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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР 
И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРА-

ВУВАЊЕ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за избор и отповику-
вање на органите на управувањето во работните 
организации, што го донесе Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 13 април 1965 
година и на седницата на Организационо-политич-
киот собор одржана на 12 април 1965 година. 

У број 131 
14 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ 

НА УПРАВУВАЊЕ ВО РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Изборот и отповикувањето на членови на ра-

ботничките совети и соодветните на нив органи 
на управувањето во работните организации како 
и изборот и отповикувањето на членови на управ-
ните одбори во тие организации, се врши во ро-
кови и по постапка пропишани со Основниот закон 
за избор на работнички совети и други органи на 
управувањето во работните организации (Основен 
закон) и овој закон. 

Член 2 
Одредбите на овој закон сходно се примену-

ваат на изборот и отповикувањето на членови на 
задружните совети и другите органи на управува-
ње во задругите, доколку со соодветните одредби 
на Основниот закон и Основниот закон за земјо-
делските задруги не е поинаку одредено. 

Член 3 
Изборот односно отповикувањето на членови 

на советот односно на соодветниот орган на упра-
вување на работните единици се спроведуваат на 
начин и постапка кои се пропишани за избор на 
членовите на работничките совети на работните 

организации. Тие се одржуваат во истиот ден кога 
се одржува изборот на членови на работничкиот 
совет на работната организација, доколку работ-
ничкиот совет поинаку не одлучи. 

Член 4 
Избирањето, именувањето односно делегирањето 

на претставници од општествената заедница во 
работничкиот совет на работна организација која 
што врши дејност или работи од посебен општест-
вен интерес мора да се спроведе во рокот одреден 
за избор на членови на работничкиот совет што 
ги избира работната заедница. 

II. РОКОВИ ЗА О Д Р Ж У В А Њ Е НА ИЗБОРИТЕ 

Член 5 
Изборите за членови на работничките совети во 

работните организации се одржуваат во почетокот 
на годината, по правило по донесувањето на завр-
шната сметка, ' а најдоцна до крајот на месец 
април. 

Изборите за членови на совети во училиштата 
и другите установи за воспитување и образование 
се одржуваат најдоцна до крајот на месец октом-
ври. 

Изборите мора да се одржат најдоцна 15 дена 
пред истекот на времето на кое се избирани чле-
новите на работничкиот совет на кои им истекнува 
мандатот. 

Извршниот совет може да одреди за поедини 
врсти на работните организации друг рок за одр-
жување на избори за членови на работничките 
совети од рокот одреден во предните ставови, ако 
тоа го налагаат посебни причини. 

Член 6 
. Работни организации, кои поради оправдани 

причини не одржат избори за членови на работ-
ничките совети во рокот пропишан во член 5 на 
овој закон, должни се тие избори да ги одржат 
во рок од 45 дена од денот кога престанала да 
постои причината заради која изборите не можеле 
да се спроведат. 

Ш. И З Б И Р А Њ Е ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИЧКИТЕ 
СОВЕТИ 

1. Распишување и одржување на изборите 

Член 7 
Одлуката на работничкиот совет за распишу-

вање на изборите се објавува во рок од пет дена 
од денот на донесувањето на начин на кој се об-
јавуваат општите акти на работната организација. 
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Член 8 . 
Претседателот на општинското собрание дол-

жен е во рок од 3 д,ена, од денот на истекот на 
рокот за распишување избори за членови на ра-
ботничките совети, да ги распише изборите во 
работните организации кои што пропуштиле да 
распишат избори во рокот пропишан со овој за-
кон. 

Рокот помеѓу денот на распишување и денот 
на одржување на изборите што ги распишува 
претседателот на општинското собрание изнесува 
30 дена. 

Член 9 
Актот со кој што претседателот на општинско-

то собрание ги распишува изборите за членови на 
работничкиот совет се објавува во работната орга-
низација на начин пропишан во член 7 на овој 
закон. 

Член 10 
Ако изборите за работничкиот совет се спро-

ведуваат по изборни единици, секоја изборна еди-
ница се означува со реден број. 

Одлуката за утврдување изборни единици и 
за бројот на членовите на работничкиот совет што 
се избираат во одделни изборни единици, работ-
ничкиот совет ја објавува најдоцна три дена по 
распишувањето на изборите. Одлуката се обја-
вува на начинот на која се објавуваат општите 
акти на работната организација. 

2. Избирачки списоци 

Член 11 
Кога ќе се распишат избори за членови на 

работничкиот совет или друг соодветен орган на 
управување во работната организација или за чле-
нови на советот на работната единица се соста-
вува избирачки список за секоја работна органи-
зација на начинот и по постапката утврдени со За -
конот за избирачките списоци и Основниот закон. 

Член 12 
Комисијата за составување на избирачкиот 

список е должна списокот да и го достави на из-
борната комисија за потврдување во рок од пет 
дена од истекот на времето за кое списокот бил 
изложен на увид. 

Избирачкиот список се смета заклучен во де-
нот кога ќе го потврди изборната комисија. 

Член 13 
Ако на изборите за членови на работничкиот 

совет учествуваат и сезонски работници за нив се 
составува посебен избирачки список. 

Во поглед избирачкиот список од претходниот 
став се применуваат одредбите што важат за из-
бирачките списоци. 

Член 14 
На начинот утврден во претходниот член ќе 

се постапи и во однос на избирачките списоци 
за кооперантите. 

3. Органи за спроведување на изборите 

Член 15 
Изборната комисија ја сочинуваат претседател 

и два члена. На претседателот и на членовите на 
изборната комисија им се определуваат заменици. 

Член 16 
Изборните комисии образувани за поодделни 

изборни единици ги вршат сите работи што се ста-
вени во делокруг на изборната комисија на ра-
ботната организација со исклучок на прогласува-
њето на вкупниот резултат од изборите. 

Член 17 
Избирачкиот одбор го сочинуваат претседател 

и два члена што ги именува изборната комисија 
од редот на членовите на работната заедница. На 
членовите на избирачкиот одбор може да им се 
определат заменици. 

Член 18 
Во случај да членовите на изборната комисија 

и на избирачкиот одбор бидат кандидирани, на нив 
им престанува функцијата на член односно заме-
ник во овие органи. 

Член 19 
Органите за спроведување на изборите полно-

важно одлучуваат во полн состав, а одлуките ги 
донесуваат со мнозинство на гласови. 

Член 20 
Органите за спроведување на изборите должни 

се да водат записник за својата работа. 
Записникот го потпишуваат претседателот и 

сите членови. 
Секој член на органите за спроведување на 

изборите може да бара во записникот да се внесе 
неговото одвоено мислење или примедба со кусо 
образложение. 

4. Кандидирање 

Член 21 
Исто лице може да биде истовремено кандиди-

ран за член на работничкиот совет на работната 
организација и за член на советот на работната 
единица на работната организација. 

Исто лице не може да биде кандидат на две 
кандидатски листи за ист орган на управување. 

Лице кое било предложено како кандидат на 
кандидатска листа од собирот на работните луѓе и 
на кандидатската листа што ја предложил опре-
делен број на избирачи, со своја изјава ќе се из-
јасни на која листа ја прифаќа кандидатурата. 

Член 22 
Ако изборот за членови на работнички совет 

се врши по изборни единици, кандидатските листи 
се поднесуваат посебно за секоја изборна единица. 

а) Поднесување на кандидатски листи од соби-
рите на работните луѓе 

Член 23 
Работничкиот совет со одлука определува да-

ли кандидатската листа ја поднесува собирот на 
сите работни луѓе на работната организација како 
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целина или собирите на работните луѓе што се 
одржуваат за одделни или повеќе единици на ра-
ботната организација. Оваа одлука се објавува 
на начинот на кој се објавуваат општите акти на 
работната организација. 

Член 24 
Свикувањето на собирот на работните луѓе, со 

означување на дневниот ред, мора да се изврши 
најдоцна осум дена по распишување на изборите, 
а да се објави на вообичаен начин најдоцна три 
дена пред неговото одржување. 

Времето и местото за одржување на собирот 
се определува така што на собирот да можат да 
присуствуваат сите членови на работната заедница 
од соодветната изборна единица. 

Ако претседателот на работничкиот совет не 
ги свика собирите на работните луѓе за предлага-
ње на кандидатски листи во рокот од став 1 со-
бирите ќе ги свика претседателот на собранието 
на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на работната организација. 

Член 25 
Ако собирот на работните луѓе не можел да 

се одржи заради тоа што не бил присутен потре-
бен број избирачи, ќе се свика нов собир во рок 
од три дена од денот на одлагањето на собирот, 

Право на одлучување на собирот имаат сите 
избирачи. 

Член 26 
Со работата на собирот на работните луѓе ра-

ководи претседателство на собирот што го изби-
раат работните луѓе на собирот од својата среди-
на. Претседателството се состои од претседавач и 
два члена. 

Собирот на работните луте избира од својата 
средина записничар и два заверувачи на запис-
никот. 

Член 27 
По изборот на претседателство на собирот на 

работните луѓе претседавачот ја објаснува целта 
на свикувањето на собирот и начинот на неговата 
работа и ги чита одредбите од член 27 до 33 од 
Основниот закон. 

Потоа по предлог од претседавачот се утврдува 
дневниот ред на собирот кој го опфаќа предла-
гањето и утврдувањето на кандидатите. 

Член 28 
По завршеното предлагање на кандидатите се 

пристапува кон утврдување на кандидатите. 
Собирот на работните луѓе гласа со кревање 

на рака посебно за секој кандидат. 
За кандидат на собирот на работните луѓе се 

смета кандидатот за кого гласало мнозинството 
избирачи кои присуствуваат на собирот. 

Ако на собирот на сите работни луѓе на ра-
ботната организација ова мнозинство не го постиг-
нат барем толку кандидати колку што се потребни 
за составување на кандидатската листа, кандиди-
рањето продолжува се до тогаш дури бројот на 
утврдените кандидати одговара на бројот на чле-
новите на работничкиот совет кој се избира. 

Одредбата од претходниот став нема да се при-
менува на оние работни организации во кои што 
се врши кандидирање на два или повеќе собири 
на работните луѓе. Вкупниот број на кандидати 
кој се утврдува на два или повеќе собири на ра-
ботните луѓе, не може да биде помал од бројот 
на членовите на работничкиот совет кој се избира. 

Член 29 
По завршеното гласање за предложените кан-

дидати, претседавачот на собирот на работните лу-
ѓе го соопштува резултатот на гласањето, како и 
кој од предложените кандидати се прифатени за 
кандидати на собирот на работните луѓе. 

На основа резултатите од гласањето претседа-
телството на собирот составува кандидатска листа 
која содржи: 

1) назив на работната организација во која се 
врши изборот на членови на работничкиот совет 
и означување на денот кога ќе се одржат избо-
рите; 

2) означување дека кандидатската листа е ут-
врдена на собирот на работните луѓе и податоци 
за тоа кога и на кое место е одржан собирот; 

3) лично име и работно место за секој канди-
дат. 

Во кандидатската листа кандидатите се наве-
дуваат по азбучен ред на презимето. 

Кандидатската листа ја потпишува претседа-
вачот и членовите на претседателството' на соби-
рот на работните луѓе. 

Член 30 
Кон кандидатската листа задолжително се при-

лага писмена изјава од секој кандидат за него-
вата согласност за кандидирање Изјавата може 
да биде заедничка за сите кандидати. 

Кон кандидатската листа се прилага и запис-
никот за работата на собирот на работните луѓе. 

Член 31' 
За работата на собирот на работните луѓе на 

кој се предлагаат кандидати за членови на работ-
ничкиот совет се води записник што го потпишу-
ваат претседавачот на собирот, записничарот и за-
верувачите на записникот. 

Записникот на собирот содржи: место и време 
на одржувањето на собирот; дали се одржува со-
бир на сите работни луѓе на работната организа-
ција или собир на работните луте за одделна ил!и 
повеќе единици на работната организација; кој го 
отворил собирот; личното име на членовите на 
претседателството на собирот, записничарот и за-
верувачите на записникот; вкупниот број на изби-
рачи за кои се одржува собирот и бројот на при-
сутните избирачи; дневниот ред на собирот; кои 
кандидати се прифатени на собирот; на кој на-
чин е утврден резултатот од гласањето и друга 
околности од значење за работата на собирот. 

б) Поднесување на кандидатски листи 
од определен број избирачи 

Член 32 
Кандидатска листа што ја поднесуваат опре-

делен број избирачи во работната организа-
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ција, можат да поднесат најмалку една десетина 
од вкупниот број на избирачи, со тоа да тој број 
не може да биде помал од пет. 

Во работна организација која има повеќе од 
500 избирачи, кандидатска листа можат да 
поднесат најмалку 50 избирачи. 

Кандид,атската листа што ја поднесува опре-
делен број избирачи содржи: 

— назив на работната организација во која се 
врши избор на членови на работнички совет и оз-
начување денот кога ќе се одржат изборите; 

— означување дека кандидатската листа ја 
поднесува определен број избирачи; 

— лично име и работното место на секој кан-
дидат; 

— потписи на избирачите кои ја поднесуваат 
кандидатската листа со наведување на личното 
име и работно место. 

Кон кандидатската листа што ја поднесува 
определен број избирачи задолжително се прилага 
писмена изјава од секој кандидат за неговата со-
гласност за кандидирање. Изјавата може да биде 
заедничка за сите кандидати. 

Член 33 
За подносители на кандидатската листа се 

сметаат: за кандидатската листа утврдена на соби-
рот на работните луѓе членовите на претседател-
ството на собирот, а за кандидатската листа која 
ја поднеле одреден број на избирачи — првите 
три потписници на листата. 

5. Потврдување на кандидатс,ките листи 

Член 34 
Изборната комисија ќе утврди, веднаш по при-

емот на кандидатската листа, дали таа е соста-
вена според одредбите на овој закон и дали е 
поднесена во определен рок, дали содржи доволен 
број кандидати и дали кандидатите имаат избирач-
ко право во работната организација. 

Ако изборната комисија при прегледот на кан-
дидатската листа најде само формални недоста-
тоци, ќе ги извести подносителите во што се сос-
стои неуредноета, ќе ги упати како да ја отстра-
нат и ќе им соопшти дека исправената листа мо-
жат да ја поднесат најдоцна следниот ден. 

Член 35 
Ако кандидатската листа им е вратена на под-

носителите заради отстранување на формални не-
достатоци, а подносителите во определениот рок 
постапат спрема забелешките на изборната коми-
сија, ќе се смета дека листата е поднесена во вре-
мето кога прв пат и е поднесена на изборната ко-
мисија. 

Ако кандидатската листа што била неуредна 
биде поднесена накнадно, уредноста се оценува 
само во поглед на недостатоците на кои на подно-
сителите им било укажано при првото поднесува-
ње на листата. 

Член 36 
Решението за потврда на кандидатската листа 

се става на самата листа. Во решението се озна-
чува: кој ја поднел листата, кој ден и во колку 

саатот, како и дека листата одговара на пропи-
шаните услови. Препис од решението изборната 
комисија им издава на подносителите на кандидат-
ската листа. 

Решението за одбивање на кандидатската лис-
та комисијата ќе го испише на самата листа и 
препис ќе им предаде на подносителите. 

Член 37 
Решението за потврда односно одбивање на 

кандидатската листа изборната комисија мора да 
10 донесе ео рок од 48 саати од саатот на при-
мањето на листата. Во истиот рок изборната коми-
сија ќе ги повика подносителите на листата да 
ги отстранат утврдените недостатоци. 

Член 38 
Ако постои само една кандидатска листа, а зара-

ди смрт на кандидатот, престанок на неговата рабо-
та во работната организација или заради одустану-
вање од кандидатура листата содржи помал број 
на кандидати од бројот на членовите на работнич-
киот совет кој се бира, се Свикува собир на ра-
ботните луѓе заради утврдување на нови канди-
дати за дополнување на оваа листа. 

Во поглед на свикувањето и работата на со-
бирите на работните луте заради предлагање на 
нови кандидати ќе се применуваат одредбите на 
чл. 21 до 29 на овој закон. 

Предлогот во смисла на претходните ставови 
мора да се поднесе на изборната комисија најдоцна 
пет дена пред денот определен за одржување на 
изборите, 

Член 39 
Собирот на работните луѓе, односно две тре-

тини од потписниците на кандидатската листа од 
определен број избирачи кои ја поднеле кандидат-
ската листа, можат да ја повлечат листата. 

Член 40 
Ако сите поднесени кандидатски листи бидат 

одбиени или ако потврдените кандидатски листи 
бидат повлечени, изборите ќе се одложат и ќе се 
спроведат 14 дена подоцна на основа накнадно 
поднесени кандидатски листи. 

Новите кандидатски листи и се поднесуваат 
на изборната комисија најдоцна пет дена пред 
денот определен за спроведување на изборите. 

Изборната комисија ќе постапи најитно со так-
вите кандидатски листи во смисла на одредбите 
од овој закон за потврдувањето на кандидатските 
листи. 

Член 41 
Изборната комисија се грижи кандидатските 

листи да бидат истакнати на сите избирачки места 
од соодветната изборна единица, како и на други 
места достапни на избирачите. 

Во случаите од член 23 и 32 од овој закон 
кандидатските листи мора да се истакнат на из-
бирачките места најдоцна три дена пред денот 
определен за одржување на изборите. 
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6. Избирачки места и изборен материјал 

Член 42 
Избирачките места ги определува изборната 

комисија во рок од 24 саати од денот на нејзиното 
именување и ја известува комисијата за изготву-
вање на избирачкиот список. 

На секое избирачко место му се определува 
реден број. 

Најдоцна пет дена пред денот определен за 
одржување на изборите, изборната комисија ќе 
објави кои избирачки места се определени, со оз-
начување кои избирачи ќе гласаат на одделно из-
бирачко место. 

Член 43 
Избирачките места се определуваат со оглед 

на бројот на избирачите и оддалеченоста на од-
делни работни единици и тоа така што на избира-
чите да им се овозможи навремено извршување 
на гласањето. 

За секое избирачко место се определува по-
себна просторија. 

Член 44 
Изборната комисија е должна на време да му 

предаде на избирачкиот одбор материјал за гла-
сање (кутија за гласање, гласачки ливчиња, из-
бирачки список за соодветното избирачко место, 
кандидатски листи и др.). 

На избирачкиот одбор мора да му се предадат 
најмалку толку гласачки ливчиња колку што има 
избирачи според избирачкиот список за соодвет-
ното избирачко место. 

Ако во работната организација се избираат и 
членови на советите на работните единици на из-
бирачкиот одбор му се предава и соодветен мате-
ријал за гласање на тие избори. 

7. Г л а с а ш е 

Член 45 
Гласањето на изборите се врши со гласачки 

ливчиња. 
Сите гласачки ливчиња мора да бидат од иста 

боја и големина. 
Гласачкото ливче содржи: 
— означување дека изборот се однесува на 

членови на работнички совет; 
— означување на изборната единица ако избо-

рот се спроведува по изборни единици; 
— бројот на членовите на работничкиот совет 

кој се избира; 
— лично име и работно место на кандидатот. 
Во гласачкото ливче посебно се наведуваат 

кандидатите од кандидатските листи на собирите 
на работните луѓе, а посебно кандидатите од кан-
дидатските листи што ги предложил определен 
број избирачи и тоа по оној ред по кој лис-
тите се потврдени и по редот по кој кандидатите 
во тие листи се наведени. Пред името на секој 
кандидат се става реден број. 

Член 46 
Времето за гласање на изборите за членови на 

работнички совет го определува изборната коми-
сија. 

Изборната комисија времето на изборите го 
определува така што истиот ден д д можат да гла-
саат работниците кои работат во смени. 

Изборната комисија може да определи, ако тоа 
го бараат посебни услови, различно време на гла-
сање за поедини бирачки места. 

Почетокот и завршетокот на времето на гла-
сање изборната комисија е должна да го објави 
на борачкото место најдоцна на три дена пред 
денот на изборите. 

Член 47 
На денот на изборите, непосредно пред вре-

мето определено за почеток на гласањето, прет-
седателот на избирачкиот одбор, откако избирач-
киот одбор ќе утврди дека во просторијата опре-
делена за гласање се е подготвено за гласање, об-
јавува дека се пристапува кон гласање. 

Член 48 
За целото време на гласањето мораат да бидат 

присутни сите членови на избирачкиот одбор а 
во нивно отсуство нивните заменици. 

Член 49 
Претседателот проверува во избирачкиот спи-

сок дали е избирачот запишан. Ако утврди дека 
избирачот е запишан во избирачкиот список, ќе 
го заокружи редниот број пред неговото лично 
име како знак дека пристапил кон гласање. 

Ако избирачот не е запишан во избирачкиот 
список, претседателот нема да му дозволи да гла-
са освен ако избирачот со потврда докаже дека 
е запишан во избирачки список на друго изби-
рачко место на истата изборна единица. 

Член 50 
Претседателот на избирачкиот одбор му дава 

на избирачот едно гласачко ливче и му објаснува 
на кој начин се гласа. 

Членовите на избирачкиот одбор се должни 
на избирачот, ако овој тоа го бара, повторно да 
му го објаснат начинот на гласањето, а особено ќе 
внимаваат никој да не му пречи во пополнувањето 
на гласачкото ливче и во потполност да биде оси-
гурана тајноста на гласањето. 

Член 51 
Избирачот може да гласа само за кандидатите 

наведени во гласачкото л(ивче. 
Ако изборот на членови на работнички совет 

се спроведува по изборни единици, во секоја из-
борна единица избирачот гласа само за кандида-
тите на кандидатските листи што се потврдени за 
таа изборна единица. 

Член 52 
Откако ќе го пополни гласачкото ливче, изби-

рачот го свиткува така што да не се гледаат ими-
њата на кандидатите и го спушта свитканото лив-
че во кутијата за гласање. 

По гласањето избирачот го напушта избирач-
кото место. 

Член 53 
Избирачот, кој поради некој физички недоста-

ток или поради тоа што е неписмен не би можел 
да гласа на начинот предвиден со овој закон, може 
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да дојде на избирачко место со друго лице кое е 
писмено и кое по негов налог ќе ги заокружи ред-
ните броеви пред имињата на кандидатите за кои 
избирачот гласа. 

Член 54 
Избирачкиот одбор не може да му го ускрати 

гласањето на лице кое е запишано во избирачкиот 
список за соодветното избирачко место. 

Ако одделен член на избирачкиот одбор има 
забелешки во поглед на одделни избирачи, тоа ќе 
се внесе во записникот. 

Член 55 
Ах о за гласање дојде избирач на чие име 

н е ^ ј веќе гласал, претседателот на избирачкиот 
одбор ќе нареди личното име на тој избирач да се 
запише во записникот, но нема да дозволи да 
гласа. 

Член 56 
Членовите на избирачкиот одбор имаат право 

да гласаат на избирачкото место на кое на денот 
на изборите обавуваат должност, и ако не се 
воведени во избирачкиот список за тоа избирачко 
место. 

Во записникот за работата на избирачкиот од-
бор ќе се забележи личното име на секој член на 
избирачкиот одбор кој гласал, а не е воведен во 
избирачкиот список за тоа избирачко место. 

Член 57 
Гласањето трае целото време што го опреде-

лила изборната комисија. 
На избирачкото место на кое гласале сите из-

бирачи запишани во избирачкиот список за соод-
ветно избирачко место, гласањето може да се за-
клучи и пред времето определено за гласање. Од-
лука за тоа донесува избирачкиот одбор. 

Член 58 
Во записникот за работата на избирачкиот од-

бор се внесуваат сите околности кои се од важност 
за гласањето. Членовите на избирачкиот одбор 
можат да бараат определени околности да се вне-
сат во записникот. 

Секој член на избирачкиот одбор може да даде 
ЕО записникот свое одделно мислење или свои 
забелешки. 

Член 59 
Ако работната организација надвор од своето 

седиште има работни единици со мал број членови 
на работната заедница така што да не може да се 
образува посебно избирачко место за таа единица, 
избирачите на таа единица можат да гласаат преку 
пошта. 

За таа цел изборната комисија навреме ќе и 
достави на секоја таква работна единица по еден 
примерок од сите кандидатски листи и толку гла-
сачки ливчиња колку што има избирачи со на-
патствие за начинот на гласањето. Ова доставу-
вање мора да се изврши така што избирачите во 
тие единици да можат да гласаат неколку дена 
пред денот определен за избори, за да можат гла-
сачките ливчиња да стасаат до изборната коми-
сија најдоцна на денот на изборите. 
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Член 60 
Избирачот преку пошта гласа на тој начин 

што гласачкото ливче, со кое постапил во смисла 
на член 52 од овој закон, го свиткува и става во 
неа дресиран плик кој го залепува. Потоа раково-
дителот на работната единица во присуство на сите 
избирачи ги става таквите пликови со гласачкиге 
ливчиња, како и списокот на избирачите кои гла-
сале, во заеднички плик кој се запечатува и адре-
сира до изборната комисија на работната органи-
зација. Во тој плик ќе се стават сосема одделно 
и неупотребените гласачки ливчиња. 

На адресираниот плик, во аголот, се пишува 
текстот: „За изборите за членови на работничкиот 
совет определени за 196 
година". 

Пликот се доставува до изборната комисија 
ексцрес-препорачано преку пошта. 

Член 61 
На денот1 на изборите претседателот на избор-

ната комисија, во присуство на членовите на изби-
рачкиот одбор од најблиското избирачко место на 
соодветната изборна единица, ги отвора примените 
пликови и утврдува колку избирачи гласале спо-
ред списокот на избирачите кои гласале, а колку 
според бројот на гласачките ливчиња. Потоа гла-
сачките ливчиња, без да ги отвора, ќе ги спушти 
во кутијата за гласање. Тоа ќе се кон-
статира во записникот на избирачкиот' одбор и ќе 
се запише колку гласачки ливчиња стасале од 
одделни работни единици и дали пликовите биле 
неоштетени. 

Гласачките ливчиња кои ќе стасаат по денот на 
изборите не се земаат во обзир. 

Член 62 
Членовите на работната заедница кои се опре-

делени за работа (патувања и сл.) надвор од се-
диштето на работната организација односно работ-
ната единица и кои не ќе можат да се вратат до 
истекот на рокот определен за гласање, ќе гла-
саат пред поаѓањето на работа. 

Изборната комисија навреме ќе осигури за 
такви избирачи потребен број гласачки ливчиња 
и пликови. 

Член 63 
Во случајот од претходниот член избирачот 

гласа во присуство на членовите на изборната ко-
мисија и тоа на тој начин што гласачкото ливче 
со кое постапил во смисла на член 52 од овој за-
кон, го свиткува и го става во плик кој го зале-
пува. 

Претседателот на изборната комисија таквите 
пликови со гласачки ливчиња како и списокот на 
избирачите кои гласале, ги става во заеднички 
плик кој се запечатува. 

На денот на изборите претседателот на избор-
ната комисија на работната организација, во при-
суство на членовите на избирачкиот одбор од 
најблиското избирачко место на соодветната избор-
на единица ќе го отвори заедничкиот плик а пли-
ковите со гласачките ливчиња без да ги отвора 
ќе ги спушти во гласачката кутија. Тоа ќе се 
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констатира во записникот на избирачкиот одбор 
и ќе се запише колку избирачи гласале на тој 
начин и дали пликовите биле неоштетени. 

8. Утврдување на резултатите од гласањето на 
избирачките места 

Член 64 
По завршеното гласање избирачкиот одбор на ј -

напред ќе ги преброи неупотребените гласачки 
ливчиња и ќе ги стави во посебен плик што ќе 
го запечати. 

Потоа избирачкиот одбор го утврдува, според 
избирачкиот список и на основа записникот, вкуп-
ниот број избирачи кои гласале, и пристапува кон 
пребројувањето на гласовите по гласачките лив-
чиња од кутијата за гласање. 

Член 65 
Непополнетите гласачки ливчиња, како и тие 

што се пополнети така што да не може со сигур-
ност да се утврди за кои кандидати избирачот 
гласал, се неважечки. 

Член 66 
Ако избирачот гласал за поголем број канди-

дати отколку што е бројот на членовите на работ-
ничкиот совет кој се избира, гласачкото ливче 
важи п при утврдувањето на резултатите од гла-
сањето ќе се земе во обзир само оној број на кан-
дидати колку што се избираат членови на работ-
ничкиот совет, сметајќи по редот по кој се наве-
дени на гласачкото ливче. 

Ако избирачот гласал за помал број кандидати 
отколку што е бројот на членовите на работнич-
киот совет што се избира, гласачкото ливче важи. 

При утврдувањето на резултатите од гласањето 
не се земаат во обзир имињата на лицата кои не се 
наведени како кандидати на гласачкото ливче. 

Член 67 
Ако при утврдувањето на резултатите од гла-

сањето на избирачкото место се појави разлика 
помеѓу бројот на гласовите според списокот, од-
носно збирот на тој број и бројот на избирачите 
кои гласале на основа член 56 од овој закон, и 
бројот на гласовите според гласачките ливчиња, 
ќе важи резултатот од гласањето според гласачки-
те ливчиња. 

Член 68 
Откако избирачкиот одбор ќе го утврди 

резултатот на гласањето, во записникот за него-
вата работа ќе се внесе особено: бројот на изби-
рачите според избирачкиот список, колку избирачи 
гласале по избирачкиот список, а колку на основа 
член. 56 од овој закон и колку вкупно, колку гла-
сови добил секој кандидат одделно и колку гла-
сачки ливчиња се прогласени за неважечки. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
избирачкиот одбор. 

Секој член на избирачкиот одбор може да даде 
одделно мислење или забелешки на записникот, 

Член 69 
По завршеното пребројување на гласовите, за-

писникот, бирачкиот список и употребените гла-
сачки ливчиња се ставуваат во посебна обвивка 
кој што претседателот или член на бирачкиот 
одбор го запечатува. Во обвивката одвоено се ста-
ваат неупотребените гласачки ливчиња. 

Претседателот на бирачкиот одбор односно не-
гов заменик го доставува на изборната комисија 
изборниот материјал. 

9. Утврдување на резултатите од изборите 

Член 70 
Резултатот од изборите за членови на работ-

нички совет го утврдува изборната комисија на 
основа резултатите од гласањето на сите избирач-
ки места. Овој резултат комисијата го објавува. 

Ако изборот за членови на работнички совет 
се спроведува по изборни единици, резултатот од 
изборите се утврдува посебно за секоја изборна 
единица. 

Вкупните резултати од изборите во сите из-
борни единици ги објавува изборната комисија на 
работната организација. 

Член 71 
Ако изборот на членови на работничкиот совет 

се врши само врз основа на една кандидатска ли-
ста која што не содржи повеќе кандидати од бро-
јот на членовите на работничкиот совет кој се из-
бира, не се сметаат за избрани оние кандидати 
што добиле помалку од половината на гласови од 
вкупниот број на избирачите што гласале на из-
борите за целата работна организација односно 
изборната единица. 

Во случаеви од предниот' став целата постапка 
се повторува за избирање на уште онолку членови 
на работничкиот совет колку што во претходната 
изборна постапка не добиле потребно мнозинство. 

Член 72 
За својата работа изборната комисија води 

записник во кој се внесува особено: 
— бројот на избирачите запишани во избирач-

ките списоци; 
— бројот на оние што гласале и бројот на 

гласачките ливчиња кои се прогласени за нева-
жечки; 

— колку членови на работнички совет се из-
бираат; 

— личното име на секој кандидат, со означу-
вање колку гласови добил одделен кандидат; 

— личното име на избраните членови на ра-
ботничкиот совет. 

За резултатот од изборите изборната комисија 
на вообичаен начин ја известува работната заед-
ница на работната организација и му доставува 
извештај на собранието на општината на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на работната организа-
ција. 

Ако во' работната организација биле образу-
вани две или повеќе изборни комисии, секоја из-
борна комисија ги објавува резултатите од избо-
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рите за членови на работничкиот совет во едини-
цата за која е образувана. 

Член 73 
Изборната комисија на избраните кандидати 

им издава уверенија дека се избрани за членови 
на работничкиот совет. 

Член 74 
Изборната кохмисија во седиштето на работната 

организација (централната комисија) му поднесува 
на работничкиот совет извештај за резултатот на 
изборите за сите изборни единици и му го предава 
сиот изборен материјал. 

Извештајот од претходниот став работничкиот 
совет го претресува на првата седница по одржа-
ните избори. 

III. ПРВА СЕДНИЦА НА РАБОТНИЧКИОТ СО-
ВЕТ, ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ И ИЗБОР 

НА УПРАВЕН ОДБОР 

1. Прва седница на работничкиот совет и верифи-
кација на мандатот 

Член 75 
Седницата на работничкиот совет по изборите 

ја свикува претседателот на поранешниот работ-
нички совет најдоцна 15 дена по извршените из-
бори. 

До изборот на претседател на работничкиот со-
вет со првата седница раководи најстариот член 
на работничкиот совет. 

Член 76 
Претседателот на изборната комисија, поднесу-

ва извештај за резултатите од изборите, а потоа 
сиот изборен материјал му го предава на работ-
ничкиот совет. 

Во расправањето за потврдување на мандатот 
можат да учествуваат сите членови на работнич-
киот совет, а во одлучувањето за потврдување на 
мандатот1 не учествува оној член за чиј мандат се 
гласа. 

Со денот на верификација на мандатите на 
новоизбраните членови на работничкиот совет им 
престанува мандатот на поранешните членови на 
работничкиот совет на чие место се избрани но-
вите членови. 

Член 77 
По потврдување на мандатот на новоизбра-

ните членови на работничкиот совет, работничкиот 
совет бира претседател. 

За претседател на работничкиот совет може да 
биде биран само член на работничкиот совет кого 
што го избрала работната заедница на организа-
цијата. 

Изборот на претседател на работничкиот совет 
се врши јавно, со кревање на рака, доколку ра-
ботничкиот совет не одлучи да се изборот врши 
со тајно гласање. За претседател на работничкиот 
совет е избран членот на работничкиот совет за 
кого гласало мнозинството на членовите на работ-
ничкиот совет. 

Избраниот претседател понатаму раководи со 
седницата на работничкиот совет. 

На избраниот претседател работничкиот совет 
му издава уверение, кое го потпишува членот на 
советот кој што претседавал на првата седница на 
советот до изборот на претседател. 

Член 78 
Во работните организации, во кои што правата 

и должностите на работничкиот совет ги врши 
работната заедница, претседател на работнички 
совет избијра работната заедница на начинот про-
пишан за работните организации кои што избираат 
работнички совет. 

2. Избор на управен одбор 

Член 79 
На седницата на работничкиот совет на која 

се врши верификација на мандатот се избираат 
членови и одреден број на заменици на управниот 
одбор, како и членови на други органи на упра-
вување, доколку со закон или статут на работната 
организација е одредено да ги избира работнич-
киот совет. 

Во работните организации во кои што во упра-
вувањето учествуваат и претставници на општес-
твената заедница, управниот одбор го избираат 
само членовите на работничкиот совет избрани од 
страна на работната заедница. 

Изборот се врши со тајно гласање. 

Член 80 
За в,реме на изборот на членови на управниот 

одбор, со седницата на работничкиот совет раково-
ди претседателот и два члена на работничкиот со-
вет кои, по предлог од претседателот, ги избира 
работничкиот совет од редот на своите членови. 

Работничкиот совет едновремено избира запис-
ничар и два заверувачи на записникот. 

Член 81 
Избирањето на членови на управниот одбор се 

врши на начин и постапка утврдени за избира-
њето на работнички совет по одредбите на Основ-
ниот закон и овој закон. 

Член 82 
За членови на управниот одбор односно за 

заменици на членовите на управниот одбор се из-
брани оние кандидати кои добиле најголем број 
гласови. 

Член 83 
Работничкиот совет му издава на избраниот 

кандидат уверение дека е избран за член на 
управниот одбор односно за заменик на член на 
управниот одбор. 

Уверението го потпишува претседателот на ра-
ботничкиот совет. 

Член 84 
Во работните организации во кои права и Дол-

жности на работничкиот совет врши работната за-
едница членови и заменици на членовите на 
управниот одбор се избираат на седница на работ-
ната заедница на која што е избран претседател 
на советот. 



14 април 1965 

Член 85 
Првата седница на управниот одбор ја свикува 

претседателот на работничкиот совет. 
На првата седница на управниот одбор по одр-

жаните избори членовите на управниот одбор из-
бираат претседател и заменик на претседателот. 

Претседателот и заменикот на претседателот 
на управниот одбор се избираат јавно, со кревање 
на рака. 

Член 86 
Во поглед на гласањето, утврдувањето и обја-

вувањето на резултатите од гласањето, како и во 
поглед на вршењето надзорот над изборот на чле-
нови на управниот одбор и на други органи во 
работните организации сходно се применуваат со-
одветните одредби на Основниот закон и овој за-
кон што се однесуваат на избор на членови на 
работничкиот совет. 

IV. ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОР-
ГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ 

Член 87 
Членовите на работничкиот совет може да ги 

отповика избирачкото тело што ги избрало. 
Предлог за покренување постапка за отповик 

на членови на работничкиот совет може да под-
несе собир на работните луѓе на работната орга-
низација, или собир на работните луѓе на една 
или повеќе единици на работната организација, а 
ако изборот на членови на работничкиот совет е 
вршен по изборни единици — собир на работните 
луѓе на единиците на работната организација што 
ја сочинуваат изборната единица. 

Предлог за покренување постапка за отповик 
на членови на работничкиот совет на работната 
организација може да поднесе и најмалку една 
петина од вкупниот број на избирачи во работната 
организација односно најмалку една петина од 
вкупниот број на избирачи на единици на работна 
организација што ја сочинуваат изборната единица, 
со тоа тој број да не може да биде помал од 10, а 
ако работната организација односно единиците на 
работната организација што ја сочинуваат избор-
ната единица имаат повеќе од 500 избирачи, пред-
лог можат да поднесат најмалку 100 избирачи. 

Член 88 
Предлог за свикување на собир на работните 

луѓе за покренување на постапка за отповикува-
ње на членови на работничкиот совет може да 
поднесе најмалку една десетина од вкупниот број 
на избирачи во работната организација односно во 
единиците на работната организација кои што ја 
сочинуваат изборната единица, но не помалку од 
десет избирачи. 

Предлог за свикување на собир на работните 
луѓе за покренување на постапка за отповикува-
ње се поднесува на претседателот на работничкиот 
совет или нему соодветниот орган на управување 
на работната организација, односно работната за-
едница на работната единица. 
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Член 89 
Ако претседателот на работничкиот совет не 

го свика собирот на работните луѓе во рок од 15 
дена од денот на поднесување на предлогот, со-
бирот во натамошен рок од 5 дена ќе го свикаат 
избирачите што го предложиле неговото свику-
вање. За свикувањето на собирот на работните 
луѓе свикувачите се должни писмено да го извес-
тат работничкиот совет. 

Член 90 
Претседателство на собирот се избира на начин 

предвиден со чл. 26 и 27 од овој закон. 
Ако собирот го свикале избирачите во смисла 

на одредбата од претходниот член собирот го отво-
ра и со неговата работа раководи, до изборот на 
претседателство, еден од свикуваните. 

Член 91 
Претседавачот на собирот на работните луѓе 

ја објавува целта за свикување на собирот и пока-
нува еден од предлагачите за свикување на соби-
рот да го изнесе и образложи предлогот за покре-
нување постапка за отповик. 

Собирот потоа расправа за предлогот, а по за-
вршената расправа се гласа за или против подне-
сувањето на предлогот за отповикување. 

Гласањето се врши јавно со кревање на рака. 
Во случај на потреба се врши пребројување на 
гласовите. 

Предлогот за покренување на постапка за от-
повикување е усвоен на собирот ако за него гласа 
мнозинство од присутните. 

Член 92 
Ако собирот на работните луѓе не го усвои 

предлогот за покренување постапка за отповикува-
ње избирачите не можат повторно да поднесат 
предлог за свикување на нов собир за одлучување 
за покренување постапка за отповикување од 
исти причини пред истекот на една година од де-
нот на одржување на собирот на кој не е прифа-
тен предлогот. 

Член 93 
За работата на собирот се води записник кој 

содржи особено: место и време на одржување на 
собирот; дали се одржува собир на работните луѓе 
за целата работна организација, за една или по-
веќе работни единици на работната организација, 
или за работните единици на работната органи-
зација кои чинат изборна единица, вкупниот број 
избирачи за кои се одржува собирот; бројот на 
присутните избирачи; дневниот ред на собирот", 
резултатот од гласањето за предлогот за покрену-
вање постапка за отповикување, причините за 
покренување на постапката; на кој начин е утвр-
ден резултатот од гласањето, како и други окол-
ности од значење за работата на собирот. 

Член 94 
Ако собирот на работните луѓе одлучи да се 

покрене постапка за отповикување на член на ра-
ботничкиот совет, се составува предлог за отпови-
кување. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Предлогот за отповикување го составува прет-
седателството на собирот, а го потпишува претсе-
давачот. 

Предлогот за отповикување се поднесува пис-
мено и го содржи личното име на членот на ра-
ботничкиот совет чие отповикување се предлага 
и причините поради кои се предлага отповику-
вање. 

Кон предлогот за отповикување се прилага и 
записникот за работата на собирот на кој е усвоен 
предлогот за покренување постапка за отповику-
вање. 

Во предлогот за отповикување што го по-
кренува определен број избирачи во работната 
организација кон потписот на секој потписник на 
предлогот да се означи личното име. 

1. Испитување на предлогот и распишување на 
гласање за отповикување 

Член 95 
Потписниците на предлогот за отповикување 

што го поднесува собирот на работните луѓе и 
првите тројца потписници на предлогот што го 
поднесува определен број избирачи се сметаат за 
подносители на предлогот за отповикување во 
смисла на одредбите на овој закон. 

Ако предлогот содржи само формални недо-
статоци, работничкиот совет ќе го врати предлогот 
на подносителите заради отклонување на недоста-
тоците, определувајќи им воедно рок во кој тоа 
мора да го сторат. 

Член 96 
Одлуката за распишување гласање за отпо-

викување содржи лично име и работното место на 
членот на работничкиот совет за чие отповикување 
се гласа и денот определен за гласање. 

Одлуката за распишување гласање за отпови-
кување се објавува на начинот на кој се објаву-
ваат општите акти на работната организација. 

Член 97 
Во рок од три дена од денот на распишува-

њето на гласањето за отповикување работничкиот 
совет ќе именува комисија за спроведување на 
гласањето за отповикување и комисија за соста-
вување на избирачкиот список. 

Член 98 
Комисијата за спроведување гласањето за от-

повикување ја сочинуваат претседател и два чле-
на. На претседателот и на членовите на комисијата 
им се определуваат заменици. 

Претседателот и членовите на комисијата се 
именуваат од редот на членовите на работната 
заедница кои имаат избирачко право. Во коми-
сијата за спроведување гласање за отповикување 
не можат да се именуваат членови на работнич-
киот совет, членови на управниот одбор и дирек-
торот на работната организација. 

Работничкиот совет е должен за именувањето 
на комисијата за спроведување на гласањето за 
отповикување да го извести надлежниот општински 
орган на управата на чие подрачје се наоѓа седиш-
тето на работната организација најдоцна во рок 

од три дена од денот на образувањето на коми-
сијата. 

Член 99 
Комисијата за составување избирачки список 

се именува и работи според одредбите на Основ-
ниот закон за избор на работнички совети и други 
органи на управување во работните организации и 
свој закон. 

2. Гласање за отповикување и утврдување 
на резултатите од гласањето 

Член 100 
Гласањето за отповикување на член на работ-

ничкиот совет се врши на гласачки места. 
Комисијата за спроведување на гласањето за 

отповикување е должна најдоцна во рок од три 
дена од денот на именувањето да определи гла-
сачки места и за секое гласачко место да именува 
избирачки одбор кој непосредно ќе раководи со 
гласањето за отповикување. На претседателот и 
членовите на избирачкиот одбор им се определу-
ваат заменици. 

Член 101 
За отповикувањето се гласа со гласачко ливче. 
На гласачкото ливче, под личното име на чле-

нот на работничкиот совет за чие отповикување се 
гласа, се отпечатени еден под друг зборовите: „за 
отповикување" и „против отповикувањето". 

Ако гласачот1 гласа за отповикување на чле-
нот на работничкиот совет ќе ги заокружи збо-
ровите „за отповикување", а ако гласа против 
отповикување, ќе ги заокружи зборовите „против 
отповикувањето". 

Гласачкото ливче на кое не се заокружени 
зборовите „за отповикување" ниту пак зборовите 
„против отповикувањето", како и гласачките лив-
чиња кои се така пополнети да не може со си-
гурност да се утврди дали гласачот гласал за 
или против отповикување, се неважечки. 

Член 102 
На отповикувањето на член на работничкиот 

совет на работната организација сходно се при-
менуваат одредбите од Основниот закон и овој за-
кон што се однесуваат на изборот на членовите на 
работничкиот совет. 

V. ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР 

Член 103 
Секој член на работничкиот совет може на 

седницата на работничкиот совет да даде предлог 
за отповикување на член на управниот одбор. Ако 
таквиот предлог го подржи најмалку една третина 
од членовите на работничкиот совет, се смета дека 
е поднесен предлог за отповикување на членот на 
управниот одбор. 

Предлогот за отповикување мора да биде обра-
зложен. 

По примениот предлог за отповикување на 
член на управниот одбор, работничкиот совет нај -
првин одлучува за тоа дали ќе се пристапи кон 
гласање за отповикување. 
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Ако работничкиот совет одлучи да се гласа за 
отповикувањето, гласањето ќе се обави на наред-
ната седница на работничкиот совет, која не може 
да се одржи пред исгекот на седум дена од доне-
сувањето на одлуката за пристапување кон гла-
сање за отповикување. 

Член 104 
Одредбите од член 102 од овој закон сходно 

се применуваат и на гласањето за отповикување 
на членови на управниот одбор. 

Член 105 
Член на управниот одбор е отповикан ако за 

отповикувањето гласале најмалку две третини од 
вкупниот број членови на работничкиот совет. 

Ако отповиканиот член на управниот одбор во-
едно е и член на работничкиот совет, не му пре-
станува мандатот на член на работничкиот совет. 

Член 106 
Ако со одредбите од оваа глава не е поинаку 

определено на отповикувањето на членовите на 
управниот одбор сходно се применуваат одредбите 
од овој закон што се однесуваат на изборот на 
членови на управниот одбор. 

VI. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

Член 107 
Во работна организација во која настапиле 

услови предвидени во член 43 до 45 од Основниот 
закон, се спроведуваат дополнителни избори во 
време, начин и постапка предвидени со Основниот 
закон и овој закон. 

VП. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 108 
Работните организации, во кои бројот на чле-

новите на работната заедница се наголеми преку 
бројот до кој не морале да избираат работнички 
совет, должни се да изберат работнички совет на ј -
доцна до истекот на наредниот рок пропишан за 
одржување на редовни избори. 

Првите избори во работните организации од 
предниот став ги распишува работната заедница. 

Доколку работната заедница не распише из-
бори во пропишаниот рок, избори ќе распише 
претседателот на општинското собрание. 

Член 109 
Ако во работната организација се спроведуваат 

први избори при предлагањето на кандидатите 
предлагачите се изјаснуваат за тоа дали кандида-
тот го предлага за избор за една или за две 
години. 

Член НО 
Кога во работната организација се спроведу-

ваат први избори во кандидатските листи посебно 
се означуваат кандидатите кои се избираат на 
две години а посебно тие кои се избираат на една 
година. 

Член 111 
Во новооснованите работни организации, првата 

седница на избраниот работнички совет ја свикува 
претседателот на собранието на општината на чие 

подрачје се наоѓа седиштето на работната органи-
зација. Претседателот, односно одборник кого тој 
ќе го одреди, ја отвора првата седница на работ-
ничкиот совет на новооснованата работна органи-
зација. 

До изборот на претседател на работничкиот со-
вет, со првата седница раководи најстариот член 
на работничкиот совет. 

Член 112 
Новооснованите работни организации кои што 

одржале избори за членови на работничките совети 
на помалку од шест месеци од крајниот рок за 
одржување на редовните избори утврдени со овој 
закон, не се обавезни во наредниот редовен рок 
да извршат избори. 

Одредбите од предниот став се применуваат и 
на работните организации кои што настанале со 
спојување, поделба или издвојување на единиците 
во самостојна работна организација, како и на ра-
ботните организации над кои е укината принуд-
а т а управа. 

Член 113 
Работните организации, кои што спроведоа 

избери за органи на управување во месец јуни 
1964 година, изборите за една половина на члено-
ви на советите и членови на управните одбори во 
1965 година ќе ги спроведат до крајот на месец 
мај. 

Член 114 
Републичкиот секретаријат за законодавство и 

организација ќе се грижи за спроведување на овој 
закон. 

Член 115 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Уредбата за спроведување на избо-
рите за работнички совети и други органи на 
управување во работните организации („Службен 
весник на СРМ" бр. 19 од 12 мај 1964 година). 

Член 116 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во,,Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

99. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за републичките суд-
ски такси, што го донесе Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 13 април 1965 
година и на седницата на Стопанскиот собор' одр-
жана на 12 април 1965 година. 

У број 121 
14 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ 

Член 1 
Се воведува плаќање на републички судски 

такси пред Врховниот суд на Македонија, Вишиот 
стопански суд во Скопје, окружните судови и ок-
ружните стопански судови во Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Таксите од претходниот став се плаќаат во 
постапките, за поднесоците и дејствијата предви-
дени во Основниот закон за судските такси. 

Член 2 
Судовите, наведени во член 1 од овој закон, ќе 

ја применуваат непосредно таксената тарифа од 
Основниот закон. 

Член 3 
Приходите од таксите по овој закон се отста-

пуваат на општините. 
Кога судските такси се плаќаат во готови па-

ри, приходите од такси и припаѓаат на општината 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на судот. 

Член 4 
Приходите на Републиката, остварени од суд-

ските такси до денот на влегувањето во сила на 
овој закон, се отстапуваат на општината според 
одредбите од основниот и овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од -

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

100. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за републичките адми-
нистративни такси, што го донесе Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 13 април 
1965 година и на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 12 април 1965 година. 

У број 122 
14 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ 

ТАКСИ 

Член 1 
Се воведува плаќање на републички админи-

стративни такси за списи и работи во управните 
работи од надлежноста на републичките органи. 

Член 2 
Органите од членот 1 на овој закон непосредно 

ќе ја применуваат Таксената тарифа и ослободу-
вањата од Основниот закон за административните 
такси. 

Член 3 
Приходите од републичките административни 

такси се отстапуваат на општините. 

Член 4 
Како граѓанин со слаба имотна положба кој 

ЕО смисла на член 19 точка 18 од Основниот закон 
за административните такси се ослободува од пла-
ќање на таксата се смета лице кое има годишен 
приход по член на семејство помалку од 50.000 
динари, а таксата што треба да ја плати за една 
правна работа изнесува повеќе од 1.000 динари. 

Како приход во смисла на претходниот став 
се сметаат сите приходи на кои се плаќаат придо-
неси од личниот доход. 

Член 5 
Остварените републички приходи од админи-

стративни такси преку учеството во расподелбата 
на заедничките приходи во времето од 1 јануари 
1965 година до влегувањето во сила на овој закон 
се отстапуваат на општините каде што се тие ос-
тварени. 

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

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

101. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВТОРО-

СТЕПЕНИ КОМИСИИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ 

Се прогласува Законот за второстепени коми-
сии за утврдување на пензискиот стаж, што Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го донесе на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 6 април 1965 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор одржана 
на 12 април 1965 година. 

У број 96 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ВТОРОСТЕПЕНИ КОМИСИИ ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ 

Член 1 
По жалбите против решенијата на општински-

те комисии за утврдување на пензискиот стаж 
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решава Републичката комисија за утврдување на 
пензискиот стаж. 

Член 2 
Републичката комисија ја образува Извршниот 

совет на начин пропишан за образување на опш-
тинските комисии. 

Претседателот и членовите на Комисијата и 
нивните заменици ги именува Извршниот совет. 

Во Републиката можат да се образуваат по-
веќе КОМИСИИ. 

Член 3 
Стручните и административните работи на Ко-

мисијата ги врши Републичкиот секретаријат за. 
труд. 

Член 4 
Овој закон стапува на снага со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

102. 
Врз основа на член 108 од Основниот закон за 

финансирањето на ' општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ", број 31/64), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седниците на Републичкиот собор и на Сто-
панскиот собор одржани на 12. IV. 1965 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се задолжува Социјалистичка Република 
Македонија при Стопанската банка на СРМ — 
Скопје, на име одобрен кредит од средствата на 
кредитниот фонд на Стопанската банка за финан-
сирање на определени инвестициони вложувања, 
со износ од 6,320.000.000 — (шест милијарди триста 
дваесет милиони) динари, под условите што ќе 
бидат дополнително здоговорени помеѓу Изврш-
ниот совет и Банката. 

2. Кредитот од претходната точка Стопанската 
банка на СРМ ќе го употреби: 

а) за давање кредит на Републичкиот фонд за 
патишта во износ од 2.800 мил. динари за изградба 
на патишта; 

б) за давање кредит на Републичкиот фонд за 
нестопански инвестиции во износ од 1.200 мил. 
динари; 

в) за давање кредит на Републичките средства 
за заеднички резерви на стопанските организации 
— во износ од 2.200 мил. динари; 

г) за учество во инвестиционите вложувања 
за уредување на пороите во мелиоративните систе-
ми во износ од 120 мил. динари. 

3. Враќањето на кредитот ќе се врши од при-
ходите на Републиката. 

4. Договорот за задолжување во сообразност 
со условите од точка 1 по оваа одлука во името 
на Социјалистичка Република Македонија ќе го 
потпише Републичкиот секретар за финансии. 
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5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 14 
14 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

О м а с е н дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗИЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 304, страна 789 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Ѓорче Петров бр. 03-5935 од 23. XII. 1964 го-
дина и решението на Општината Липково број 
01-4359/1 од 3. X. 1964 година кон Рударскиот базен 
за хром „Радуша" Ѓорче Петров се припојува Руд-
никот за хром и антимон „Лојане" — Куманово 
како погон под фирма: Рударски базен за хром 
„Радуша" Ѓорче Петров — Погон Рудник за хром 
и антимон „Лојане" — Куманово. Предмет на ра-
ботењето на погонот е: експлоатација на хромна 
руда. 

Погонот е основан од Рударскиот базен за хром 
„Радуша" — Ѓорче Петров, а согласно' со реше-
нието на Собранието на општината Ѓорче Петров 
број 03-5935 од 23. XII. 1964 година и решението на 
Собранието на општината Липково бр. 01-4359/1 
од 3. X. 1964 година. 

Раководител на погонот е Ратко Арсов. 
Погонот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува во границите на овластувањето матичното 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 3/65. (20) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 111, страна 307 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово — Одделение за стопанство бр 
04-8385/1 од 1. VI. 1963 година дејноста на Продав-
ницата број 5 во Куманово на Книгоиздателството 
за уметничка литература „Кочо Рацин" од Скопје 
во иднина се проширува и со: продажба на мало 
на машини за пишување и сметање, апарати за 
умножување, прибор за цртање, геодетски мерки, 
инструменти и апарати, фото материјали, радио-
електроакустични апарати и уреди, музички ин-
струменти, учила и, надгледни средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 8/64. (145) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 42, страна 121 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Претпријатието за 
снабдување на земјоделието „Агроснабдител" — 
Скопје и тоа: Тодоров Никола, Јордан Гиров, Сте-
фан Стефанов, Пеевски Ванчо, Аневски Диме и 
Казаков ѓорѓи, им престанува правото за потпи-
шување. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Јанев Јане, директор на 
стопанско-сметководниот сектор, Манушев Боро, 
директор на П сектор, Чадиковски Лазо, директор 
на Ш сектор, Гашев Ефтим, в. д. директор на I 
сектор, Костиќ Бранка,, раководител на Еде увоз-
извоз во II сектор, и Атанасовски Стојче, раково-
дител на сметководството. Тие претпријатието ќе 
го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со 
старите регистрирани потписници и тоа: Иконо-
мовски Атанас и Хаџитомов Иван, сметано од 13.1. 
1964 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 17/64. (147) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 42, страна 121 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кале - Скопје број 230 од 24. ХП). 1963 го-
дина и решението на Собранието на општината 
Битола број 3-9155/1 од 30. ХП. 1963 година кон 
Претпријатието за снабдување на земјоделието 
„Агроснабдител" — Скопје се припојува Специја-
лизираното претпријатие на внатрешна трговија 
за снабдување на земјоделието, „Агропелагонија" 
од Битола.. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 23/64. (148ч 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 681, страна 1021, книга П е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата во Скопје на 
улица „152" бр. 22 на Дрвната индустрија „Космет-
шпер" — Косовска Митровица, бидејќи со реше-
нието на Собранието на општината Косовска Ми-
т р о в и ^ број 04-5774 од 7. VI. 1963 година и реше-
нието на Собранието на општината Теслиќ број 
05/2-83/1 од 10. УП. 1963 година се припојува кон 
Претпријатието за дрвна индустрија „Борје" — 
Теслиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 29/64. (150) 

лес број 13121/1 од 20. ХП. 1963 година Трајче 
Арсов. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници и тоа: Перуш Гадов, шеф на сметко-
водството, и Ратко Ѓорѓиевски, секретар, сметано 
од 11. I. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 11/64. (152) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 356, страна. 1171 е запишано следното 
На досегашниот потписник на Монтажно инстала-
терското претпријатие „Трајче Капчев" од Т И Т О Е 

Велес, Благој Панов Медаров, директор, му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Собранието на општината Титов Ве-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 111, страна 307 е запишано следното' 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 04-4955/1 од 26. Ш. 1963 го-
дина дејноста на Продавницата во Тетово на ули-
ца „Маршал Тито" бр. 2 на Книгоиздателството на 
уметничка литература „Кочо Рацин" — Скопје во 
иднина се проширува и со: продажба на мало ни 
машини за пишување и сметање, апарати за умно 
жување, прибор за цртање, геодетски мерки, ин-
струменти, апарати, радиоелектроакустични апа-
рати и уреди, учила и нагледни средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 5/64. (154) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 96 
страна 389 е запишано следното: На досегашниот 
директор на Земјоделското стопанство „Шар" од 
село Жеровјане, Стефановски Живко, му преста-
нува правото за потпишување. 

За директор на стопанството е назначен Јова-
новски Богев Злате, инженер агроном, со реше-
нието на Собранието на општината Жеровјане, 
број 04-4002/1 од 28, УШ. 1963 година. Тој стопан-
ството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
сметано од 17. I. 1964 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 25/64. (155) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 59, 
страна 235 е запишано следното: Даут Изаири, 
досегашен управник на Земјоделската задруга 
„Напредок" од село Пирок, Тетовска околија, е 
разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За управник на задругата е назначен Адеми 
Зулфи Џавид. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници и тоа: Абдулазиза Абдулхамит, касиер, 
и Сабрија Илми, книговодител, сметано од 25. XI 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 710/63. (156) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 407, страна 329, книга П е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието 
на општината Гевгелија бр. 03-5955/1-62 од 10. УГ1 
1963 година е одобрено конституирањето на Пти-
цеводната фарма во изградба — Гевгелија. 
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Покрај досегашниот потписник Димитар Про-
данов, директор, фармата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува и новоназначениот потписник 
Јанчев Никола, шеф на сметководството, сметано 
од 27. ХП. 1963 година, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 809/63. (169) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 12, 
страна 45 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Погонот за откуп и промет 
со селскостопански производи и колонијално-пре-
хранбени стоки во село Слупчане (со посебна пре-
сметка и жиро сметка при банката) на Земјодел-
ската задруга „Липково" од село Липково, со-
гласно со одлуката на Управниот одбор на за-
другата број 1250/1 од 1. П. 1963 година, бидејќи 
се припојува кон неа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 53/64. (1 7 4) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на Правилникот за отстапување 

изградба на инвестициони објекти и работи („Сл. 
весник на СРМ" бр. 31/63), Собранието на општи-
ната Кочани 

р а с п и ш у в а 
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на дел од водоводот во град Кочани 
Наддавањето ќе се одржи во зградата на Оп-

штинското собрание - Кочани, соба број 10 на 
5 мај 1965 година во 9 часот. 

Претсметксвната вредност на објектот изне-
сува 140,205.770 динари. 

Рок за завршување на работите е 31. X. 1965 
година. 

Сите информации во врска со наддавањето, 
како и техничката документација, можат да се 
добијат во Одделението за општествени служби — 
Службата за комунални работи и урбанизам на 
Собранието на општината Кочани. (432) 

На основа член 37 од Законот за јавните служ-
беници, Конкурсната комисија на Републичкиот 
завод за физичка култура 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување следните работна места: 
1. Референт за спортови; 
2. Референт за објекти и терени. 

У С Л О В И : 
— За работното месото под точка 1 кандида-

тите треба да имаат завршена висока или виша 
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школа за физичка култура, објавени стручни тру-
дови од струката, специјалност во најмалку една 
спортска гранка и практика на стручни работи 
во организациите за физичка култура со постиг-
нати резултати; 

— За работното место под точка 2 кандида-
тите треба да имаат завршен технички факултет 
— архитектонски отсек или I степен на соодвет-
ниот факултет и познавања од областа на физич-
ката култура стекнати преку работа во соодветни 
организации. 

Предност имаат кандидатите што се служат 
со еден од светските јазици. 

Плата по Законот за јавните службеници) а 
од 1 јули по Правилникот на работната орга-
низација. 

Молбите се примаат 15 дена од денот на обја-
вувањето. За местата што не ќ е бидат пополнети 
конкурсот останува отворен до нивното попол-
нување. 

Молбите се доставуваат до Конкурсната коми-
сија на Заводот — Спортски центар „Црниче" — 
Скопје (334) 

Конкурсната комисија на Училиштето за ме-
дицински сестри и бабици — Штип, врз основа на 
одлуката на Советот на училиштето, распишува 

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место, за 
учебната 1965/66 година: 

1. Професор по предметот англиски јазик 1 

У с л о в и : 

Кандидатите треба да имаат завршено фило-
зофски факултет. 

Плата по Законот за јавните службеници (по-
ложај на по одлука на управниот одбор), а по евен-
туално донесување на правилниците, по правил-
никот на училиштето. 

Молбите со сите потребни документи по член 
31 од Законот за јавните службеници да се до-
ставуваат до Конкурсната комисија при Учили-
штето за медицински сестри и бабици — Штип, 
најдоцна до 30. VI. 1965 година. (385) 

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД НА 
СРМ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— Референт по работни односи и матична 

служба. 
УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено виша 
управна школа со 3 години практика во струката 
и положен стручен испит или средна школа со 
5 години практика во струката и положен стручен 
испит. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Молбите со краток опис за движењето во служ-
бата таксирани со 50 динари таксена марка и 
документите по член 31 од Законот за јавните 
службеници се доставуваат до Хидрометеоролош-
киот завод на СРМ - Скопје, ул. „Коле Недел-
ковски" бр. 75. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (386) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА РАБОТНАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА „ЈАТ" ПОГОН ЗА АЕРОДРОМСКИ 

УСЛУГИ АЕРОДРОМ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Шеф на службата за прихват и отпрема 1 
2. Службеник за регистрација на патниците 1 
3. Службеник за оптеретување и баланс 1 
4. Службеник за доработување на списко-

вите за патници и финишер 1 
5. Земаљска домаќинка-архивар 1 
6. Виши книговодител 1 
УСЛОВИ: 
— Под еден, виша комерцијална или на неа 

рамна школа или 8 разреда гимназија и позна-
ва,ње на англиски јазик. 

— Под два, виша комерцијална или на неа 
рамна школа, потполна средна школа со пракса 
од 10 години на оваа работа или комерцијална 
пракса, со најмалку 5 години практика и познава-
ње на англиски јазик. 

— Под три, виша комерцијална или на неа 
рамна школа, со 3 години практика или позна-
вање на воздухопловната техника и познавање на 
англиски јазик. 

— Под четири, средно економско училиште 
или на него рамна школа, со практика од 3 го-
дини или познавање на воздухопловната техника 
и познавање делумично англиски јазик. 

— Под пет, 8 разреда гимназија или на неа 
рамна школа, со практика од 3 години и познава-
ње на англиски јазик и 

— Под шест, виша економска комерцијална 
школа со 2 години практика. 

Личен доход според Правилникот на ЈАТ, погон 
за аеродромски услуги Аеродром Скопје. 

Првенство имаат оние кандидати што позна-
ваат повеќе странски јазици и кои имаат обез-
бедено стан во Скопје. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки 
и биографија, со останатите документи се доста-
вуваат до оваа работна организација. 

Лица што се во работен однос кон молбите да 
приложат потврда дека ќе бидат ослободени од 
служба во колк,у бидат примени. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето, а во колку не се пополнат работните места 
останува отворен до нивното пополнување. (401) 

14 април 1965 

На основа дадената согласност од Секрета-
ријатот за народно здравје и социјална политика 
на СРМ, Конкурсната комисија при Медицинскиот 
центар — Кичево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за специјализација на еден лекар по педијатрија. 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

од член 2 од Правилникот за специјализација на 
здравствените работници од 1-група. Првенство 
за прием имаат здравствените работници што се 
во работен однос со овој центар. 

Молбите се примаат 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Молбите се поднесуваат до Медицинскиот цен-
тар во Кичево. (400) 

Собранието на општината Охрид, врз основа 
на член 43 став 1 од Основниот закон за судовите 
од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 7/65) 

О Б Ј А В У В А 

дека во Општинскиот суд Охрид ќе се избере 
еден судија. 

Се покануваат кандидатите да поднесат при-
јава до Собранието на општината — Охрид, во рок 
од 15 дена по објавувањето. 

До колку во овој ,рок не се пријави ниеден 
кандидат, објавувањето ќе трае до пополнување 
на местото. 

УСЛОВИ: За судија на судот може да се при- -
јави југословенски државјанин кој е дипломиран 
правник и кој ги исполнува општите услови за 
засновање работен однос, како и да има положен 
правосуден испит. (402) 
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