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75. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за 

избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/74), Републичката изборна 
комисија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈ-
СТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
ЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Одделни дејствија според Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија ќе се вршат 
според обрасците кои се отпечатени кон ова упат-
ство и се негов составен дел. 

2. Ако за одделни дејствија во постапката за 
изборот на делегати во соборите на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија не се 
утврдени обрасци во смисла на точка 1 од ова 
упатство, извршителот на соодветното дејствие сам 
ќе ја определи потребната форма на тоа деј-
ствие во писмен облик, во склад со соодветните 
одредби од Законот и соодветните одредби од Пра-
вилата на Републичката конференција на ССРНМ. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за обрас-
ците за вршење одделни дејствија според Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 10/69). 

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

Бр. 15/1 
15 март 1974 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алековски, е. р. Славе Петровски, е. р 

Р. Изборен образец бр. 1 
Записник за работата на собирот на 

делегацијата-делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници и 
општествено-политичките организации 
за предлагање кандидати за делегати 
во соборите на Собранието на СРМ 
(член 32, 68 и 92 од Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието 
на СРМ). 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ДЕЛЕГАЦИ-
ЈАТА-ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — РАБОТНИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ, ЗАЕДНИЦИ — ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 1} 

(назив на ор-

ганизациите, заедниците — општествено-политич-

ките организации чии делегации го одржуваат со-
бирот) ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЕ-
ЛЕГАТИ ВО НА СОБРА-

(да се означи соборот) 
НИЕТО НА СРМ. 

ОБЛАСТ НА ТРУДОТ 2) 
Делегатска единица 3) 
1. Собирот се одржа на 19— година, во 

и започна со работа во часот. 
(место) 

2. Собирот се одржува за делегацијата-деле-
гациите на: 

1& 
(назив на основната организација на здруже-

ниот труд, работната заедница, месната заедница, 
односно општеетвено-политичката организација) 

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

10) 
3. Собирот на делегацијата-делегациите го сви-

ка претседателот на 
(име и презиме и назив на ор-

ганот-организациј ата) 
во договор со . 

(да се наведе организацијата во до-

говор со која се свикува собирот (член 32 од За-

конот). 
4. Собирот на делегацијата-делегациите го от-

вори свикувачот, односно овластеното лице од него 

(име и презиме и занимање на овластеното лице) 
5. По отворањето на собирот се мина кон из-

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

За претседавач -
(име и презиме, занимање, де-

лизација чиј е член) 
За членови: 
1) -

(име и презиме, занимање, делегација чиј 

е член) 
2) 
3) 
4 ) 
Собирот потоа за записничар го избра: 

(име и презиме, занимање, делегација чиј е член) 
6. Претседавачот утврди, врз основа на спи 

сокот на членовите на делегацијата-делегациите, 
дека има вкупно (со букви: ) 
членови, а дека на собирот присуствуваат 
(со букви: ), а бројот на присутните 
од одделните делегации што го сочинуваат соби-
рот е следен: 

1) -
(назив на основната организација на здру-

жениот труд, работната заедница, месната заед-

ница, односно општествено-политичка организација) 
(со букви: ) членови. 
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Претседавачот констатира дека собирот може 
да работи и полноважно да одлучува и објави де-
ка собирот е свикан заради предлагање на канди-
дати за делегати во на Со-

(да се означи соборот) 
бранието на СРМ. 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на собирот. 

На предлог од претседавачот, собирот го утвр-
ди следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Предлагање кандидати за делегати во 

(да се 
на Собранието на СРМ, и 

означи соборот) 
2) Прифаќање на предложените кандидати. 
По ова се мина на предлагање на кандидати за 

делегати. 
Од членовите на собирот за кандидати за де-

легати се предложени: 
1) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

!) Непотребното да се прецрта. 
2) Оваа рубрика се пополнува само за собири-

те на делегациите од областите на здружениот 
труд. 

3) Оваа рубрика се пополнува само за собири-
те на делегациите од областите на здружениот 
труд. 

4) Ако во. текот на работата на собирот се слу-
чат било какви неправилности или ако бидат под-
несени приговори, тоа овде ќе се внесе во запис-
никот. 

Р» Изборен образец бр. 2 
Записник за работата на општинска-* 

та кандидациона конференција за утвр-
дување на листата на кандидати за де-
легати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СРМ (член 34 од За-
конот за избор на делегати во соборите 
на Собранието на СРМ). 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА ОПШТИНСКАТА КАНДИДА-
ЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОДРЖАНА ЗАРАДИ 
УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. Општинската кандидациона конференција 
се одржа во на 197— година и за-

(место) 
почна со работа во часот. 

2. Општинската кандидациона конференција се 
одржа за Општината а заради ут-
врдување на Листата на кандидати за делегати во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ од подрачјето на Општината а за — 

(да се оз-

начат областите на трудот и делегатските единици) 
3. Седницата на Општинската кандидациона 

конференција ја свика претседателот на Општин-
ската конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ. 

4. Седницата на Општинската кандидациона 
конференција ја отвори , претседа-
тел на Општинската конференција на ССРНМ. 

5. По отворањето на седницата се мина на 
избор на работно претседателство на Кандидацио-
ната конференција. Конференцијата едногласно — 
со мнозинство на гласови за претседавач го избра 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
а за членови на работното претседателство ги 
избра: 

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

веење) 
2) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење) 
Потоа за записничар го избра 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
6. Пресе давачот утврди дека на седницата при-

суствуваат (со букви: ) члено-
ви на Кандидационата конференција и "дека Кан-
дидационата конференција има вкупно 
(со букви: ) членови. 

7. Претседавачот утврди дека присуствуваат 
најмалку две третини од вкупниот број членови 
и дека Кандидационата конференција може да 
работи и полноважно да одлучува, па објави дека 
седницата е свикана заради утврдување Листа на 
кандидати за избор на делегати во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ. 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на Кандидационата конференција. 

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д : 
Ц Запознавање со предлозите на кандидати 

за делегати во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРM предложени од собирите гш 
делегациите на основните самоуправни организа-
ции и заедници по области на трудот и делегат-
ски единици;1) 

2) Предлагање на кандидати за делегати по 
области на трудот и делегатски единици; 

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

9. По ова се мина кон запознавање со предло-
жените кандидати за делегати од собирите на де-
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легациите (член 33 од Законот за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на СРМ)2) 

За кандидати за делегати се предложени вкуп-
но кандидати и тоа: 

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
Делегатска единица вкупно 

кандидати. 
II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица вкупно 

кандидати. 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица вкупно 

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

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица вкупно 

кандидати. 
V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И 

НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица вкупно 
кандидати. 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА 
КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА-
ЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУ-
ВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУ-
ДОТ (член 7 точка 6 од Законот) ВКУПНО 

КАНДИДАТИ. 
10. По запознавањето со предлозите за канди-

дати за делегати од собирите на делегациите, се 
мина кон предлагање на кандидати за делегати 
од членовите на Кандидационата конференција. 

По завршеното предлагање на кандидати за 
делегати со јавно гласање одделно за секој од 
предложените кандидати со мнозинство гласови од 
присутните членови на Конференцијата е составе-
на Листа на кандидати. 

Во Листата на кандидатите се внесени: 
I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица 
1) Кандидат 

(име и презиме, занимање и мес-

то на живеење, датум на раѓањето, означување на 

делегацијата чиј е член. 
2) Ити. 
II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица » 
1) Кандидат 

(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење, датум на раѓањето, означување 

на делегацијата чиј е член) 
2) Ити. 

ЈП. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СОЦИ-
ЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Делегатска единица 
1) Кандидат 

(име и презиме, занимање и мес-

то на живеење, датум на раѓањето, означување на 

делегацијата чиј е член) 
2) Ити. 

IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИ-
ТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ 
ЗАЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 

Бр. 12 — Стр. 259 

1) Кандидат 
(име и презиме, занимање и ме-

сто на живеење, датум на раѓањето, означување 

на делегацијата чиј е член) 
2. Ити. 

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

ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 
Делегатска единица 
1) Кандидат 

(име и презиме, занимање и мес-

то на живеење, датум на раѓањето, означување на 

делегацијата чиј е член) 
2) Ити 

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

ТРУДОТ (член 7 т. 6 од Законот) 
1) Кандидат 

(име и презиме, занимање и место 
на живеење, датум на раѓањето, означување на 

делегацијата чиј е член) 
2) Ити. 
11. Потоа претседавачот соопшти дека ја пре-

кинува работата на Кандидационата конференција, 
заради подготвување на гласањето за утврдување 
на кандидати за делегати па продолжетокот на ра-
ботата на Кандидационата конференција го закажа 
за часот. 

12. Кандидационата конференција ја продолжи 
работата во часот. 

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

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

Вкупно гласаа в 
Гласањето е завршено во часот. 
13. Откако гласањето е завршено претседава-

чот со помош на членовите на работното претсе-
дателство пристапи кон утврдување на резулта-
тите од гласањето. За таа цел најпрвин ги пре-
брои неупотребените гласачки ливчиња и утврди 
дека ги има (со букви ) и ги 
стави во посебен омот што го затвори и запечати. 

14. По ова се помина кон отворање на кути-
јата за гласање и пребројување на гласовите по 
гласачките ливчиња за секоја област на трудот и 
делегатска единица и тоа за секој кандидат од-
делно. 

По завршеното пребројување претседавачот ги 
соопшти резултатите од гласањето како и кој од 
предложените кандидати се утврдени за кандида-
ти и тоа: 

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

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

2) Ити. 
За кандидат е утврден 

Симе и презиме) 
И. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУ-

КАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица 
1) Кандидатот доби 

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

2. Ити. 
За кандидат е утврден 

(име и презиме) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Делегатска единица 
1) Кандидатот доби (со 

(име и презиме) 
букви: ) гласови. 

2) Ити. 
За кандидат е утврден 

(име и презиме) 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗДРУЖЕНИЈА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗАЕДНИЦИ 
ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) Кандидатот доби (со 

(име и презиме) 
букви: ) гласови. 

2) Итн 
За кандидат е утврден 

(име и презиме) 
V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

И НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 
1) Кандидатот доби (со 

(име и презиме) 
букви: ) гласови. 

2) Итн. 
За кандидат е утврден 

(име и презиме) 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО 
РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ 
ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕДНО СО 
РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУВААТ СВО-

ЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ 
(чл. 7 т. 6 од Законот) 

1) Кандидатот доби 
(име и презиме) 

(со букви: ) гласови. 
2) Ити. 
За кандидат е утврден 

(име и презиме) 
Во текот на утврдувањето на резултатите од 

гласањето не се случи никаква неправилност. 3) 
15. Кандидационата конференција заклучи да се 

состави Листа на кандидати за делегати во смис-
ла на член 35 од Законот за избор на делегати 
во соборите на Собраните на СРМ. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседава-
чот објави дека работата на Кандидационата кон-
ференција е завршена. 

Работата на Кандидационата конференција за-
врши во часот. 

Записничар, Претседавач, 

Членови на работното претседателство: 
1. 
2. 

Печат 
!) Доколку од општината се делегира еден де-

легат во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ, се наведува само областа на тру-
дот, од која се делегира. 

з) Ако се случила било каква неправилност, 
легати од собирите на делегациите по области на 
трудот и делегатски единици е составен дел на 
овој записник. 

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

Р. Изборен образец бр. 3 
Листа на кандидати на општин-

ската кандидациона конференција за 
избор на делегати во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ 
(член 35 од Законот за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на 
СРМ). 

15 март 1974 

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Во смисла на член 35 од Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на СРМ 
поднесуваме ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ, што ќе се одр-
жи на 19— година, заради огласување. 

Листата на кандидатите е утврдена на седни-
цата на Општинската кандидациона конференција 
за општината што е одржана на 

19— година во , по области 
на трудот и делегатски единици. 

Општинската кандидациона конференција ја 
утврди следната 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица 1) 
1) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, датум на раѓање со означување на де-

легацијата чиј е член) 
2) Ити. 
II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица 
1) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, датум на раѓање со означување на делега-

цијата чиј е член) 
2) Итн. 

III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Делегатска единица 
1) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, датум на раѓање со означување на делега-

цијата чиј е член) 
2) Ити. 

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

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, датум на раѓање со означување на деле-

гацијата чиј е член) 
2) Ити. 

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

ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 
Делегатска единица 
1) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, датум на раѓање со означување на деле-

гацијата чиј е член) 
2) Ити. 

VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНР1ТЕ ЛУЃЕ 
ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА 
КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА-
ЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУ-
ВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУ-

ДОТ (член 7 точка 6 од Законот) 
1) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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веење, датум на раѓање со означување на деле-

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

Записникот за работата на Кандидационата конфе-
ренција како и писмените изјави од кандидатите 
дека ја прифаќаат кандидатурата. 

19— година 
к 

Претседавач, 

Членови на работното претсе-
дателство, 
1. 
2. 

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

Р. Изборен образец бр. 4 
Изјава на кандидат дека ја прифа-

ќа кандидатурата за избор на делегат 
(член 36 од Законот за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на СРМ) 

И З Ј А В А 
Изјавувам дека ја прифаќам кандидатурата за 

избор на делегат во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија од областа во Делегатската 
единица што ќе се одржи на 
19— година. 

19— година 

(потпис) 

(име и презиме и место на живеење — адреса) 

Р. Изборен образец бр. 5 
Потврда за примена листа на кан-

дидати за избор на делегати на Собра-
нието на СРМ (член 36 од Законот за 
избор на делегати во соборите на Соб-
ранието на СРМ) 

П О Т В Р Д А 
Се потврдува дека 

1) на ден 19— година на оваа 
комисија и поднесоа листа на кандидати за де-
легати во на Собранието на 

(да се означи соборот) 
Социјалистичка Република Македонија од Општин-
ската кандидациона конференција, која содржи 
вкупно (со букви: ) 
кандидати за делегати. 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

19 година — Бр. 
Во 

Секретар, Претседател, 

(Печат) 

*) Се наведуваат името и презимето на чле-
новите на претседателството на Општинската кан-
дидациона конференција кои ја поднесуваат лис-
тата на кандидати заради огласување. 

Р. Изборен образец бр. 6 
Оглас на листата на кандидати за 

делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СРМ (член 36 од За-
конот за избор на делегати во соборите 
на Собранието на СРМ) 

О Г Л А С 
Општинската изборна комисија за избор на 

делегати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија , 

врз основа на член 36 од Законот за избор на де-
легати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, ОБЈАВУВА дека 
Општинската кандид аци она конференција на оп-
штината за кандидати за де-
легати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија за 
изборот што ќе се одржи на 19 го-
дина УТВРДИ: 

Л И С Т А НА К А Н Д И Д А Т И 
I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање 

и место на живеење, датум на раѓањето со озна-

чување на делегацијата чиј е член) 
2) Ити. 

И. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
НАУКАТА И КУЛТУРАТА 

Делегатска единица 
1) За кандидатот -

(име и презиме, занимање 

и место на живеење, датум на раѓањето со озна-

чување на делегацијата чиј е член) 
2) Ити. 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица , 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање 

и место на живеење, датум на раѓањето со озна-

чување на делегацијата чиј е член) 
2) Ити. 

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

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање 

и место на живеење, датум на раѓањето со озна-

чување на делегацијата чиј е член) 
2) Итн. 

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

РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 
Делегатска единица ( 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање 

и место на живеење, датум на раѓањето со озна-

чување на делегацијата чиј е член) 
2) Ити. 

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

ТРУДОТ (член 7 точка 6 од Законот) 
1) За кандидатот 

(име и презиме, занимање 

и место на живеење, датум на раѓањето со озна-

чување на делегацијата чиј е член) 
2) Ити. : 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕ-

ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
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Член, 

(Печат) 

Р. Изборен образец бр. 7 
Гласачко ливче за избор на делега-

ти во Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРИ (член 38 од Законот 
за избор на делегати во соборите на Со-
бранието на СРИ) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ1) 
Избор на делегати во Соборот на здружениот 

труд на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, одржан на седницата на Соборот 
на здружениот труд на Собранието на општината 

, на 19— година. 
I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Делегатска единица 
1) Кандидатот 

(име и презиме) 
2) Кандидатот — 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избираат 

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

ТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица 
1) Кандидатот -

(име и презиме) 
2) Кандидатот — 

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

делегат-ти. 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица 
1) Кандидатот (име и презиме) 
2) Кандидатот — 

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Делегатска единица 
1) Кандидатот — 

(име и презиме) 
2) Кандидатот -— 

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

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

И НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 
1) Кандидатот — 

(име и презиме) 
2) Кандидатот 

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

делегат-ти. 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА 
КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА-
ЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУ-
ВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУ-

ДОТ (ЧЛ. 7 ТОЧКА 6 ОД ЗАКОНОТ) 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот —— 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира еден де-

легат, 
(печат) 

!) Во гласачкото ливче имињата на кандида-
тите се внесуваат по редот по кој се наведени во 
листата на кандидатите. Според тоа, непотребното 
не се користи. 

Р. Изборен образец бр 8. 
Записник за работата на седницата 

на соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината за избор на де-
легати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СРМ (член 41 од За-
конот за избор на делегати во соборите 
на Собранието на СРМ). 

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

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

1. Седницата на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината ја свика 
претседателот на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Седница-
та се одржа на 19— година. 

2. Седницата ја отвори , 
претседател на Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на општината во 
часот. 

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

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

веење) и 
2) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење). 
Потоа, за записничар Соборот го избра 

(име и 

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

сокот на делегатите утврди дека Соборот има 
делегати и дека на седницата присуствуваа 

(со букви: ) делегати. Потоа 
констатира дека е присутно потребното мнозинство 
од делегатите и дека Соборот може да работи и 
полноважно да одлучува. 

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

5. Претседателот објави дека е примена кутија 
за гласање, (со букви: ) гла-
сачки ливчиња и оглас за објавена листа на кан-
дидати од Општинската изборна комисија за из-
бор на делегати во соборите на Собранието на СР 
Македонија бр. од 19— година 
и тоа: 1) 

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

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

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

делегат-ти. 
II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

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

делегат-ти. 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
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Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

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

делегат-ти. 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИТЕ РАБОТНИ ЗАЕД-

НИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД. 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

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

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

И НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

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

делегат-ти. 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА 
КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕД-
НО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУ-
ВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУ-

ДОТ (чл. 7 т. 6 од Законот) 
1) За кандидатот 

(име и презиме) 
2) За кандидатот 

(име и презиме) 
Во делегатската единица се избира еден делегат. 
6. Претседателот го објасни начинот на гласа-

њето и извести дека делегатот може да гласа само 
за онолку кандидати колку што се избираат деле-
гати во Соборот на здружениот труд на Собранието 
на СР Македонија од соодветната делегатска еди-
ница и дека делегатот може да гласа за кандида-
тите чии имиња се наведени во гласачкото ливче. 

7. Претседателот на Соборот, со прозивка по 
списокот на делегатите во Соборот, на секој деле-
гат му предаде гласачко ливче и ги повика да при-
стапат кон гласање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
делегати и тие гласаа. 

Вкупно гласаа делегати. 
Гласањето заврши во часот. 2) 

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

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

10. Потоа се пристапи кон отворање на кути-
јата за гласање и кон пребројување на гласовите 
по гласачките ливчиња за секој одделен кандидат 
(по области на трудот и делегатски единици). 

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

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

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

2) Кандидатот , 
(име и презиме) 
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доби (со букви: ) гласови. 
Неважни гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-ти. 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН 

(име и презиме) 
И. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

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

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви - ) гласови. 
Неважни гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира-ат 

делегат-и. 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН 

(име и презиме) 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица . 
1) Кандидатот 

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

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

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

делегат-и. 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН 

(име и презиме) 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РАБОТНИ ЗАЕД-

НИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ КАКО 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД. 

Делегатска единица 
1) Кандидатот 

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

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

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

делегат-и. 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН 

(име и презиме) 
V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

И НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 
1) Кандидатот 

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

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

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

делегат-и. 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН 

(име и презиме) 

VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА 
КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗАЕД-
НО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУЖУ-
ВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА ТРУ-

ДОТ (чл. 7 т. 6 од Законот) 
1) Кандидатот 

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

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви: : ) гласови. 
Неважни гласачки ливчиња има . 
ЗА ДЕЛЕГАТ Е ИЗБРАН 

(име и презиме) 
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При утврдувањето на резултатот од гласањето 
не се појави разлика меѓу бројот на гласовите спо-
ред списокот на делегатите и бројот на гласовите 
според гласачките ливчиња (член 40 став 5 од За-
конот). 

11. Претседателот на Соборот откако го сооп-
шти резултатот од гласањето и кој од кандидатите 
е избран за делегат во соодветната делегатска еди-
ница, ја заклучи седницата. 

Работата на седницата заврши во часот. 
Записничар, Претседател, 

Делегати што му помагаат 
1 
2. 

(печат) 
1. Доколку од општината се делегира еден де-

легат, се наведува само областа на трудот од која 
се делегира. 

2. Овде се внесуваат сите евентуални настани 
во текот на гласањето од значење за изборот. 

Р. Изборен образец бр. 9 
Записник за работата на општин-

ската изборна комисија за утврдување 
на резултатот од гласањето за изборот 
на делегати во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ (член 44 
од Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на СРМ) 

З А П И С Н И К 
за работата на Општинската изборна комисија за 
избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 
за утврдување на резултатот од изборот на деле-
гати во Соборот на здружениот труд на Собрани-
ето на СР Македонија, одржан во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината 

на 19 година. 
На седницата на Комисијата одржана на 

19 година се присутни: претседателот 
, секретарот 

и членот . 
1. За изборите на делегати во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СР Македо-
нија, што се одржани во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на општината 
на 19 година, оваа комисија ја 
ОГЛАСИ следната 

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

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

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

делегат-ти. 
II. ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НА-

УКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

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

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

делегат-ти. 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СО-

ЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица 
1) За кандидатот 

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

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

делегат-ти. 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДР-

ЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РА-
БОТНИ ЗАЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИ-

РАНИ КАКО ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

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

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

делегат-ти. 
V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИ-

ЦА И НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 
1) За кандидатот 

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

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

делегат-ти. 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУ-

ЃЕ ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ 
НА КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ЗАЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУ-
ЖУВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА 
ТРУДОТ (чл. 7 т. 6 од ЗАКОНОТ) 

1) За кандидатот 
(име и презиме) 

2) За кандидатот 
(име и презиме) 

Во делегатската единица се избира еден де-
легат. 

2. Комисијата ги прими изборните акти од 
претседателот на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината и 
откако ги прегледа изборните акти и пребројува-
њето на гласачките ливчиња, Комисијата утврди 
дека резултатот од изборот во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на општината е след-
ниот: 

I. ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
Делегатска единица 
1) Кандидатот — 

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

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

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

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

УКАТА И КУЛТУРАТА 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

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

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

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

делегат-ти. 
III. ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СО-

ЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Делегатска единица 
1) Кандидатот 

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

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

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

делегат-ти. 
IV. ОД РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДР-

ЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ 
РАБОТНИ ЗАЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИ-
РАНИ КАКО ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД 

Делегатска единица 
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1) Кандидатот 
(име и презиме и место на живеење) 

доби (со букви: ) гласови. 
2) Кандидатот 

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

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

делегат-ти. 
V. ОД РЕДОТ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИ-

ЦА И НА ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

Делегатска единица 
1) Кандидатот 

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

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

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

делегат-ти. 
VI. ОД ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУ-

ЃЕ ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ 
НА КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ЗАЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУ-
ЖУВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА 
ТРУДОТ (чл. 7 точка 6 од ЗАКОНОТ) 

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

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

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

Неважечки гласачки ливчиња има . 
Во оваа делегатска единица се избира еден 

делегат. 
3. Во списокот на Соборот на здружениот 

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

На седницата на Соборот присутни биле 
(со букви: ) делегати, а од нив 
гласале (со букви: ) делегати. 

4. Според наведените резултати, а врз основа 
на член 45 од Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на СР Македонија, Коми-
сијата утврди дека на седницата на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината 

, а за делегати во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, се избрани и тоа: 

I. ЗА ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
1) За делегатската единица , 

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

(име и презиме и место на живеење) 
И. ЗА ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НА-

УКАТА И КУЛТУРАТА 
1) За делегатската единица , 

(име и презиме и место на живеење) 
III, ЗА ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СО-

ЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
1) За делегатската единица , 

(име и презиме и место на живеење) 
IV. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ДР-

ЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА И ДРУГИ РА-
БОТНИ ЗАЕДНИЦИ ШТО НЕ СЕ ОРГАНИЗИ-
РАНИ КАКО ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД 

1) За делегатската единица , 

(име и презиме и место на живеење) 
V. ЗА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И ЗА 

ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУ-
ЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

1) За делегатската единица 

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

(име и презиме и место на живеење) 
VI. ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУ-

ЃЕ ШТО РАБОТАТ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ 
НА КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ЗАЕДНО СО РАБОТНИЦИТЕ СО КОИ ГО ЗДРУ-
ЖУВААТ СВОЈОТ ТРУД И СРЕДСТВАТА НА 
ТРУДОТ (Чл. 7 ТОЧКА 6 од ЗАКОНОТ). 

1) 
(име и презиме и место на живеење) 

Секретар, Член, Претседател, 

(печат) 

Р. Изборен образец бр. 10 
Уверение за избор на делегати во 

Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на СРМ (чл. 46 од Законот 
за избор на делегати во соборите на 
Собранието на СРМ) 

Општинската изборна комисија за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија , 
врз основа на резултатот од изборите одржани на 

19 година, издава 
У В Е Р Е Н И Е 

(име и презиме и место на живеење) 
е избран за делегат во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија од областа на 
во Делегатската единица . 

Уверението му се издава на именуваниот-ната 
врз основа на член 46 од Законот за избор на де-
легати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

19 година 

Секретар, Претседател, 

Член, 

(печат) 

Р. Изборен образец бр. 11 
Уверение на делегатот што се де-

легира наместо друг делегат во Со-
борот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ (член 48 од Законот за 
избор на делегати во соборите на Со-
бранието на СРМ). 

Општинската изборна комисија за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија за општината 

, врз »основа на резултатите 
од изборот извршен на седницата на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината, 
одржана на 19 година, издава 

У В Е Р Е Н И Е 

(име и презиме и место на живеење) 
е избран за делегат во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија наместо делегатот во тој собор 

што е из-
(име и презиме и место на живеење) 
бран на изборите одржани на 19 
година, од делегатската единица 
од областа на и тоа 
за седницата на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРМ што ќе се одржи на 
19 година — за периодот од 19 
до 19 година.*) 

Уверението му се издава на именуваниот-ната 
врз основа на член 48 став 3, а во врска со член 
46 од Законот за избор на делегати во соборите 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 
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(печат) 

*) Непотребното да се прецрта. 
Р. Изборен образец бр. 12 

Предлог за поведување постапка 
за отповикување на делегати во Со-
борот на здружениот труд на Собра-
нието на СРИ (член 55 од Законот 
за избор на делегати во соборите на 
Собранието на СРМ) 

ДО 
ОПШТИНСКАТА КАНДИДАЦИОНА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 
СРИ 

(место) 
Во смисла на член 55 од Законот за избор на 

делегати во соборите на Собранието на СРИ 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/74 година), ПОД-
НЕСУВАМЕ Предлог од собирот на делегацијата 
— делегациите*) на основните самоуправни орга-
низации и заедници на 

(назив и место на основ-

ните самоуправни организации и заедници чии 
з а поведува-

делегации го поднесуваат предлогот) 
ње на постапка за отповикување на делегатот во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на 
СРМ од делегатската единица 

(назив на делегат-
, на , 

ската единица) (да се означи областа на трудот) 
кој е избран на изборите одржани 
19 година, и тоа: 
Ред. Име и презиме Занимање Делегација 

бр. чиј е член 

Предлогот за отповикување е усвоен на со-
бирот на делегацијата — делегациите*) од наве-
дената делегатска единица, одржан на 
19 година, а поради следните причини: 

Во прилог доставуваме Записник за работата 
на собирот на делегацијата — делегациите*). 

Претседавач на собирот на 
делегацијата — делегациите*) 

Членови на работното 
претседателство на со-
бирот на делегацијата — 
делегациите*) 
1. 
2. 

19 год. 
Во 

*) Непотребното да се прецрта. 

Р. Изборен образец бр. 13 
Гласачко ливче за отповикување 

на делегат во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СРМ (чл. 58 од 
Законот за избор на делегати во со-
борите на Собранието на СРМ) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
За гласање за отповикување на делегатот 

од 
(име и презиме) (место) 

избран во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ во Делегатската единица 

(назив на 
— од областа на 

делегатската единица) (да се означи 
на изборите одржани на > 

областа на трудот) 
19 година. 

Г л а с а м : 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ 

ПРОТИВ ОТПОВИКУВАЊЕТО 
(печат) 

Р. Изборен образец бр. 14 
Записник за работата на општин-

ската кандидациона конференција за 
утврдување листа на кандидати за де-
легати во Соборот на општините на 
Собранието на СРМ (чл. 68 во врска 
со чл. 34 од Законот за избор на де-
легати во соборите на Собранието на 
СРМ) 

ЗАПИСНИК 
за работата на Општинската кандидациона кон-
ференција одржана заради утврдување на листа-
та на кандидати за избор на делегати во Соборот 

на општините на Собранието на СРМ 
1) Општинската кандидациона конференција 

се одржа во на и започна 
со работа во часот. 

2) Општинската кандидациона конференција 
се одржува за општината — а заради утврдување 
на листа на кандидати за делегати во Соборот на 
општините на Собранието на СРМ. 

3) Седницата на Општинската кандидациона 
конференција ја свика претседателот на општин-
ската конференција на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ. 

4) Седницата на Општинската кандидациона 
конференција ја отвори 
претседател на општинската конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ. 

5) По отворањето на седницата се мина на 
избор на работно претседателство на Кандида-
ционата конференција. Конференцијата едноглас-
но, со мнозинство на гласови за претседател го 
избра 

(име и презиме, зан. и место на живеење) 
а за членови на работното претседателство ги из-
бра: 

1. 
(име и презиме, зан. и место на живеење) 

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

Потоа за записничар го избра 
(име и презиме, 

занимање и место на живеење) 
6) Претседавачот утврди дека на седницата 

присуствуваат (со зборови: 
) членови на Конферен-

цијата и дека Конференцијата има вкупно 
(со букви: ) членови. 

7) Претседавачот утврди дека присуствуваат 
најмалку две третини од вкупниот број на члено-
ви и дека Конференцијата може да работи и пол-
новажно да одлучува, па објави дека седницата 
е свикана заради утврдување Листа на кандида-
ти за избор на делегати во Соборот на општините 
на Собранието на СРМ. 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
бота на Конференцијата. 

8) На предлог на претседавачот, Конференци-
јата го утврди следниот: 

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Запознавање со предлозите на кандидати за 

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

2) Предлагање кандидати за делегати 
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3) Утврдување Листа на кандидати за делегати. 
9) По ова се мина кон запознавање со предло-

жените кандидати за делегати од собирите на де-
легациите (чл. 33 од Законот).1) 

За кандидати за делегати се предложени вкуп-
но — кандидати. 

10) По запознавањето со предлозите за кан-
дидати за делегати се мина кон предлагање на 
кандидати за делегати од членовите на кандида-
ционата конференција. 

По завршеното предлагање на кандидати за 
делегати со јавно гласање одделно за секој пред-
ложен кандидат со мнозинство на гласови од при-
сутните членови на Конференцијата составена е 
листа на кандидати. 

Во листата на кандидатите се внесени: 
1) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, датум на раѓање и означување на делега-

цијата чиј е член) 
2) 
3) Ити. 
11) Потоа претседавачот соопшти дека ја пре-

кинува работата на Кандидационата конференци-
ја, заради, подготвување на гласањето за канди-
дати за делегати на продолжетокот на работата на 
Кандидационата конференција го закажа за 
часот. 

12) Кандидационата конференција ја продол-
жи работата во часот. 

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

Во текот на гласањето дојдоа уште чле-
нови на Кандидационата конференција, па и тие 
гласаа. 

Гласањето е завршено во часот. 
13) Откако гласањето е завршено претседава-

чот со помош на членовите на претседателството 
пристапи кон утврдување на резултатите од гла-
сањето. За таа цел најпрвин ги преброи неупо-
требените гласачки ливчиња и утврди дека ги 
има (со букви: ) 
и ги стави во посебен омот — што го затвори и 
запечати. 

14) По ова се пристапи кон отворање на ку-
тијата за гласање и пребројување на гласовите 
по гласачките ливчиња за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување претседавачот ги 
соопшти резултатите од гласањето и кој од пред-
ложените кандидати се утврдени за кандидати 
и тоа: 

1) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви ) 
гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме) 

доби (со букви •) 
гласови. 

3) Ити. 
Неважечки гласачки ливчиња имаше . 
Во текот на утврдувањето на резултатите од 

гласањето не се случи никаква неправилност.2) 
15̂  Кандидационата конференција заклучи да 

се состави Листа на кандидати за делегати во 
смисла на член 35 од Законот за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на СРМ. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседава-
чот објави дека работата на Кандидационата кон-
ференција е завршена. 

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

Членови на работното претседателство: 
1. 
2. 

!) Списокот на предложените кандидати за де-
легати од собирите на делегациите на основните 
организации на здружениот труд, месните заед-
ници и на општествено-политичките организации 
е составен дел на овој записник. 

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

Р. Изборен образец бр. 15 
Листа на кандидати на општинска-

та кандидациона конференција за де-
легати во Соборот на општините на 
Собранието на СРМ (чл. 68 во врска со 
чл. 35 од Законот за избор на делегати 
во соборите на Собранието на СРМ) 

ДО 
ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во смисла на член 68 а во врска со чл. 35 
од Законот за избор на делегати во соборите на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија поднесуваме ЛИСТА НА КАНДИДАТИ за 
делегати во Соборот на општините на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија за из-
борот што ќе се одржи на 19 
година на заедничка седница на соборите на Со-
бранието на општината 
заради огласување. 

Листата на кандидатите е утврдена на сед-
ница на Општинската кандидациона конференци-
ја што е одржана на 19 година 
во . 

Општинската кандид ациона конференција ја 
утврди следната: 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
1) 

(име и презиме, место на живеење, датум 

Кон Листата на кандидатите приложуваме за-
писник за работата на Кандидационата конфе-
ренција и писмени изјави од секој кандидат де-
ка ја прифаќа кандидатурата. 

19 година 

РАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
ПРЕТСЕДАВАЧ, 

ЧЛЕНОВИ: 
1. 
2. 

Р. Изборен образец бр. 16 
Оглас на листата на кандидатите 

за делегати во Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија (член 68 во врс-
ка со член 36 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија) 

О Г Л А С 
Општинската изборна комисија за избор на 

делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија 
врз основа на член 68 во врска со член 36 од 
Законот за избор на делегати во Соборите на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, објавува дека во Листата на кандидатите 
на општинската кандидациона конференција на 
општина за кандидати 
за делегати во Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
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за изборите што ќе се одржат на 
година е утврдена 

19- 2. 

1. 
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, датум на раѓање со означување на деле-

гацијата чиј е член). 
2. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Во , 19 год. бр. 
Секретар, Претседател, 

Член 

(печат) 

Р. Изборен образец бр. 17 
Гласачко ливче за избор на делега-

ти во Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Република 
Македонија (член 68 во врска со член 
38 од Законот за избор на делегати 
во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија) 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ1) 
Избор на делегати во Соборот на општините 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Собранието на општи-
ната одржан 19 
година. 

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

веење на кандидатот) 
2) 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење на кандидатот) 
3) итн. 
Се избираат двајца делегати. 

(печат) 

2. Седницата ја отвори 

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење) 
3. -

(име и презиме, занимање и место на жи-

веење) 
4. Претседателот на Собранието утврди врз ос-

нова на списоците на делегатите во соборите на 
Собранието на општината дека има делегати 
и дека на седницата присуствуваат делегати, 
и тоа: 
од Соборот на здружениот труд 
(со букви: — ) 
делегати, од Соборот на месните заедници 
(со букви: ) 
делегати и од Општествено-политичкиот собор 
(со букви: 
делегати. 

- ) 

Потоа констатира дека на седницата присус-
твува потребно мнозинство од делегатите од секој 
собор и дека Собранието може да работи и полно-
важно да одлучува. Претседателот на Собранието 
објави дека оваа седница е свикана заради избор 
на делегати во Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

5. Претседателот објави дека се примени: 
1. кутија за гласање 
2. гласачки ливчиња (со букви 

-) и оглас за објавена 
листа на кандидати од општинската изборна ко-
мисија, за избор на делегати во соборите на Со-
бранието на СРМ бр. од 1 Ја-
годица и тоа: 

1. 

2. 

3. 
4. 

(име и презиме} 

(име и презиме) 

*) Во гласачкото ливче имињата на кандидатите 
се внесуваат по редот по кој се наведени во лис-
тата на кандидатите. 

Р. Образец бр. 18 
Записник за работата на заеднич-

ката седница на соборите на Собрани-
ето на општината за избор на делега-
ти во Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Република 
Македонија (член 68 во врска со член 
41 од Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија) 

ЗАПИСНИК 
за работата на заедничката седница на собо-
рите на Собранието на општината 
за избор на делегати во Соборот на општините на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

1. Заедничката седница на соборите на Собра-
нието ја свика претседателот на Собранието на 
општината , а седницата се 
одржа на 19 година. 

претседателот на Собранието на општината 
_ _ — _ в о часот. 

3. По отворањето на седницата се помина кон 
избор на тројца делегати од секој собор по еден, 
што ќе му помагаат на претседателот во изборот. 
Собранието едногласно — со мнозинство гласови 
— ги избра: 

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

веење) 

Во Соборот на општините се избираат два де-
легати. 

6. Претседателот ги запозна делегатите дека 
за делегати во Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
може да бидат избрани само кандидати од лис-
тата на кандидатите. 

7. Претседателот со прозивка по список на се-
кој делегат во соборите на Собранието им предаде 
гласачко ливче и ги повика да пристапат кон 
гласање. 

Во текот на гласањето дојдоа уште 
делегати од и 

(да се наведе соборот) 
тие гласаа. 

Вкупно гласаа делегати. 
Гласањето е завршено во — часот. 

8. откако гласањето заврши претседателот со 
делегатите што му помагаат во изборот пристапи 
кон утврдување на резултатот на гласањето За 
таа цел најпрвин ги преброи неупотребените гла-
сачки ливчиња и утврди дека такви има 
(со букви: ), ги 
стави во посебен омот, ги затвори и запечати. 

9. Потоа претседателот утврди дека во списо-
кот на делегатите во соборите на Собранието се 
воведени вкупно (со букви: 

) делегати и дека од тој број гласале 
вкупно (со букви: ) 
делегати. 

10. Потоа пристапи кон отворање на кутијата 
за гласање и кон пребројување на гласовите по 
гласачки ливчиња и тоа за секој кандидат од-
делно. 

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

1. Кандидатот 
(име и презиме) 
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11. Претседателот го соопшти јавно резулта-
тот од гласањето па ја заклучи седницата. 

Работата на седницата е завршена во — 
часот. 
Записничар, Претседавач, 

(печат) 
Делегати што му помагаат 

на претседателот, 
1. 
2. 
3. 

Ј) Овде се внесуваат сите евентуални наста-
ни во текот на гласањето од значење за изборот. 

Р. Изборен образец бр. 19 
Записник за работата на општин-

ската изборна комисија за утврдување 
на резултатот од изјаснувањето за из-
борот на делегати во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието (член 
76 од Законот за избор на делегати 
во соборите на Собранието на СРМ). 

ЗАПИСНИК 
За работата на Општинската изборна коми-

сија за избор на делегати во соборите на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 

за утврдување на ре-
зултатот од изјаснувањето за изборот на делега-
ти во Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
одржан во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на општината 
на 197 година. 

На седницата на Комисијата одржана на 
19 година присутни се: претседателот 

, секретарот 
и членот 

1. За изјаснувањето за изборот на делегати 
во Општествено-политичкиот собор на Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија 
што е одржано во Општествено-политичкиот со-
бор на Собранието на општината 
197 година, Републичката изборна комисија 
за избор на делегати во соборите на Собранието 
на СРМ ја огласи следната: 

Листа на кандидати: 
1) За кандидатот 

2) За кандидатот 
(име и презиме) 

3) За кандидатот 
4) ити. 
Во Општествено-политичкиот собор се изби-

раат делегати. 
2. Комисијата ги прими изборните акти од 

претседателот на Општествено-политичкиот собор 
на Собранието на општината и откако ги прегле-
да изборните акти и по пребројувањето на гласач-
ките ливчиња, Комисијата утврди дека резултатот 
од изјаснувањето за изборот во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на општината е 
следниот:1) 

1) Кандидатот — 
(име и презиме и место на 

живеење) 
доби (со букви 
гласови. 

2) Кандидатот 
(име и презиме и место на 

живеење) 
доби (со букви 
гласови. 

3) Кандидатот 
(име и презиме и место на 

живеење) 
доби (со букви • ) 
гласови. 

4) итн. 
Неважечки гласачки ливчиња има 

(со букви ). 
3. Во списокот на Општествено-политичкиот 

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

На седницата на ОпШтествено-политичкиот со-
бор присутни биле (со букви: 

(со букви 
Секретар, 

-) делегати, а од нив гласале 
-) делегати. 
Претседател, 

Член, 

(име и презиме) 

Ако делегатите се изјаснувале за листата во 
записникот се внесуваат резултатите од изјасну-
вањето на листата во целина. 

Р. Изборен образец број 20 
Записник за работата на Републич-

ката кандидациона конференција за 
утврдување листа на кандидати за де-
легати во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ (чл. 70 
од Законот за избор на делегати во со-
борите на Собранието на СРМ) 

З А П И С Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА 

КАНДИДАЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
1. Републичката кандид ациона конференција 

се одржа на 197 година и започна со 
работа во — часот. 

2. Седницата на кандидационата конференци-
ја се одржува заради утврдување Листа на кан-
дидати за делегати во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

3. Седницата на Кандидационата конферен-
ција ја свика претседателот на Републичката 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Македонија. 

4. Седницата на Кандидационата конферен-
ција ја отвори • 
претседател на Републичката конференција на 
Социјалистичкиот СОЈУЗ на работниот народ на 
Македонија. 

5. По отворањето на седницата се помина на 
избор на работно претседателство на Кандидаци-
оната конференција. Конференцијата едногласно 

добил (со букви: ) 
гласови. 

2. Кандидатот ; 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови, 

3. Кандидатот 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови. 

4. Кандидатот — 
(име и презиме) 

добил (со букви: ) 
гласови. 

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

(име и презиме и место на жи-

веење) 2) Кандидатот 

Гиме и презиме и место на жи-

веење) 
При утврдувањето на резултатот од гласањето 

не се појави разлика меѓу бројот на гласовите 
според списокот на делегатите и бројот на гласо-
вите според гласачките ливчиња (чл. 40 став 3 
од Законот).1) 
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со мнозинство на гласови за претседавач го из-
бра 

(име и презиме, занимање и место на живеење) 
а за членови на работното претседателство ги из-
бра: 

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

презиме, занимање и место на живеење) 
6. Претседавачот утврди дека на седницата 

присуствуваат (со букви: 
) членови на Конференцијата и дека Кон-

ференцијата има вкупно (со букви: 
) членови. 

7. Претседавачот утврди дека присуствуваат 
најмалку две третини од вкупниот број на чле-
новите и дека Конференцијата може да работи и 
полноважно да одлучува, па објави дека седни-
цата е свикана заради утврдување листа на канди-
дати за избор на делегати во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Претседавачот потоа го објасни начинот на ра-
ботата на Конференцијата. 

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

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Запознавање со предлозите на кандидати за 

делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на СРМ, предложени од изборните те-
ла на општествено-политичките организации во 
Републиката што ја вршат функцијата на делега-
ции во овие организации. 

2) Предлагање кандидати за делегати. 
3) Утврдување листа на кандидати за делегати. 
9. По ова се мина кон запознавање со предло-

жените кандидати за делегати од изборните тела 
на општествено-политичките организации што вр-
шат функција на делегација во овие организации. 

За кандидати за делегати се предложени вкуп-
но кандидати. 

10. По запознавањето со предлозите за канди-
дати за делегати се мина кон предлагање на кан-
дидати за делегати од членовите на Кандидаци-
оната конференција. 

По завршеното предлагање на кандидати за 
делегати со јавно гласање одделно за секој од 
предложените кандидати со мнозинство гласови од 
присутните членови на Конференцијата е составе-
на листа на кандидати. 

Во листата на кандидатите се внесени: 
1) — 

(име и презиме, место на живеење, датум 

на раѓање и означување на делегацијата чиј е 

член) 
2) 
3) ити. 
Потоа претседавачот соопшти дека ја преки-

нува работата на Конференцијата заради подгот-
вување на гласањето за кандидати за делегати 
па продолжетокот на работата на Конференцијата 
го закажа за часот. 

11) Кандидационата конференција ја продол-
жи работата во часот. 

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

Во текот на гласањето дојдоа уште чле-
нови и тие гласаа. 

Вкупно гласаа . 

Гласањето е завршено во —— часот. 
13. Откако гласањето е завршено претседава-

чот со помош на членовите на претседателството 
пристапи кон утврдување на резултатите од гла-
сањето. За таа цел најпрвин ги преброи неупо-
требените гласачки ливчиња и утврди дека ги 
има (со букви: ), 
ги стави во посебен омот и ги запечати. 

14. По ова се помина кон отварање на кути-
јата за гласање и пребројување на гласовите по 
гласачките ливчиња за секој кандидат одделно. 

По завршеното пребројување, претседавачот 
ги соопшти резултатите од гласањето и кои од 
предложените кандидати се утврдени за кандида-
ти и тоа:1) 

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

веење, датум на раѓање и означување на делега-
доби (со букви: 

цијата чиј е член) 
— ) гласови. 

2) 

3) ит.н. 
Неважечки гласачки ливчиња имаше . 
Во текот на утврдувањето на резултатите од 

гласањето не се случи никаква неправилност.2) 
15. Кандидационата конференција заклучи да 

се состави листа на кандидати за делегати во 
смисла на член 71 од Законот за избор на деле-
гати во соборите на Собранието на СРМ. 

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседава-
чот објави дека работата на кандидационата кон-
ференција е завршена. 

Работата на Кандид ационата конференција 
заврши во часот. 

Записничар, 

ПРЕТСЕДАВАЧ 

1) Ако Кандидационата конференција утврди 
повеќе кандидати отколку што се избираат деле-
гати во Општествено-политичкиот собор имињата 
на кандидатите од редот на албанската и тур-
ската народност и на припадниците на етничките 
групи се наведуваат одделно, со означување на 
бројот на делегатите што се избираат од редот 
на народностите и на припадниците на етничките 
групи. 

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

Р. Изборен образец бр. 21 
Листа на кандидати на републич-

ката кандид ациона конференција за 
делегати во Општествено-политичкиот 
собор на Собранието на СРМ (член 71 
од Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на СРМ). 

ДО 
РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИ-
ТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

С К О П Ј Е 
Во смисла на член 72 став 1 од Законот за 

избор на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија поднесу-
ваме ЛИСТА НА КАНДИДАТИ за делегати во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија за изјас-
нување за изборот што ќе се одржи на 
19 година во општествено-политичките собо-
ри на Собранијата на општините, заради огласу-
вање.*) 
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Листата на кандидатите е утврдена на седни-
ца на Републичката кандидациона конференција 
што е одржана на 19 година во 
Скопје. Републичката кандидациона конференци-
ја ја утврди следната: 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ*1 

1) 

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

Потоа Соборот за записничар го избра 
(име и 

презиме, занимање и место на живеење) 
4. Претседателот утврди, врз основа на спи-

сокот на делегатите во Општествено политичкиот 
собор на Собранието на општината, дека Соборот 
и м а делегати и дека на седницата при-
суствуваат (со букви: ) 
делегати. Потоа констатира дека е присутно по-
требното мнозинство од делегатите и дека Собо-
рот може да работи и полноважно да одлучува. 

Претседателот објави дека оваа седница на 
Соборот е свикана заради изјаснување за избо-
рот на делегати во Општествено политичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

5. Претседателот на Соборот објави дека е 
примена кутија за гласање, (со букви: 

) гласачки ливчиња 
и Оглас за објавена листа на кандидати од Ре-
публичката изборна комисија, за изјаснување за 
изборот на делегати во Општествено политичкиот 
собор на Собранието на СР Македонија бр. 
од —— хд година и тоа: 

(име и презиме) 

Листата на кандидати се составува по делови 
доколку Кандидационата конференција утврди 
повеќе кандидати отколку што се избираат де-
легати (член 71 став 6 од Законот). 

Р. Изборен образец бр. 22 
Записник за работата на седница-

та на Општествено-политичкиот собор 
на Собранието на општината за изјас-
нување на делегатите во соборот за 
изборот на делегатите во Општествено 
политичкиот собор на Собранието на 
СРМ (чл. 92 во врска со чл. 41 од За-
конот за избор на делегати во собо-
рите на Собранието на СРМ) 

ЗАПИСНИК 
за работата на седницата на Општествено политич-
киот собор на Собранието на општината 
за изјаснување за изборот на делегатите во Оп-
штествено-политичкиот собор на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија 
1. Седницата на Општествено политичкиот со-

бор на собранието на општината ја свика претсе-
дателот на Соборот. Седницата се одржа на 
19 година. 

2. Седницата ја отвори 
претседател на Општествено политичкиот собор 
на Собранието на општината во —— часот. 

3. По отворањето на седницата се помина на 
избор на два делегати што ќе му помагаат на 
претседателот на Соборот во утврдувањето на ре-
зултатите од изјаснувањето за изборот. Соборот 
едногласно — со мнозинство гласови ги избра деле-
гатите: 

1) Кандидат 

2) Кандидат 
3) Ити. 
Во Општествено политичкиот собор на Собра-

нието на СРМ се избираат делегати. 
6. Претседателот на Соборот го објави начи-

нот на изјаснувањето за изборот и известува дека 
делегатот може да гласа само за онолку канди-
дати колку што се избираат делегати во Опште-
ствено политичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија и дека деле-
гатот може да се изјаснува за изборот за канди-
датите чии имиња се наведени во гласачкото 
ливче, односно ако во гласачкото ливче се на-
ведени толку кандидати колку што се избираат 
делегати се изјаснува за листата или против лис-
тата во целина. 

7. Претседателот на Соборот, со прозивка по 
списокот на делегатите во Соборот, на секој де-
легат му предаде гласачко ливче и ги повика да 
пристапат кон изјаснување за изборот. 

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

Вкупно се изјаснија за изборот делегати. 

сот1) 
Изјаснувањето за изборот заврши во ча~ 

8. Откако изјаснувањето за изборот заврши, 
претседателот на Соборот со двата делегати што 
му помагаат во изјаснувањето за изборот, при-
стапи кон утврдување на резултатот од изјасну-
вањето за изборот. За таа цел најпрвин ги пре-
брои неупотребените гласачки ливчиња и утврди 
дека такви има (со букви ) 
ги стави во посебен омот што го затвори и запе-
чати. 

9. По ова, претседателот на Соборот утврди 
дека во списокот на делегатите во Соборот се во-
ведени (со букви ) 
делегати и дека од тој број се изјасниле за избо-
рот вкупно (со букви: ) 
делегати. 

10. Потоа се пристапи кон отворање на кути-
јата за изјаснување и кон пребројување на гла-
совите по гласачки ливчиња за секој одделен 
кандидат односно во целина за листата.2) 

По завршеното пребројување на гласачките 
ливчиња и у тврд ување на резултатот од изјасну-
вањето за изборот, претседателот на Соборот го 
соопшти следниот резултат" 

1) Кандидатот доби 

(со букви: 
(име и презиме) 

-) гласови: 
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2) Кандидатот 
(со букви: 

доби 
-) гласови. 

3) Ити. 
Неважечки гласачки ливчиња имаше . 
По утврдувањето на резултатот од изјаснува-

њето за изборот не се појави разлика меѓу бро-
јот на гласовите според списокот на делегатите и 
бројот на гласовите според гласачките ливчиња 
(чл. 92 во врска со чл. 40 став 5 од Законот). 

11. Претседателот на Соборот откако го сооп-
шти резултатот од изјаснувањето за изборот за 
делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија ја заклучи седницата. 

Работата на седницата заврши во часот. 
Записничар, ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА ОПШТЕСТВЕНО ПОЛИТИЧ-
КИОТ СОБОР, 

ДЕЛЕГАТИ ШТО МУ ПО-
МАГААТ 

*) Овде се внесуваат сите евентуални настани 
во текот на изјаснувањето за изборот. 

2) Ако делегатите се изјаснувале за листата 
во записникот се внесуваат резултатите од из-
јаснувањето за листата во целина. 

Р. Изборен образец бр. 23 
Гласачко ливче за изјаснување за 

изборот на делегатите во Општестве-
но-политичките собори на собрани-
јата на општините (чл. 74 од Законот 
за избор на делегати во соборите на 
Собранието на СРМ} 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
за изјаснување за изборот на делегатите 
во Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на СРМ, одржано на седницата 
на Општествено-политичкиот собор на Со-
бранието на општината 

на 19 година 
Во Општествено-политичкиот собор на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија 
се избираат делегати.1) 

1) Кандидатот 
(име и презиме, делегација на 

општествено-полптичка организација чиј е член1} 
2) Кандидатот 
3) Кандидатот 
Од албанската народност се избираат 

делегати. 
1) Кандидат 

(име и презиме, место на живе-

ење, година на раѓање и делегација на опште-
ствено политичка организација чиј е член) 
2) 
3) 
Од турската народност се избираат 

тати. 
1) Кандидат 

деле-

вме и презиме, место на живе-

ење, година на раѓање и делегација на опште-

ствено политичка организација чиј е член) 

2) 3) 
Од припадниците на етничките групи се изби-

раат делегати. 1) Кандидат 
(име и презиме, место на живе-

ење, година на раѓање и делегација на општестве-
но политичка организација чиј е член) 

*) Гласачкото ливче се составува по делови 
доколку листата на кандидати е составена по де-
лови. 

Р. Изборен образец бр. 24 
Записник на општинската изборна 

комисија за утврдување на резултатот 
на изборот на делегати во Соборот на 
општините на Собранието на СРМ (чл. 
68 во врска со член 44 од Законот за 
избор на делегати во соборите на Со-
бранието на СРМ) 

ЗАПИСНИК 
на Општинската изборна комисија за из-
бор на делегати во соборите на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 

з а утврдување на резулта-
тот од изборот на делегати во Соборот на 
општините на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија во Собра-
нието на општината 

на 19 год. 
На седницата од страна на Комисијата одр-

жана на 19 година се при-
сутни претседателот , 
секретарот и членот 

1) За изборите на делегати во Соборот на оп-
штините на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, што се одржани во Собранието 
на општината на 19 
година оваа комисија ја огласи следната: 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
1) На кандидатот 

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

претседателот на Собранието на општината 
и откако ги прегледа изборните акти 

и пребројувањето на гласачките ливчиња, Коми-
сијата утврди дека резултатот од изборите во Со-
бранието на општината е следниот: 

1. Кандидатот добил 
(име и презиме и место на живеење) 

(со букви: ) гласови. 
2. Кандидатот добил 

(со букви: ) гласови. 
3. Кандидатот добил 

(со букви: ) гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 

(со букви: ). 
Во списоците на делегатите во соборите на Со-

бранието на општината се воведени вкупно 
(со букви: ) делегати и 
дека гласале (со букви: ) 
делегати. 

4. Според наведените резултати, а врз основа 
на чл. 45 од Законот за избор на делегати во со-
борите на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Комисијата утврди дека во Собра-
нието на општината се избрани за делегати во 
Соборот на општините на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија и тоа: 

1) 
(име и презиме и место на живеење) 

2) 
СЕКРЕТАР ПРЕТСЕДАТЕЛ 

ЧЛЕН 
(печат) 

СОДРЖИНА 
Страна 

75. Упатство за обрасците за вршење оддел-
ни дејствија според Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија — 257 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник 

кај Службата на општественото книговодство. 
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