди предлогот на кандидатурата за изборите на одборници на соборот на работните заедници кои ќе се
одржат на
196 — година за изборната единица број
за следните кандидати и тоа:
1. кандидат
(фамилијарно, татково и родено
име, занимање, односно на работа и место на ж и веење)
2. кандидат

ОГЛАС

1
(фамилијарно, татково и родено

Општинската изборна комисија за избор на
одборници на општинското собрание на општината
, на основа член 67 од З а конот за избор на одборници на општинските и
околиските собранија во своето решение бр.
од 196— година и решението бр.
од
196 — година ги потврди предлозите на кандидатурите за изборите на одборници на општинскиот собор на општинското собрание на општина
што ќе се одржат
на
196— год. во изборната единица
број
и тоа:
I. Кандидатурите на собирите на избирачи:
1. Кандидат
(фамилијарно, татково и родено

име, занимање, односно на работа и место на ж и -

име, занимање, односно на работа и место на ж и -

И З Ј А В А

веење)
2. Кандидат
(фамилијарно, татково и родено
име, занимање, односно на работа и место на ж и веење)
итн.
II. Кандидатурите На група на избирачи:
1. Кандидат
(фамилијарно, татково и родено
име, занимање, односно на работа и место на ж и веење)
2. Кандидат
(фамилијарно, татково и родено
име, занимање, односно на работа и место на ж и веење)
итн.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
Секретар,

Член,
(печат)

КОМИСИЈА
Претседател,

О. Изборен образец број 9
Избор на одборници за соборот на работните
заедници на општинското собрание
Оглас на потврдена кандидатура
за избор на одборници за соборот на работните заедници на
општинското собрание (член 75
;;
од Законот за избор на одборници на општинските и околиските
собранија)
О Г Л А С
Општинската изборна комисија за избор на
одборници на општинското собрание на општината
, на основа на член 75 став 1

веење)
итн.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
Секретар,

Член,
(печат)

КОМИСИЈА
Претседател,

О. Изборен образец број 10
Избори на одборници на Општинското собрание
Изјава за согласност за одборник

Изјавувам дека се согласувам да бидам кандидиран за одборник за
(да се означи соборот)
на општинското собрание во изборната единица
на изборите што ќе се одржат
на
196 - година.
Во
,
196— година.
1)
(потпис)
2
Заверка на потписот )
1) Под потписот треба во заградата да се означи фамилијарното, татковото и роденото име и
местото на живеење.
2
) Заверката на потписот на кандидатот се
врши од страна на органот надлежен за заверување.
О. Изборен образец број 11
Избори на одборници на Општинското собрание
Потврда за приемот на предлозите на кандидатурите (член 60
од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија).
П О Т В Р Д А
Се потврдува дека
(фамилијарно, татково и
родено име на претседавачот на собирот на изби1) на
Обрачите — собирот на работните луѓе)
година во
часот и поднесе на оваа Комисија
предлог на кандидатурата од собирот — групата
— избирачи — собирот на работните луѓе во - ".
(да се
означи местото или подрачјето, работната организација односно работната заедница за кои е одр-
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за кандидат за
жан собирот)
бор на општинското собрание:
1)

со,

(фамилијарно, татково и родено име)
2)

Во
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,

(фамилијарно, татково и родено име)
Општинска изборна комисија
,
196— година, Бр.
Претседател (Секретар),
(печат)

1) Ако предлогот на кандидатурата за општинскиот собор на општинското собрание го поднесува група избирачи, во потврдата треба да се
наведат првите три предлагачи кои ја потпишале
кандидатурата.
О. Изборен образец број 12
Избори на одборници на Општинското собрание
Решение за потврда на кандидатурите од собирите на избирачи односно собирите на работни луѓе за избор на одборници
на општинското собрание (член
63 и 68 од Законот за избор на
одборници за општинските
и
околиските собранија)
Општинската изборна комисија за избор на
одборници на општинското собрание, на основа
разгледувањето на примените предлози на кандидатури од собирите на избирачи — собирите на
работните луѓе — за кандидатот
(фамилијарно, тат: з а избор
ково и родено име и место на живеење)
на одборник за
на оп(да се означи соборот)
штипското собрание во изборната единица
откога утврди дека оваа кандидатура ја предложиле собири на избирачи, собири
на работните луѓе —, кои опфаќаат" најмалку
една третина од вкупниот број избирачи што се
запишани во избирачкиот список на подрачјето
на изборната единица — кои опфаќаат најмалку
една третина од сите работни луѓе во работните
организации односно во работните заедници — во
областа на
како и тоа дека
таа во се им одговара на законските услови, на
основа на член 63 и 68 од Законот за избор на
одборници за општинските и околиските собранија
Р Е Ш И

Се потврдува кандидатурата од собирите на
избирачи — собирите на работните луѓе — за
кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име
за избор за одборник за
и место на живеење)
на општинското собрание
(да се означи соборот)
за изборната единица
.
Последниот предлог на кандидатурата од собир на избирачи — собир на работните луѓе —,
поднесен во смисла на членот 69 од Законот за
избор на одборници за општинските и околиските
собранија за утврдување на кандидатурата примен е на потврда на
196— година во
часот, поради што оваа кандидатура е
(прва, втопо ред од кандидатурите од собирите
ра итн.)
на избирачи — собирите на работните луѓе.
Општинска изборна комисија
Во
,
196 — година. Бр.
Секретар,
Член,
Претседател,

О. Изборен образец број 13
Избори на одборници на Општинското собрание
Решение на општинската изборна
комисија со кое се одбива предлогот на кандидатура од формални причини (член 61 ст. 3
од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
Општинската изборна комисија за избор на
одборници на Општинското собрание, на основа
разгледувањето на примените предлози на кандидатури од собирите на избирачи — собирите на
работните луѓе, групата избирачи — за кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и место на
за избор на одборник за
живеење)
(да се ознана Општинското собрание, за изборчи соборот)
ната единица
откога утврди
дека оваа кандидатура не е поднесена во рокот
пропишан со закон - дека подносителите на предлогот на кандидатурата по поканата од оваа Комисија не ги отклони ја формалните недостатоци
во предлогот на кандидатурата, на основа на член
61 став 3' од Законот за избор на одборници на
општинските и околиските собранија
Р Е Ш И

Се одбива предлогот на кандидатурата на собирите на избирачи (собирите на работните луте,
групата избирачи) (да се означат имињата на првите тројца потписници од групата избирачи доколку се одбива
за
кандидатот
кандидатура на група избирачи)
(фамилијарно, татково и родено име и место на
:
за избор на одборник за
живеење)
(да се означи
на општинското собрание.
соборот)
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
(Според одредбите на член 60 став 1 од З а конот за избор на одборници на општинските и
околиските собранија, предлогот на кандидатурата
и се поднесува на надлежната општинска изборна
комисија најдоцна на 15 дена пред денот определен за избор на одборници во општинските собранија, што значи дека предлогот, на кандидатурата требаше да биде поднесен најдоцна на
196 - год. Бидејќи овој предлог на кандидатура
на оваа Комисија и е поднесен после рокот определен со законот, поради оваа причина предлогот
требаше да биде одбиен).
(При разгледувањето на овој предлог на кандидатура Општинската изборна комисија утврди
дека тој содржи недостатоци кои се состојат во
следново:
(да се посочат недостатоците)
(Во смисла на член 61 став 2 од Законот за
избор на одборници на општинските и околиските
собранија, оваа комисија ги покани подносителите
на предлогот на кандидатурата во рок од три
дена да ги отклонат споменатите недостатоци што
на подносителите им е соопштено на
196 —
година. Бидејќи подносителите во оставениот рок
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не ги отклони ја недостатоците во предлогот на
кандидатурата, поради таа причина предлогот требаше да биде одбиен).
Општинска изборна комисија
Во
,
196 — година. Бр.
Секретар,
Член,
Претседател,
Поука за правниот лек:
Против ова решение подносителите на кандидатурата можат да се жалат до Врховниот суд на
Македонија во рок од 48 часа од приемот на решението. Жалбата и се предава на оваа Комисија.
Ова решение им се доставува на подносителите на кандидатурата.
О. Изборен образец број 14
Избори на одборници на Општинското собрание
Решение на општинската изборна комисија со кое се утврдува
дека не се исполнети условите
за потврдување на кандидатурата
(член 64 став 1 од Законот за
-избор на одборници на општинските и околиските собранија)
Општинската изборна комисија за избор на
одборници на општинското собрание на основа
разгледувањето на примените предлози на кандидатури од собирите на избирачи — собирите на
работните луѓе — за кандидатот
(фамилијарно,
Татково и родено име и место на живеење)
за избор на одборник за
(да се означи соборот)
на општинското собрание за изборната единица
откога утврди дека не е
исполнет условот од член 52 од Законот за избор
на одборници за општинските и околиските собранија, на основа на член 64 став 1 од споменатиот закон.
Р Е Ш И
Се утврдува дека не се исполнети законските
услови за потврдување на кандидатурата на собирите на избирачи — собирите на работните луѓе
— за кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеење)
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Според член 53 и 120 од Законот за избор на
одборници на општинските и околиските собранија, кандидат на собирите на избирачи — на собирите на работните луѓе — станува секој кандидат чија кандидатура е прифатена на собирите на
избирачи — собирите на работните луѓе — што
опфаќаат најмалку една третина од вкупниот број
на избирачи што се запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица — што
опфаќаат најмалку една третина од сите работни
луѓе во работните организации односно работните
заедници.
Кандидатот
предложен е од страна на
собири на избирачи — собири на работните луѓе
и тоа:
(да се назначат собирите на избирачи односно собирите на работните луѓе кои го предложиле канодносно од страна на
дидатот)
собирите на избирачите — собирите на работните
луѓ^ј — кои опфаќаат
запишани избирачи —
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работни луѓе во работните организации односно
работните заедници во областа на
Бидејќи вкупниот број собири на избирачи —
собири на работните луѓе — изнесува
(со букви
) избирачи — работни л у ѓ е - , а кандидатурата на именуваниот не е прифатена на собирите на избирачи
кои опфаќаат најмалку една третина од вкупниот
број што е запишан во избирачките списоци на
подрачјето на изборната единица — што опфаќаат
најмалку една третина од сите работни луѓе во
работните организации односно работните заедници во областа
не се исполнети условите за потврдување на оваа
кандидатура.
Општинска изборна комисија
Во
,
196 - година. Број —
Секретар,
Член,
Претседател,
Поука за правниот лек:
Против ова решение подносителите на предлогот на кандидатурата можат да се жалат до
Врховниот суд на Македонија во рок од 48 часа
од приемот на ова решение. Жалбата и се поднесува на оваа Комисија.
Ова решение им се доставува на подносителите на предлогот на кандидатурата на сите собири на избирачите — собири на работните луѓе.
О. Изборен образец број 15
Избори на одборници на Општинското
собрание
Решение на Општинската изборна комисија со кое се одбива
предлогот на кандидатурата поради тоа што кандидатот по законот не може да биде избиран
за одборник (член 64 став 2 од
Законот за избор на одборници
на општинските и околиските собранија).
Општинската изборна комисија за избор на
одборници на Општинското собрание на основа
разгледувањето на примените предлози на кандидатурите од собирите на работните луѓе
(да се
означат собирите на работните луѓе што го предза кандидатот
ложиле кандидатот)
(фамилијарно,
за изтатково и родено име и место на живеење)
бор на одборник за
на оп(да се означи соборот)
штипското собрание за изборната единица
утврди дека кандидатот
; откога
(фамилијарно, татково и родено име и место на
не може по законот да биде избран за
живеење)
одборник, на основа на член 64 став 2 од Законот
за избор на одборници на општинските и околиските собранија
Р Е Ш И
Се одбива предлогот на кандидатурата на собирите на избирачи — собирите на работните луѓе
(да се означат собирите на избирачи — собирите
на работните луѓе кои го предложиле кандидатот)
за кандидатот
- —1
(фамилијарно, татково и родено
за избор на одборник на
име и место на живеење)
на Општинското собрание
(да се означи соборот)
за изборната единица
1—
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Бидејќи предложениот кандидат
не може по законот да биде избиран за одборник
во
заради тоа што не ги ис(да се означи соборот)
полнува условите предвидени во членот
1) од
Законот за избор одборници на општинските и
околиските собранија за изборот во тој собор, би2
дејќи
) затоа предлогот
требаше да се одбие.
Општинска изборна комисија
Во
,
196— година. Бр.
Секретар,
Член,
Претседател,
Поука за правниот лек:
Против ова решение подносителите на кандидатурата можат да се жалат до Врховниот суд на
Македонија во рок од 48 часа од приемот на решението. Жалбата и се предава на оваа Комисија.
1) Да се внесе соодветниот член.
) Да се внесат фактите заради кои се исполнети условите за одбивање на кандидатурата.
2

О. Изборен образец број 16
Избори за одборници на општинскиот собор
на Општинското собрание
Записник за работата на Избирачкиот одбор спроти денот на
изборите (чл. 82 од Законот за
избор на одборници на општинските и околиските собранија).
Работено на
196— год.
во

ската комисија за избирачки списоци во
:
под број
4) оглас за потврдените кандидатури во изборната единица број
5) од останатиот изборен материјал
Откако Избирачкиот одбор ја прегледа кутијата за гласање и се увери дека е исправна, ја
постави на местото на кое Ше се врши гласањето.
Пред кутијата за гласање на виден начин е поставен огласот на кандидатурите.
Пред излегувањето од просторијата за гласање Избирачкиот одбор ги затвори сите прозорци
и внатрешни приоди.
Евентуални забелешки:

Избирачкиот одбор работата ја заврши во
часот.
Претседател
на Избирачкиот одбор,
Член на Избирачкиот одбор, Член на Избирачкиот
Записничар,
одбор,
Претставници на кандидатите:
О. Изборен образец број 17
Избори на одборници на Општинскиот собор
на Општинското собрание
Гласачко ливче за избор на одборници на Општинскиот собор
(член 81 од Законот за избор на
одборници на општинските и околиските собранија)

З А П И С Н И К

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

За работата на Избирачкиот одбор за избирачкото место број
во изборната единица бр.
за избор на одборници на Општинскиот собор на
Општинското собрание на општината
Избирачкиот одбор се состана во
часот во
зградата — просторијата — определена за гласање
и тоа: претседателот — заменик на претседателот
членот — заменик на
членот
и членот — заменик на членот
сите по:
ставени со решение на Општинската изборна комисија со седиште во
број
од
196— година.
Од претставниците на кандидатите на состанокот присуствуваа
како претставник на кандидатот под реден број
на огласот за потврда на кандидатурата
, според уверението на Општинската изборна комисија за избор на одборници на
Општинското собрание од
196 — год.
бр.
Записникот го води
(да се означи името на
членот на избирачкиот одбор што
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го

води

за-

писникот)
Избирачкиот одбор се увери дека просторијата
во која ќе се врши гласањето е достатно пространа
и дека може добро да се затвори како и дека во
неа има
оградени простории
(еден, два итн.)
каде избирачите ќе ги пополнуваат гласачките
ливчиња.
Од општинскиот орган надлежен за работите
на општата управа примено е на реверс:
1) кутија за гласање;
2)
гласачки ливчиња;
3) извод од постојаниот избирачки список за
избирачкото место бр.
потврден од Општин-

за изборите на одборници на општинскиот
собор на општинското
собрание на општината
Изборна единица —.—
одржани на
во која се
196— година
избираат — одборници
1. кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)
(фамилијарно, татково и родено име)
3. кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)
итн.
(печат)
О. Изборен образец број 18
Избори за одборници на Општинскиот собор
на Општинското собрание
Записник за работата на избирачкиот одбор на денот на изборите (член 83, 92, 93 и 94 од Законот за избор на одборници на
општинските и околиските собранија).
Работено на
196— год.
во
З А П И С Н И К
За работата на избирачкиот одбор на избирачкото место број —— на изборната единица
за избор на одборници на Општинскиот собор на
Општинското собрание на општината
на
196— година
Присутни членови на избирачкиот одбор: претседателот — заменик на претседателот
^ членот — заменик на членот
и членот — заменик
на членот
-

Бр. 20 -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

24 мај 1963

Од претставниците на кандидатите се присутни
како претставник на кандидатот
како претставник на кандидатот
Записникот го води
(да се означи името на
членот на избирачкиот одбор што го води записникот)
I. ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ГЛАСАЊЕТО
Точно во 7 часот пред просторијата за гласање
се состанаа горенаведените членови на избирачкиот одбор и претставници на кандидатите.
Избирачкиот одбор утврди дека просториите
за гласање се неповредени, ја прегледа кутијата
за гласање, гласачките ливчиња како и сиот материјал примен на реверс и најде дека се во истата
положба во која се оставени претходниот ден. Потоа избирачкиот одбор се увери дека кутијата за
гласање е празна и објави дека се пристапува кон
гласање.
-I'-

ll. ГЛАСАЊЕ
Избирачите се пуштени во просторијата во
која се гласа. За сето време на гласањето членовите на избирачкиот одбор на секој избирач му
објаснуваат како се гласа, а на неписмените избирачи, кои тоа го барале, им ги прочитуваат имињата на сите кандидати. Гласањето е вршено за
сето време во потполн ред.
Во смисла на член 90 ст. 1 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските
собранија гласаа следниве избирачи кои не се воведени во изводот од избирачкиот список за ова
избирачко м^сто:
1)
, по
потврда на органот надлежен за работите на
општата управа на општинското собрание на општината
бр.
2)
, по
потврда на органот надлежен за работите на
општата управа на општинското собрание на општината
бр.
Гласањето траеше непрекинато до 19 часот и
тогаш избирачкиот одбор нареди избиралиштето
да се затвори. Избирачите кои се затекоа во зградата - дворот — пуштени се да гласаат, така што
гласањето заврши во
часот.
За време на гласањето
-

Ш. УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОД ГЛАСАЊЕТО
Откако сврши гласањето, Избирачкиот одбор
најнапред ги преброи неупотребените гласачки
ливчиња и утврди дека има
такви, па ги
стави во посебен омот кој е затворен и запечатен.
По ова Избирачкиот одбор утврди: дека во
изводот од избирачкиот список за ова избирачко
место се запишани
(со букви
)
избирачи; дека според овој извод гласале вкупно
(со букви
) избирачи;
дека на основа потврди гласале вкупно
(со букви
) избирачи
кои не се воведени во изводот од избирачкиот список за ова избирачко место. Според тоа, на ова
избирачко . место гласале вкупно
(со букви
-) избирачи.
По ова се пристапи кон отворање на кутијата
за гласање и пребројување на дадените гласови
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по гласачките ливчиња за секој кандидат одделно,
при што се утврди дека има
неважни гласачки ливчиња.
По завршеното пребројување Избирачкиот одбор утврди дека:
1) Кандидатот
добил
(со букви
) гласови;
добил
2) Кандидатот
(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;
При утврдувањето на резултатите од гласањето не се појави разлика помеѓу вкупниот број
на гласовите дадени според изводот од избирачкиот список и бројот на гласовите по гласачките
ливчиња.
(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот
број на гласовите дадени според изводот од избирачкиот список и на основа потврдите, од една
страна, и бројот на гласовите по гласачките ливчиња од друга страна, Избирачкиот одбор во
смисла на последниот став на член 93 од наведениот Закон, резултатот на гласањето го утврди
според гласачките ливчиња. 3 )
По барање од
(фамилијарно и родено име)
претставник на кандидатот
издадена
му е потврда за резултатот од гласањето. 4 )
Во текот на работата на Избирачкиот одбор
не се случи никаква неправилност.
-5)

Претседателот на избирачкиот одбор јавно
пред зградата во која се гласаше го објави резултатот од гласањето.
Работата на избирачкиот одбор е заклучена
во - — часот.
Претседател
на Избирачкиот одбор,
Записничар —
член на ИзбирачкрЈот
одбор,

Член на Избирачкиот
одбор,

Претставници на кандидатите:
1) Ако Избирачкиот одбор утврди некои промени, ќе го прецрта текстот што не одговара и ќе
ја констатира најдената состојба.
2
) Овде да се внесат сите настани во текот на
гласањето и односните одлуки на Избирачкиот
одбор согласно член 84 до 86, 88, 90 и 91 од наведениот Закон.
ѕ
) Ако се случи оваков случај текстот од претходниот став ќе се прецрта.
4
) АКО некој од претставниците барал да му
се издаде наведената потврда, ќе се забележи неговото име, а во спротивно текстот ќе се прецрта.
5) Ако се случи некаква неправилност, или
ако има некои приговори од членовите на Избирачкиот одбор или од претставниците на кандидатите во поглед правилноста на гласањето, тогаш
ќе се внесе во овој дел од записникот.
О. Изборен образец број 19
Избори за одборници на Соборот на работните заедници на Општинското собрание
Записник за работата на избирачкиот одбор спроти денот на
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изборите (член 82 од Законот за
избор на одборници на општинските и околиските собранија).
Работено на
196— г.
во
З А П И С Н И К
За работата на Избирачкиот одбор за избирачкото
место број —— во Изборната единица број
за групата
подгрупата
за избор на одборници на Соборот на работните
заедници на Општинското собрание на Општината
.
Избирачкиот одбор се состана во
часот во
зградата — просторија — определена за гласање,
и тоа: претседателот — заменик на претседателот
членот — заменик на членот
и членот — заменик на членот
поставени со решение на Општинската изборна комисија со седиште во
број
од
196— година.
Записникот го води
Ѓ
(да се означи името на
членот на избирачкиот

одбор што го води

за-

писникот)
Избирачкиот одбор се увери дека просторијата
во која ќе се врши гласањето е достатно пространа и дека може добро да се затвори, како и дека
во неа има
оградени прооден ,два итн.)
стории каде избирачите ќе ги пополнуваат гласачките ливчиња.
Од општинскиот орган надлежен за работите
на општата управа примено е на реверс:
1) кутија за гласање;
2)
гласачки ливчиња;
3) избирачки список за избирачкото место
бр.
за групата
, подгрупата
потврден од Општинската
комисија за избирачки списоци под број
;
4) оглас за потврдените кандидатури во изборната единица број
;
5) од останатиот изборен материјал
.
Откако Избирачкиот одбор ја прегледа кутијата за гласање и се увери дека е исправна, ја
постави на местото на кое ќе се врши гласањето.
Пред кутијата за гласање на виден начин е поставен огласот на кандидатурите.
Пред излегувањето од просторијата за гласање
Избирачкиот одбор ги затвори сите прозорци и
внатрешни приоди.
Евентуални забелешки:
Избирачкиот одбор работата ја заврши во
часот.
Претседател
на Избирачкиот одбор,
Член на Избирачкиот
одбор,
Записничар,

Член на Избирачкиот
одбор,
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за изборите на одборници на Соборот на работните заедници на Општинското собрание
на општината
одржани на
196— година.
Изборна единица
(група
) во која се
избираат
одборници.
1. кандидат
(фамилијарно, татково и родено
име)
2. кандидат
(фамилијарно, татково и родено
име)
3. кандидат
(фамилијарно, татково и родено
име)
итн.
(печат)
О. Изборен образец број 21
Избори за одборници на Соборот на работните заедници на Општинското собрание
Записник за работата на избирачкиот одбор на денот на изборите (член 83, 92, 93 и 94 од Законот за избор на одборници на
општинските и околиските собранија).
Работено на
196 — год.
во
З А П И С Н И К
За работата на избирачкиот одбор на избирачко место бр.
во изборната единица
за групата
подгрупата
за избор на одборници на Соборот
на работните заедници на Општинското собрание
на општината
на
196 —
година.
Присутни членови на избирачкиот одбор:
претседател — заменик на претседателот
, член — заменик на членот
и член — заменик на членот
Записникот го води
-fr
(да се означи името на членот
на избирачкиот одбор што го води
I. ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА

записникот)

ГЛАСАЊЕТО

Точно во - — часот пред просторијата за гласање се состанаа горенаведените членови на избирачкиот одбор.
Избирачкиот одбор утврди дека просториите
за гласање се неповредени, ја прегледа кутијата
за гласање, гласачките ливчиња како и сиот материјал примен на реверс и најде дека се во истата положба во која се оставени претходниот ден.
Потоа избирачкиот одбор се увери дека кутијата
за гласање е празна и објави дека се пристапува
кон гласање.

О. Изборен образец број 20
Избори на одборници на Соборот на работните заедници на Општинското собрание
Гласачко ливче за избор на одборници на Соборот на работните
заедници (член 81 и 128 од З а конот за избор на одборници на
општинските и околиските сој
бранија)

-1)

II. Г Л А С А Њ Е
Избирачите се пуштени во просторијата во
која се гласа. За сето време на гласањето членовите на избирачкиот одбор на секој избирач
му објаснуваат како се гласа, а на неписмените
избирачи, кои тоа го барале им ги прочитуваат
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имињата на сите кандидати. Гласањето е ѕршеЦо
за сето време во потполн ред.
Гласањето траеше непрекинато до
часот
и тогаш избирачкиот одбор нареди избиралиштето
да се затвори. Избирачите кои се затекоа во зградата — дворот — се пуштени да гласат така што
гласањето заврши во
часот.
ЦТ. УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД
ГЛАСАЊЕТО
Откако сврши гласањето избирачкиот одбор
најнапред ги преброи неупотребените гласачки
ливчиња и утврди дека има
такви, па ги
стави во посебен омот, кој е затворен и запечатен.
По ова избирачкиот одбор утврди:
дека во избирачкиот список — избирачките
списоци на работната организација — работната
заедница — работните организации односно работните заедници се запишани
(со букви
) избирачи; дека според
ОВОЈ список — овие списоци — гласале вкупно
(со букви
-) избирачи.
По ова се пристапи кон отворање на кутијата
за гласање и пребројување на дадените гласови
по гласачките ливчиња за секој кандидат одделно
при што се утврди дека има
неважни гласачки ливчиња. По завршеното пребројување избирачкиот одбор утврди дека:
1) кандидатот
добил
(со букви
) гласови;
2) кандидатот
добил
(со букви
) гласови;
3) кандидатот
добил
(со букви
) гласови;
4) кандидатот - n ,
добил
(со букви
) гласови;
5) кандидатот
добил
(со букви
) гласови;
6) кандидатот
добил
(со букви
) гласови.
ПриЈ утврдување на резултатите од гласањето
не се појави разлика помеѓу вкупниот број на гласовите дадени според избирачкиот список — избирачките списоци — и бројот на гласовите по
гласачките ливчиња.
Во текот на работата на избирачкиот одбор не
се случи никаква неправилност
Ѕ)
Претседателот на избирачкиот одбор јавно
пред зградата во која се гласаше го објави резултатот од гласањето.
Работата на избирачкиот одбор е - завршена
во
часот.
Записничар — член
Член
Претседател
на избирачкиот на Избирачкиот на Избирачкиот
одбор,
одбор,
одбор,
1) Ако избирачкиот одбор утврди некои промени ќе го прецрта текстот што не одговара и ќе
ја констатира најдената состојба.
2
) Ако се случила некаква неправилност или
ако има приговори на членовите на избирачкиот
одбор во поглед правилноста на гласањето, тоа ќе
се внесе во овој дел од записникот.
О. Изборен образец број 22
Избори за одборници на Општинското собрание
Записник за примопредавање на
изборните акти (член 95 од Законот за избор на одборници на
општинските и околиските собранија).
Работено на
196— год. во
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З А П И С Н И К
ЗА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА ИЗБОРНИТЕ АКТИ
Избирачкиот одбор на избирачкото место број
на Изборната единица
преку СВОЈОТ претседател — член
(да се означи ф а ти предамилијарното, татковото и роденото име)
де изборните акти на
в а се означи фамилијарното, татковото и роденото име на лицето што ги
претседател — член на Општинприма актите)
ската изборна комисија за избор на одборници на
Општинското собрание на општината
Изборните акти се состојат од:

Ги предал за избирачкиот одбор
Претседател (член) на Избирачкиот одбор,
Ги примил за општинската изборна комисија — Претседател
(член) на Општинската изборна
комисија,

О. Изборен образец број 23
Избори за одборници на Општинскиот собор
на Општинското собрание
Записник за утврдување на резултатот од изборите за одборници на општинскиот собор (член
101 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
Работено на
196 — год.
во
З А П И С Н И К
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА
ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ
ЗА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИОТ СОБОР
ОДРЖАН НА
196— ГОДИНА
На состанокот од страна
присутни: претседателот
секретарот

на Комисијата се
'
,
и членот —

Од претставниците на кандидатите присуствуваа:
како претставник
на кандидатот
.
1. Во Изборната единица бр.
за избор на
одборници на општинскиот собор кои се одржани
на
196 — година, беа избрани за одборници
на Општинското собрание:
1) кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име
и место на живеење)
2) кандидатот
(фамилијарно, татково и родено име
и место на живеење)
3)
4)
5)
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2. Комисијата од избирачките одбори ги прими изборните акти за избирачките места бр.
на изборната единица бр.
3. Според изводите од избирачките списоци во
Изборната единица
има вкупно
(со букви
) запишани избирачи.
По прегледувањето на изборните акти и пребројување на гласачките ливчиња, Комисијата
утврди дека резултатот од изборите на поедини
избирачки места бил и тоа:
1) На избирачкото место број
запишани избирачи
од запишаните избирачи гласале
дадени се
- гласови
за кандидатот
- гласови
за кандидатот
- гласови
за кандидатот
-^
неважни гласачки ливчиња
2) На избирачкото место број
запишани избирачи
од запишаните избирачи гласале
дадени се
гласови
за кандидатот
гласови
за кандидатот
гласови
за кандидатот
неважни гласачки ливчиња
4. Според резултатите од сите избирачки места
во целата изборна единица за поодделни кандида.ти дадени се и тоа:
за кандидатот
гласови
(со букви
)
за кандидатот
гласови
(со букви
)
неважни гласачки ливчиња
(со букви —
Во целата изборна единица вкупно гласале —.—
(со букви
)
5. Според наведениот резултат, Општинската
изборна комисија утврдува дека со мнозинство —
со најголем број гласови — во смисла на член 99
од Законот за избор на одборници на општинските
и околиските собранија за одборници на Општинскиот собор во изборната единица бр.
се
избрани:
1)
(фамилијарно, татково и родено име и место на
живеење)
2)

(фамилијарно, татково и родено име и место на
живеење)
3)
(фамилијарно, татково и родено име и место на
живеење)
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
Секретар,
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Член,

КОМИСИЈА
Претседател,

Претставници на кандидатите:

Ако на изборите учествувал само еден кандидат кој добил мнозинство, ќ!е се пополнат соодветните места а останатите ќе се прецртаат.
АКО на изборите учествувал само еден кандидат па Комисијата утврди дека не добил најголем
број гласови во смисла член 99 односно дека два
или повеќе кандидати со најголем број гласови
добиле ист број гласови, во записникот ќе се забележи дека ниту еден кандидат не е избран за
одборник, а текстот под 5 ќе се прецрта.

О. Изборен образец број 24
Избори за одборници на Соборот на работните заедници на Општинското собрание
Записник за утврдување резултатот од изборите за одборници
на Соборот на работните заедници (член 101 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
Работено на
196 — година
во
З А П И С Н И К
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРИТЕ
ЗА ОДБОРНИЦИ НА СОБОРОТ НА РАБОТНИТЕ
ЗАЕДНИЦИ, ОДРЖАНИ НА
196 — ГОДИНА
На состанокот
присутни:
Претседателот
;
секретарот

од страна

на Комисијата

се

,
и членот —

во групата
1. Во Изборната единица бр.
на соподгрупата
борот на работните заедници на изборите за одборници на Соборот на работните заедници одржани на
196 — година беа избрани за одборници на Општинското собрание:
1) Кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2) Кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
3) Кандидатот
(фамилијарно, татково и родено
име и место на живеење)
2. Комисијата од избирачките одбори ги прими
изборните акти за избирачките места број
,
на изборната единица бр.
, во групата
подгрупата
3. Според избирачкиот список — избирачките
списоци — на работната организација односно работната заедница — работните организации односно работните заедници — има вкупно
(со букви
) запишани избирачи.
После прегледувањето на изборните акти и
пребројувањето на гласачките ливчиња, Комисијата -утврди дека резултатот од изборите на поедини избирачки места бил и тоа:
1) На избирачкото место број
на изборната единица број
во групата
,
подгрупата
на соборот на
работните заедници.
запишани избирачи
од запишаните избирачи гласале
дадени се
За кандидатот
гласови
За кандидатот
гласови
Неважни гласачки ливчиња
2) На избирачкото место број
на изборната единица бр.
во групата
подгрупата
на соборот
на работните заедници
запишани избирачи
од запишаните избирачи гласале
дадени се
За кандидатот
гласови

24 мај 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

' ----

за кандидатот
гласови
Неважни гласачки ливчиња
4. Според резултатите од сите избирачки места во целата изборна единица за поодделни кандидати дадени се и тоа:
За кандидатот
)—
гласови
(со букви
);
За кандидатот
гласови
(со букви
)
Неважни гласачки ливчиња
(со букви
Во целата изборна единица вкупно гласале
(со букви
)
5. Според наведениот резултат Општинската
изборна комисија утврдува дека со мнозинство —
со најголем број гласови — во смисла на член 99
од Законот за избор на одборници на општинските
и околиските собранија, за одборници на Соборот
на работните заедници во Изборната единица
с е избрани:
1)

(фамилијарно, татково и родено име и место

на живеење)
2)

(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
3)

(фамилијарно, татково и родено име и место
на живеење)
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА,
Секретар,
Член,
Претседател,
Ако на изборите учествувал само еден кандидат кој добил мнозинство ќе се пополнат соодветните места, а останатите ќе се прецртаат.
Ако на изборите учествувал само еден кандидат, па Комисијата утврди дека не добил најголем
број гласови во смисла на член 99, односно дека
два или повеќе кандидати со најголем број гласови добиле ист број гласови, во записникот ќ)е
се забележи дека ниту еден кандидат не е избран
за одборник, а текстот под 5 ќе се прецрта.
О. Изборен образец број 25
Уверение за избор на одборници
на општинското собрание (член
102 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
На основа член 102 од Законот за избор на
одборници на општинските и околиските собранија, Општинската изборна комисија за избор на
одборници на Општинското собрание на општината
на основа резултатите
од изборите одржани
196 —
година издава

Бр. 20 -

-. -
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О. Изборен образец број 26
Избори за одборници на Околиското
собрание
Записник од седницата на општинското собрание за избор на
одборници на околиекото собрание (член 144 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
Работено на
196 — год.
во
З А П И С Н И К
ОД СЕДНИЦАТА НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА
ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОКОЛИСКОТО
СОБРАНИЕ
1. Седницата ја отвори претседателот на Општинското собрание на општината
во
часот.
Претседателот утврдува со прозив дека врз
основа списокот на одборниците на Општинското
собрание на седницата присуствуваат
(со
букви
) одборници на
Општинскиот собор и
(со букви
)
одборници на соборот на работните заедници. Според списокот одборници на општинскиот собор
има
(со букви
)
а одборници на соборот на работните заедници
(со букви
)
2. Претседателот утврдува дека е присутно
мнозинство на одборници на секој собор и дека
Општинското собрание може полноважно да решава и објавува, дека оваа седница е свикана
поради избор на одборници на Околиското собрание.
3. Претседателот соопштува дека треба да се
изберат два одборника со чија помош ќе раководи
со изборот.
По овој предлог избрани се одборниците:

2)

(фамилијарно, татково и родено име)
—I
х—
(фамилијарно, татково и родено име)
Записникот ќе го води
(фамилијарно име и име)
4. Претседателот објавува дека се примени:
а) кутија за гласање;
б) гласачки ливчиња
(со букви

)
Потоа претседавачот извести дека за одборници на Околиското собрание ќе се избираат од
општинското собрание по
одборници
од секој собор.
За кандидати за одборници на околиското собрание беа предложени:

У В Е Р Е Н И Е

Од Општинскиот собор:

(фамилијарно, татково и родено име и место на

i)

живеење)
е избран за одборник во

2)

(фамилијарно, татково и родено име)
(фамилијарно, татково и родено име)

(да се означи соборот, а
3)

во соборот на работните заедници и групата)
општинското собрание на општината
во изборната единица

Од Соборот на работните заедници:

196— година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член,
Секретар,
Претседател,
(Печат)

(фамилијарно, татково и родено име)

1)

(фамилијарно, татково и родено име)
2)

(фамилијарно, татково и родено име)
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4. Кандидат

(фамилијарно, татково и родено име)

(фамилијарно, татково и родено име)

итн.
По свршеното гласање и утврдувањето на
резултатите претседавачот ги извести одборниците
дека за одборници на Околиското собрание се избрани :
Во Околискиот собор:
1)
, СО(фамилијарно, татково и родено име)
2)
, со (фамилијарно, татково и родено име)
3)
, со (фамилијарно, татково и родено име)
итн.

- гласови
-гласови
-гласови

Во Соборот на работните заедници:
1)
' — , со- - гласови
(фамилијарно, татково и родено име)
2)
, со - -гласови
(фамилијарно, татково и родено име)
3)
, со - -гласови
(фамилијарно, татково и родено име)
итн.
За неважни гласачки ливчиња се прогласени
(со букви
)
Работата на седницата е завршена во
часот.
Записничар,
Претседавач,
(Печат)
О. Изборен образец број 27
Избори за одборници на Околиското собрание
Гласачко ливче за избор на одборници на Околиското собрание
во Општинското собрание (член
138 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ
Избори за одборници на
Околиското собрание во Општинското собрание на опОпштинско собраштината
ние на Општината
одржани на
^
196— година
За Околиското собрание на
околија
Општинското собрание избира одборници за
Околиското собрание и тоа: од Општинскиот собор
од Соборот на работните
заедници
.
I. За Околискиот собор

5. Кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)
(Печат)
О. Изборен образец број 28
Уверение за избор на одборници
на Околиското собрание (член 143
ст. 2 од Законот за избор на одборници на општинските ;; околиските собранија)
На основа член 143 став 2 од Законот за избор
на одборници на општинските и околиските собранија, претседавачот на Општинското собрание
на општината
на основа
резултатите од изборите за одборници на околиското собрание, одржани на
196 —
година издава
У В Е Р Е Н И Е
(фам., татково и родено име и место на живеење)
одборник на Општинското собрание на општината
е избран за одборник во
на Околиското собрание
(да се означи соборот)
на
околија.
196 — година
ПРЕТСЕДАВАЧ
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ,
(Печат)
О. Изборен образец број 29
Избори за одборници на Околиското
собрание
Записник на Околиската изборна
комисија (член 147 од Законот за
избор на одборници на општинските и околиските собранија)
Работено на
196— год.
во
З А П И С Н И К
НА ОКОЛИСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
УТВРДУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРИТЕ
ЗА ОДБОРНИЦИ НА ОКОЛИСКОТО СОБРАНИЕ
Од страна на Комисијата на состанокот се
присутни:
претседателот
,
секретарот
и членот
1
.
По разгледувањето на изборниот материјал
Комисијата установи:

1. Кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)
2. Кандидат
3. Кандидат
4. Кандидат
5. Кандидат

(фамилијарно, татково и родено име)
(фамилијарно, татково и родено име)
(фамилијарно, татково и родено име)
(фамилијарно, татково и родено име)
Соборот на работните заедници

1. Кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)
2. Кандидат
(фамилијарно, татково и родено име)
3. Кандидат

(фамилијарно, татково и родено име)

Во општинските собранија имало кандидати за
околискиот собор и соборот на работните заедници
за одборници на Околиското собрание и тоа:
1) Во Општинското собрание на Општината
имало кандидати
а) за Околискиот собор
б) за Соборот на работните заедници
2) Во Општинското собрание на Општината
имало кандидати
а) за Околискиот собор
б) за Соборот на работните заедници
3) Во Општинското собрание на Општината
имало кандидати
а) за Околискиот собор
б) за Соборот на работните заедници
итн.
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II

а) за околискиот собор
-

(фамилијарно, татково и родено име)
3)

(фамилијарно, татково и родено име)
итн.
б) за соборот на работните заедници
:

1)

(фамилијарно, татково и родено име)

2)

-

(фами лиз арно, татково и родено име)
3)

:

(фамилијарно, татково и родено име)
итн.
2. Во

општинското

собрание

на

општината

1)

(фамилијарно, татково и родено име)

2.

итн.
б) За соборот на работните заедници

итн. ж
2) Во општинското собрание на општината

(фамилијарно, татково и родено име)

1)
2.

општината

а) за околискиот собор
1)

(фамилијарно, татково и родено име)
2)

'

(фамилиј арно, татково и родено име)
итн.
За одборници на соборот на работните заедници на Околиското собрание избрани се:
1) Во општинското собрание на општината
1)

(фамилијарно, татково и родено име)
2)

'

(фамилијарно, татково и родено име)
2)

-1

(фамилијарно, татково и родено име)
итн.
III
Вкупниот број на одборниците на општинските
собранија изнесува:
1) на Општинското собрание на општината
2) на Општинското собрание на општината
3) на Општинското собрание на општината
итн.
IV
Бројот на одборниците на општинските собранија што присуствувале на седниците на кои е
извршен изборот изнесувал:
1) Во општинското собрание на општината
2) Во општинското собрание на општината
3) Во општинското собрание на општината
итн.
V
Вкупниот број на предадените гласачки ливчиња од страна на општинското собрание изнесува:
1) Од општинското собрание на општината
2) Од општинското собрание на општината
итн.
VI
Број на гласови што ги добиле кандидатите:
1. Во општинското собрание на општината

.

(фамилијарно, татково и родено име)

итн.
б) за соборот на работните заедници
1)

.

(фамилијарно, татково и родено име)

(фамилијарно, татково и родено име)
на

1

(фамилијарно, татково и родено име)

1)

собрание

општината

(фамилијарно, татково и родено име)

1

општинското

гласови

?

родено име)
собрание на

1.

(фамилијарно, татково и родено име)
2)

итн.
3. Во

5

родено име)

За одборници на околискиот собор на Околиското собрание избрани се:
1) Во општинското собрание на општината

а) за околискиот собор:

2)

гласови
гласови

1)
,
гласови
(фамилијарно,^ татково и родено име)
2)
гласови
?
(фамилијарно, татково и родено име)
3)
гласови
l
(фамилијарно, татково и родено име)
итн.
VII
Број на неважните гласачки ливчиња:
1) Во Општинското собрание на општината
,
ливчиња
2) Во Општинското собрание на општината
гласови
5
итн.
VIII

(фамилијарно, татково и родено име)
2)

- ,
родено име)

(фамилијарно, татково и
2)
(фамилијарно, татково и
3)
(фамилијарно, татково и
2. Во општинското

Кандидати за одборници на Околиското собрание во општинските собранија биле предложени:
1. Во општинското собрание на општината

Стр. 441

,

(фамилијарно, татково и родено име)
итн.
2) Во општинското собрание на општината
1.

,

(фамилијарно, татково и родено име)
2)

(фамилијарно, татково и родено име)
итн.
ОКОЈ1ИСКА - ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,
Член,
Претседател,
(Печат)
О. Изборен образец број 30
Отповикување на одборници на Општинското
собрание
Предлог на избирачи — работни
луѓе за свикување собир на избирачи — собир на работни луѓе
поради покренување постапка за
отповикување на одборници на
Општинското собрание (член 163,
164 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОПШТИНСКОТО
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА
(До претседателот на работничкиот совет на
работната организација
)!)
Во смисла на член 163, (164) од Законот за избор на одборници на општинските и околиските
собранија, предлагаме да се свика собир на изби-
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(да се означи селото, насел-

.—
означи селото, населбата, а во градовите подра-

бата, а во градовите подрачјето на градот, ул. итн.)
— собир на работните луѓе за
(да се означи работ-

чјето на градот, улицата итн. за која собирот се
за
одржува)
(да се означи работната организа-

ната организација односно работната
заедница за
,

ција односно работната заедница за која се одрпоради покрежува собирот на, работните луѓе)1)
нување постапка за отповикување на одборникот

:

2

која се одржува собирот на работните луѓе) )
— поради покренување постапка за отповикување
на одборникот на
на Оп(да се означи соборот)
1
штипското собрание
—
(фамилијарно, татково и poiизбран во изборнадено име и место на живеење)
та единица бр.
на групата
3
подгрупата
) на
1963 год.'
ПРЕДЛАГАЧИ:
(Следуваат потписи на најмалку 50 избирачи
настанете на подрачјето за кое се предлага одржување на собирот или потписи од 50 работни
луѓе на работната организација, односно работната заедница за која се предлага одржување на
собирот. Покрај секој потпис мора да биде означено фамилијарното, татковото и роденото име и
место на живеењето (адреса на станот) на потписниците, а ако е предлогот поднесен од работни
луѓе се става уште и називот на работната организација односно работната заедница в о која е
предлагачот запослен или зачленет. 4 )
1) Да се назначи надлежниот орган на управување на работната организација односно ф у н к ционерот на органот или службата во државниот
орган, здружението или општествено-политичката
организација.
2
) Ќ,е се прецрта текстот во заградата ако се
работи за отповикување на одборник на Општинскиот собор, а ако се работи за отповикување на
одборник на Соборот на работните заедници ќе се
прецрта
претходниот текст во заградата.
3
) Во предлогот за свикување собир на избирачите за отповикување одборник на Општинскиот собор да се бришат зборовите групата —
подгрупата.
4
) Потребно е да се оверат потписите на предлагачите од страна на органот надлежен за оверување.
О. Изборен образец број 31
Отповикување на одборници на Општинското
собрание
Записник за работата на собирот
на избирачите — собирот на работните луѓе — одржан поради
покренување постапка за отповикување на одборник (член 168
од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
Работено на
196— год.
во
З А П И С Н И К
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ
- СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ, ОДРЖАН
ПОРАДИ ПОКРЕНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИКОТ НА
(да се означи соборот)
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА
1. Собирот ја започна работата во
часот.
2. Собирот се одржува за подрачјето
(да се

(фамилијарно, татково и родено име и место на
избран во
на Опживеење)
(да се означи соборот)
штипското собрание, на изборите одржани на ден
196— година во изборната единица
3. Собирот е свикан на основа предлогот на
избирачите — работните луѓе — претставител на
работната организација или раководител на работната заедница за која собирот се одржува односно општинска изборна комисија. 2 )
4. Собирот го отвори
(фамилијарно и татково
претседател — одборник на Општиниме и име)
ското собрание на општина
овластен претставител на работната организација
односно раководител на работната заедница. 3 )
5. По отворањето на Собирот се премина на
-избор на претседателство на собирот, па собирот
едногласно — со мнозинство на гласови — го избра за претседавач (фамилијарно, татково и роа за членови —
дено име и место на живеење)
(фамилијарно, татково и родено име и место на живеИ

ење)

Ѕ

(фамилијарно, татково и родено име и место

на живеење)
Потоа собирот за записничар го избра
(фами-

^

лиј арно, татково и родено име и место на живеење)
За заверувачи на записникот собирот ги избра
1

(фамилијарно, татково и родено име и место на
и
"
живеење)
(фамилијарно, таткова и родено име
и место на живеење)
6. Претседавачот утврдува дека на собирот
присуствуваат
(со букви
)
избирачи — работни луѓе — и дека вкупниот број
на избирачите запишани во избирачкиот список
на подрачјето за кое се одржува собирот спрема
потврдата на Општинското собрание од
196 —
година. Бррој
вкупен број на работните
луѓе кои имаат право на учество на собирот спрема потврдата
-4
(да се означи работната организација
1

односно работната заедница за која се одржува
— изнесува
(со букви
собирот)
)2)

На собирот присуствуваат
избирачи —
работни луѓе.
Претседавачот потоа објасни поради што е
свикан собирот, па предложи и собирот го усвои
како една точка на 'дневниот ред — претресување
на прашањето за покренување постапка за отповикување на одборникот
(фамилијарно, татково и
избран во
на
родено име)
(да се означи соборот)
Општинското собрание.
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1
(да се означи фамилијарното, татковото

и роденото име и во кое својство тоа лице ги изги изложи приложи причините за отповикување)
чините поради кои е лоднесен предлогот за покренување постапка за отповикување, и зашто е
отворена дискусија во која учествуваат
избирачи — работни луѓе.
По завршената дискусија претседавачот го
стави предлогот на гласање, па истиот е усвоен —
одбиен — со мнозинство на гласови — едногласно.
Гласањето е извршено со кревање на рака — пребројување на гласовите.
По гласањето претседавачот соопшти дека
предлогот за покренување постапка за отповикување е усвоен и дека отповикувањето се предлага
поради тоа што именуваниот одборник 4 )
(дека
\

предлогот за покренување постапка е одбиен)
Предлогот за отповикување го составува претседателството на собирот.
Собирот ги одреди 1)
(фамилијарно, татково
2)
и 3)
име и име)
(фамилијарно, татково име и име)
.
да го состават
(фамилијарно, татково име и име)
и го потпишат предлогот за отповикување.
7. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека собирот е завршен.
Собирот заврши со работа во
часот.
Записничар,
Претседавач,
Заверувачи на записникот,
1.
2.

1) Ќе се прецрта текстот во заградата ако се
работи за отповикување на одборник на Општинскиот собор, а ако се работи за отповикување на
одборник на Соборот на работните заедници ќе се
прецрта претходниот текст во заградата.
2
) Треба да се прецрта текстот кој не одговара за поодделен собор.
3
) Ако собирот го свикала општинската изборна комисија во записникот ќе се внесе фамилијарното, татковото и роденото име и местото на
живеењето на претседателот на општинската изборна комисија кој го отворил собирот.
4
) Да се наведат причините поради кои отповикувањето се предлага.
5) Овој став ќ е се внесе ако собирот одлучи
предлогот за отповикување да го состават тројца
избирачи (работни луѓе) присутни на собирот.
О. Изборен образец број 32
Отповикување на одборници на Општинското
собрание
Предлог на собирите на избирачите — собирите на работните
луѓе — за отповикување на одборници (член 169„ 172 и 173 од
Законот за избор на одборници
на општинските и околиските
собранија)
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО
СОБРАНИЕ
Во смисла на член 169 од Законот за избор
на одборници на општинските и околиските собранија поднесуваме предлогот на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе'— за от-

Бр. 20 -

Стр. 443

повикување на одборникот во
(да се означи соборот)
на Општинскотр собрание
(фамилијарно, татково и
избран во Изборродено име и место на живеење)
ната единица бр.
на групата
подгрупата
на изборите одржани на
196— година.
Собирот на избирачите — собирот на работните луѓе — кои предлагаат отповикување е
одржан за подрачјето
1—
(да се означи селото, населбата, а во градовите подрачјето на градот, улицата итн. за кои собирот е одржан)
За
ѕ
.
(да се означи работната организација односно
работната заедница за која собирот на работните
луѓе се одржува)!)
Отповикувањето на именуваниот одборник се
2
предлага поради тоа што
)
Кон предлогот прилегаме записник за работата на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе.
Членови:
Претседавач на собирот на
избирачите,

1) Ќ,е се прецрта оној текст во заградата ако се
работи за одборник на општински собор, а ако се
работи за отповикување на одборник во собор на
работна заедница ќе се прецрта претходниот текст
во заградата.
2
) На ова место да се наведат конкретните
причини поради кои се предлага отповикувањето
3
) Ако собирот на избирачите одредил предлогот да го состават и потпишат три избирачи
(член 169 од споменатиот закон) зборовите „претседавач на собирот на избирачи" и „членови" ќе
се прецртаат а на нивно место ќе се испишат „избирачи кои собирот ги одредил", па тие тројца ќ^е
го потпишат предлогот за отповикување. Нивните
потписи мораат да бидат заверени од органот надлежен за заверување.
О. Изборен образец број 33
Отповикување на одборници на Општинскиот
собор на Општинското собрание
Предлог на група избирачи за
отповикување на одборник избран
за
Општинскиот
собор
(член 170 од Законот за избор
на одборници на општинските и
околиските собранија)
ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКОТО
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА
Во смисла на член 170 од Законот за избор на
одборници на општинските и околиските собранија, поднесуваме предлог за отповикување на
одборникот
(фамилијарно, татково и родено име и
, избран во општинскиот соместо на живеење)
бор на општинското собрание во Изборната единица бр.
.
Отповикувањето на именуваниот одборник го
предлагаме поради тоа што
-Д)

Стр. 444 -

ПРЕДЛАГАЧИ:
(Следуваат потписи од најмалку една третина
од вкупниот број избирачи кои се запишани во
избирачкиот список на подрачјето на изборната
единица во која е избран одборникот чие отповикување се предлага. Покрај секој потпис мора да
биде означено во заграда неговото фамилијарно,
татково и родено име и местото на живеење).
(Следува заверување на потписите на предлагачите од страна на органот надлежен за заверување).
(Кон предлогот мора да се приложи потврда
за сите предлагачи дека се запишани во избирачкиот список, како и потврда за вкупниот број
избирачи запишани во избирачките списоци во
изборната единица).

Изборна единица бр.
на групата
подгрупата на
(да се означи соборот)
на општинското собрание на општината
За гласање за отповикување на одборникот
од
(фамилијарно, татково и родено име)
(место на
избран во Општинското собрание на изживеење)
борите одржани на
196— година.
гласам
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ
ПРОТИВ ОТПОВИКУВАЊЕ
(Печат)

1) На ова место да се наведат конкретните
причини поради кои се предлага отповикувањето.
О. Изборен образец број 34
Отповикување на одборници на Општинското собрание
Оглас за одредување гласање за
отповикување на одборници на
Општинското собрание (член 178
од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
О Г Л А С
Општинската изборна комисија за избор на
одборници на Општинското собрание на основа
член 178 од Законот за избор на одборници на
општинските и околиските собранија о б ј а в у в а
дека со решение број
од
196 —
година распиша
ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ
на одборникот
(фамилијарно, татково и роизбран во
дено име)
(место на живеење)
(да се
на Општинското собрание во
означи соборот)
Изборната единица број
на групата
1
подгрупата
) на
изборите одржани на
196— година.
Според наведеното решение, гласањето за отповикување ќе се изврши на одредените избирачки места во Изборната единица број
на
групата
подгрупата
на
196— година.
Во
196— година. Број
Секретар,
Член,
Претседател,
од

1) Зборовите: групата, подгрупата требаат само
за отповикување на одборници на соборот на работните заедници.
О. Изборен образец број 35
Отповикување одборник на Општинското собрание
Гласачко ливче за гласање за
отповикување одборник на општинското собрание (член 181 од
Законот за избор на одборници
на општинските и околиските собранија)
ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ
за гласање за отповикување на одборници
на општинското собрание на општината
одржано на
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Бр. 20

196—година

Отповикување
собрание

О. Изборен образец број 36
одборници на Општинското
Записник за работата на избирачкиот одбор на денот на гласањето за отповикување одборници на Општинското собрание
(член 177 ст. 1 во врска со чл.
182)

З А П И С Н И К
за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото
место бр.
на изборната единица бр.
на
групата
подгрупата
на
на Општинското собрание
(да се означи соборот)
на Општината
за гласање за
отповикување на одборникот
(фамилијарно, татково
од
избран на
и родено име)
(место на Живеење)
изборите одржани на
196— година.
Присутни се членовите на избирачкиот одбор:
претседателот — заменик на претседателот
, членот — заменик на членот
, членот — заменик на членот
Во работата на Избирачкиот одбор присуствуваат:
, како претставник на
одборникот за чие отповикување се гласа, и
, како претставник на подноси т е л и т е на предлогот за отповикување.
Записникот го води
(да се означи името на
избирачкиот одбор што го води записникот)
а) Пред почетокот на гласањето
Точно во
часот пред пладне, пред просторијата за гласање за отповикување, се состанаа горе именуваните членови на избирачкиот
одбор, претставникот на одборникот за чие отповикување се гласа и претставникот на подносителите на предлогот за отповикување.
Избирачкиот одбор утврди дека просторијата
за гласање е неповредена, ги прегледа кутиите за
гласање, гласачките ливчиња како и сиот материите примен на потврда, и најде се во иста соC T o i 6 a кчко што е оставено вчера. Потоа избирачкиот одбор се увери дека кутијата за гласање е
празна, па об1ави дека се пристапува кон гласање.
(Евентуални забелешки. Ако избирачкиот одбор установи некакви промени, ќе го прецрта соодветниот текст и ќе ја констатира најдената состојба).
б) Г л а с а њ е
За време на гласањето членовите на избирачкиот одбор на секој избирач му објаснуваат како
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се гласа, а на неписмените избирачи кои тоа го
бараат им го чита името на одборникот за чие отповикување се гласа. Гласањето е вршено за сето
време во потполн ред.
За време на гласањето

Бр. 20 -

О. Изборен образец број 37
одборници на Општинското

Отповикување
собрание

Записник на општинската изборна комисија за утврдување резултатите од гласањето за отповикување одборници на општинското собрание (член 183 од
Законот за изоор на одборници
на општинските и околиските
собранија)
Работено на
196— година
во

1)

Гласањето траеше до
часот и тогаш избирачкиот одбор нареди да се затвори зградата. Избирачите кои се затекоа во зградата — дворот —
пуштени се да гласаат, така да гласањето заврши
во
часот.
в) Утврдување на резултатите од гласањето
По завршеното гласање, избирачкиот одбор
најнапред ги преброја неупотребените гласачки
ливчиња и утврди дека ги има
па ги стави
во посебен омот, затвори и запечати.
Потоа избирачкиот одбор утврди дека во изводот од избирачкиот список за ова избирачко
место се запишани
(и со букви
) избирачи за колку избирачи тоа е забележено и на изводот од избирачкиот список.
По ова се пристапи кон отворање на кутијата
за гласање и пребројување на гласачките ливчиња
со кои се гласало за отповикување и гласачките
ливчиња со кои се гласало против отповикувањето.
По Завршеното пребројување избирачкиот одбор утврди:
за отповикување гласале
(со букви

);
против отповикувањето гласале
(со букви
).
Во смисла на член 182 ст. 2 во врска со член
93 од наведениот закон прогласени се за неважни
(со букви
) гласачки
ливчиња.
По барање на претставникот на пратеникот за
чие отповикување се гласа како и по барање на
претставникот на подносителите на предлогот за
отповикување издадена им е потврда за резултатот од гласањето. 2 )
Во текот на работата на избирачкиот одбор
не се случи никаква неправилност
.3)

Претседателот на избирачкиот одбор го објави
јавно резултатот од гласањето за отповикување
пред зградата во која е вршено гласањето.
Со ова работата на Избирачкиот одбор е заклучена во
часот.
Член — Записничар, Член,
Претседател на
Избирачкиот одбор,
Претставник на пратеникот
за чие отповикување се гласа
Претставник на подносителите на
предлогот за отповикување
1) Овде да се внесат сите настани што се случиле во текот на гласањето како и одлуките на
избирачкиот одбор донесени сходно на одредбите
на член 84. 85, 86, 88 во врска со член 186 од Заклонот за избор на одборници на општинските и
околиските собранија.
2
) Ако претставникот на одборникот за чие
отповикување се гласа односно претставникот на
подносителите на предлогот за отповикување не
барале да им се издаде наведената потврда или
тие не присуствуваат на состанокот овој текст да
се прецрта.
3
) Ако се случила некоја неправилност, или
ако има некакви приговори од членовите на избирачкиот одбор или од претставникот на кандидатот односно претставникот на подносителите на
предлогот за отповикување во поглед правилноста
на гласањето, тоа ќ е се внесе овде во записникот.
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З А П И С Н И К
на Општинската изборна комисија за избор на одборници на Општинското собрание на општината
за утврдување на резултатите
од гласањето за отповикување на одборникот
(фаод

милиј арно, татково и родено име)
(место на ж и , на Општинското собрание избран на извеење)
борите одржани во изборната единица број
на групата
подгрупата
на
196— година.
Од страна на Комисијата се присутни: претседателот
, секретарот
и членот
.
Од страна на одборникот за чие отповикување)
се гласа како негов претставник присуствува
, а како претставник на подносителите на предлогот за отповикување
1) Комисијата го прими материјалот за извршеното гласање за отповикување на гореименованиот одборник од избирачките одбори:
По прегледот на материјалот за извршеното
гласање за отповикување комисијата го утврди резултатот од гласањето на поодделните места:
1) На Избирачкото место број
- на изборната единица број
на групата
подгрупата
за отповикувањето гласале
против отповикувањето гласале
неважни гласачки ливчиња
Вкупно гласале - —
2) На избирачкото место бр.
за отповикувањето гласале
против отповикувањето гласале
неважни гласачки ливчиња
Вкупно гласале
2. Според резултатите од гласањето на сите
избирачки места во Изборната единица гласале
вкупно - —
(со букви
)
избирачи. Од овој број гласале:
за отповикувањето
(со букви

)

против отповикувањето

)

неважни гласачки ливчиња

)

(со букви
(со букви

Вкупниот број избирачи запишани во избирачкиот список во целата изборна единица изнесува
(со букви
).
Според овој резултат од гласањето, општинската изборна комисија, на основа член 188 во
врска со член 22 став 1 од Законот за избор на
одборници на општинските и околиските собранија
установува дека одборникот
1
(фамилијарно, тат1
од
е отпоково и родено име)
(место на живеење)
викан — не е отповикан.
Секретар,
Член,
Претседател,
Претставник на одборникот за
чие отповикување се гласало
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4. Претседателот објавува дека се обезбедени:
1) Кутија за гласање
2) Гласачки ливчиња
(со букви

).
О. Изборен образец број 38
Отповикување на одборник на Околиското
собрание
Гласачко ливче за гласање за
отповикување одборник на околиското собрание (член 186 од
Законот за избор на одборници
на општинските и околиските собранија)
ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ
Општинско собрание на општината
За гласање за отповикување на одборникот
од
(фамилијарно, татково и родено име)
Iместо на
од
избран во Околиското собрание во
живеење)
(да се
н а изборите одржани на
означи соборот)
година
гласам

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ
ПРОТИВ ОТПОВИКУВАЊЕ
(печат)
О. Изборен образец број 39
Отповикување одборници на Околиското собрание
Записник за работата на седницата на Општинското собрание
за отповикување одборници на
Околиското собрание (член 185
ст. 3 од Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија)
Работено на
196 — год.
во

5. Претседателот на Општинското собрание со
прозивање по списокот му предава на секој одборник гласачко ливче и ги повикува да пристапат
кон гласање.
Во текот на гласањето дојдоа уште
одборници па и тие гласаа.
Гласањето заврши во
часот.
Бидејки гласањето заврши, претседателот со
двајцата одборници пристапува кон утврдување
на резултатите од гласањето. За таа цел најнапред
ги пребројува неупотребените гласачки ливчиња
и утврдува дека има
(со букви
1 1
па ги става во посебен омот, кого го затвора
и запечатува.
6. По ова се пристапи кон отворање на кутијата за гласање и пребројување на гласовите по
гласачките ливчиња.
По завршеното пребројување се утврди дека
за отповикување на одборникот
(фамилијарно, тагласале
(со букви
:
тково и родено име)
:
—
) одборници а против отповикувањето
(со букви
) одборници.
За неважни ливчиња се прогласени
(со
букви
).
При утврдувањето на резултатите од гласањето не се појави разлика помеѓу вкупниот број
гласови дадени по списокот на одборниците и бројот на гласовите по гласачките ливчиња.
(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот
број гласови дадени по списокот на одборниците
и бројот на гласовите по гласачките ливчиња, резултатот од гласањето се утврди по гласачките
ливчиња. 2 )
Претседателот јавно го објави резултатот од
гласањето па ја заклучи седницата.
Работата на седницата е завршена во
часот.
ЗаЛисничар,
Одборници:
Претседател,
1.
2.

р

З А П И С Н И К
за се-дницата на Општинското собрание на Општина
за отповикување на околиски одборници
1. Седницата ја отвори претседателот на Општинското собрание во
часот.
Претседателот утврди со прозивање на основа
списокот на одборницчте дека на седницата присуствуваат
(со букви
)
одборници на Општинскиот собор и
(со
:
букви
) одборници на Соборот
на работните заедници, додека според списокот
има
(со букви
) одборници на Општинскиот собор и
(со букви
) одборници на с п о р о т на работните заедници.
2. Претседателот утврдува дека е (присутно
мнозинството одборници на секој собор и дека општинското собрание може полноважно да решава,
па објавува дека оваа седница е свикана заради
отповикување на одборникот Ца околиското собрание
(фамилијарно, татково и родено име)
3. Претседателот соопштува дека треба да се
изберат двајца одборници, со чија помош треба
да раководи со гласањето за отповикување.
По овој предлог се избрани одборниците:
1)

(фамилијарно и родено име)
2)

ни

(фамилијарно и родено име)
Записникот ќе го води

1

)

1) Записникот го води лице што ќе го определи претседателот.
2
) АКО настане ваков случај текстот од претходниот став ќе се прецрта.

КОНКУРСИ
Врз основа на член 19 од Законот за изградба
на инвестициони објекти („Службен весник на
НРМ" бр. 33/62), Дирекцијата за изградба на автопатот „Братство-Единство" во СР Македонија —
Скопје, ул. „Кеј 13 ноември" бр. 76 — барака,
распишува
К О Н К У Р С

за отстапување за изградба на следните градежни работи:
1. Изградба на паралелен пат покрај автото тот р. Бабуна—Градско—Неготино од км. О + ООО
до км. QCl 4- 337,5 со пресметковна вредност од
405.436.379 динари.
2. Осум надвожњака со навози на автопатот
од р. Бабуна до Неготино, со претсметковна вредност од 135.978.589 динари.
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Горе наведените работи ќе се завршат до крајот на 1963 година.
Конкурсот за отстапување на напред наведените градежни работи ќе се одржи на ден 8-VI1963 година во 10 часот во просториите на Дирекцијата.
Опис на работите, општи услови и преглед на
елаборатите, понудувачите можат да ги добијат
секој работен ден од 7 до 14 часот во Дирекцијата.
Понудувачите се должни да приложат кон понудите потврди за уплатени кауции од 1%.
Од Конкурсната комисија
ИНВЕСТИТОРСКА ГРУПА
на Воздухопловното претпријатие „20 мај"
— Скопје
распишува
К О Н К У Р С

за отстапување изградба на инвестициони
објекти
1. За изградба на индустриска хала во вредност од Дин. 106.000.000 динари,
2. Внатрешни патишта во вредност од Динари 8.820.000 динари.
Рок за завршување на работите 1. XII. 1963 год.
Учесниците на конкурсот треба да положат
кауција во висина од 1% од пресметковната вредност.
Рок за поднесување на понуди е 15 дена, од
денот на објавувањето на конкурсот во „Службен
весник на СРМ".
За време на траењето на конкурсот условите
и техничкиот елаборат можат да се подигнат и
дадат на увид секој ден во претпријатието „20 мај"
од 12—14 часот.
Конкурсот ќе се одржи во просториите на
„20 мај" на 10. VI. 1963 година во 10 часот.
ИНВЕСТИТОРСКА ГРУПА
„20 МАЈ" - СКОПЈЕ
(598)
Врз основа на член 19 од Законот за изградба
на инвестициони објекти („Службен весник на
НРМ" бр. 33/62), Дирекцијата за изградба на автопатот „Братство-Единство" во СР Македонија —
Скопје, ул. „Кеј 13 ноември" бр. 76 - " б а р а к а ,
распишува
К О Н К У Р С

за отстапување за изградба следните градежни
работи:
1. Изградба на делницата на автопатот „Братство-Единство" Маџари — Петровец, од км. ,418 +
593,70 до км. 427 + 382,25 со пресметковна вредност:
а) Долни строј со објекти до 5 м. во вредност од 386.007.223 дин.;
б) Горни строј со пресметковна вредност
од 362.241.464 дин.
Горе наведените работи ќе се завршат до крајот на 1963 година.

Бр. 20 -

Стр. 447

Конкурсот за отстапување на напред наведените градежни работи ќ е се одржи на ден 8. VI.
1963 година во 10 часот во просториите на Дирекцијата.
Опис на работите, општи услови и преглед на
елаборатот — понудувачите можат да ги добијат
секој работен ден од 7 до 14 часот во Дирекцијата.
Понудувачите се должни да приложат кон понудите потврди за уплатена кауција од 1%.
Советот за просвета на Народниот одбор на
општината Петровец, по предлог на училишните
одбори, распишува
РЕДОВЕН КОНКУРС
за пополнување на испразнетите работни места
во основните училишта на подрачјето на Општината Петровец за учебната 1963/64 година
I Основно училиште Колонија Идризово:
1. Управител на училиштето
2. Наставник по математика — физика
3. Наставник по биологија и хемија
4. Наставник по музичко воспитување
5. Наставник по физичко воспитување

1
1
1
1
1

II Основно училиште — с. Петровец:
Управител на училиштето
Наставник по математика — физика
Наставник по историја и географија
Наставник по музичко воспитување

1
1
1
1

1.
2.
3.
4.

Ш Основно училиште — с. Миладиновци:
1. Наставник по македонски јазик
1
2. Наставник по математика — физика
1
3. Наставник по музичко воспитување
1
УСЛОВИ: За работните места — управител —
завршен филозофски факултет, ВПШ со положен
стручен испит или учителска школа со положен
стручен испит и над 8 години учителска практика.
За работните места — наставник — завршена ВШИ.
За сите работни Јовета обезбеден стан и огрев
спрема Уредбата. Во прв ред за прием доаѓаат
лица НЈТО ќе живеат во местата на работењето.
Документите по Законот за јавните службеници се испраќаат до училишните одбори.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.
Од Советот за просвета на Народниот одбор на општината
Петровец
(601)

Во смисла на член 178 и 190 од Законот за високото школство во СРМ, Советот на Педагошката
академија во Скопје
распишу в а
К О Н К У Р С

за наставници и службеници:
1. За еден наставник (професор или предавач) по предметот француски јазик;
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2. За еден наставник (професор или предавач) по предметите шиптарски јазик и методика
на наставата по шиптарски јазик;
3. За еден наставник (професор или предавач) по предметите шиптарски јазик и литература;
4. За еден наставник (професор или предавач) по предметите англиски јазик и литература;
5. За еден наставник (професор или предавач) по предметите руски јазик и методика на
наставата по руски јазик;
6. За еден наставник (професор или предавач) по предметот историја на југословенските
народи;
7. За еден наставник (професор или предавач)
по предметите општа географија и методика на
наставата по географија;
8. За еден наставник (професор или предавач) по предметот географија на СФРЈ;
9. За еден наставник (професор или предавач) по предметите зоологија и основни елементи
од органската еволуција;
10. За еден наставник (професор или предавач) по предметите неорганска хемија и методика
на наставата по хемија;
11. За еден наставник (професор или предавач) по предметите теоретска и практична аритметика, алгебра и елементи од виша математика;
12. За еден наставник (професор или предавач) по предметите педагогија и психологија;
13. За еден службеник — сметководител;
14. За еден службеник — канцелариски референт;
15. За еден службеник телефонист — портир
— пом. службеник;
16. За еден дактилограф I класа;
17. За еден домар висококвалификувани работник;
18. За еден в и с о к о в а л и ф и к у в а н работник за
парното отопление;
19. За еден баштованџија — цвеќар, квалификуван работник.
За местото професор на Педагошката академија кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: факултетска или рамна на неа спрема, самостојни стручни трудови, здобиено искуство во наставата или во струката и способност
и самостојност во изведувањето на наставата.
За местото предавач на Педагошката академија кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: факултетска или рамна на неа спрема, да владее со проблемите на својата дисциплина и да има практични искуства и способност за
изведување на наставата.

За работното место под ред. бр. 13 можат да
конкурираат лица со завршен економски техникум и најмалку 2 години практика со положен
стручен испит.
Кон пријавите кандидатите треба да приложат: диплома за високо, средно образование,' а за
работните места под ред. бр. 17, 18 и 19 документ
за висококвалификуван односно квалификуван
работник, биографија, список на објавените стручни трудови или самите трудови, извод од службеничкиот лист и согласност на органот, односно
установата во која работи дека може да конкурира. Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот
на Педагошката академија во Скопје до 25 јуни
1963 година.
Во случај местата предвидени со овој конкурс
да не се пополнат до ограничениот рок, конкурсот
продолжува до нивното потполнување.
Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни места вр
органите на управа на Народниот одбор на Кумановска околија
1. Началник на Одделението за општествени
служби,
2. Началник на Одделението за стопанство.
УСЛОВИ:
За работното место под еден филозофски или
правен факултет со подлога практика во струката,
виша педагошка школа, положен стручен испит
и најмалку 5 години практика.
За работното место под два економски или
правен факултет со подолга практика во струката.
Таксираните молби да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија.
Со молбата да се приложи и кратка биографија.
Конкурсот останува отворен до пополнување
на работното место.

СОДРЖИНА
Страна
113. Упатство за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор
на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — 401
114. Упатство за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор на
одборници на општинските и околиските
собранија
— — — — — — — — 426

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско^ издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември"
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорев уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—698
при Народвата банка - Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (3342) — Скопје

