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18. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 
од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Претседателството на Социјалистичка Ре -
публика Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГАТИ ВО СОБ-
РАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 

ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за избор на делегации и 
делегати во собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
јануари 1978 година. 

Број 06-177 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ,, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГА-
ТИ ВО СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ 

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за избор на делегации и делегати 

во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници („Службен весник на СРМ" бр. 8/74), член 2 се 
менува и гласи: 

„Работните луѓе во основните организации на 
здружениот труд и во работните заедници што 
вршат административно-стручни, помошни и на нив 
слични работи од заеднички интерес за повеќе 
организации во нејзиниот состав; работните луѓе во 
работните заедници што вршат такви работи во 
земјоделска или друга задруга, во организација 
на деловно здружување, банка и заедница на оси-
гурување; работните луѓе што вршат земјоделска, 
занаетчиска и друга дејност со личен труд, со 
средства на трудот над кои постои право на соп-
ственост, како и работните луѓе кои со личен труд 
самостојно во вид на занимање вршат професио-
нална дејност заедно со работниците вработени к а ј 
нив, организирани во заедници и во други облици 
на здружување; работните луѓе во работните за -

едници што вршат работи за самоуправните инте-
ресни заедници и други самоуправни организации 
и заедници и нивни здруженија, за општествено-
политички организации и другите општествени ор-
ганизации, здруженија на граѓаните и државните 
органи, како и активните воени лица и цивилните 
лица во служба на вооружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија; и 
работните луѓе и граѓаните во месните заедници 
(основни самоуправни организации и заедници) об-
разуваат свои делегации заради непосредно оства-
рување на своите права, должности и одговорнос-
ти и организирано учество во вршењето на ф у н к -
циите во собранијата на самоуправните интересни 
заедници што ги основале. 

Со статутот на основната самоуправна органи-
зација и заедница се утврдува составот на делега-
цијата, бројот на членовите, како и начинот на 
изборот и отповикувањето на членовите на деле-
гацијата во согласност со овој закон". 

Член 2 
По член 2 се додава нов член 2а кој гласи: 

л Член 2а 
Работните луѓе кои трајно работат во делот 

на основната организација на здружениот труд 
односно во делот на работната заедница кој не е 
на подрачјето на општината каде е седиштето на 
таа организација односно заедница образуваат де-
легација. 

Работните луѓе во деловите на основните орга-
низации на здружениот труд и на работните за -
едници од став 1 на овој член можат со самоуп-
равна спогодба да образуваат заедничка делега-
ција. Со самоуправната спогодба за образување 
заедничка делегација се определува бројот на чле-
новите и составот на делегацијата, како и начинот 
на изборот и отповикувањето на членовите на де-
легацијата во согласност со закон. 

По исклучок од став 2 на овој член работните 
луѓе во основната организација на здружениот 
труд односно во работната заедница чие седиште 
е од подрачјето на една од општините во град 
Скопје и деловите на таа организација односно 
заедница што се наоѓаат на подрачјето на овие 
општини образуваат една делегација во општината 
во која е седиштето на соодветната основна само-
управна организација односно заедница". 

Член 3 
Член 3 се менува и гласи: 
„Работните луѓе во основната самоуправна ор-

ганизација и заедница одлучуваат за тоа дали ќе 
образуваат посебни или заеднички делегации за 
учество во вршењето на функциите на собранијата 
на повеќе сродни самоуправни интересни заедници 
или делегацијата образувана заради учество во 
вршењето на функциите на собранијата на општес-
твено-политичките заедници ќе учествуваат и во 
вршењето на функциите на собранијата на само-
управните интересни заедници, а можат да одлу-
чат функцијата на делегација да ја вршат работ-
ничкиот совет или друг на него по функција соод-
ветен орган на управување". 
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Член 4 
Член 4 се менува и гласи: 
„Во делегациите на основните високообразовни 

организации и во основните организации за средно 
образование, редовните студенти и учениците из-
бираат од својот состав членови на делегација до 
една третина од вкупниот број на членовите на 
делегацијата". 

Член 5 
По член 4 се додава нов член 4а кој гласи: 

„Член 4а 
Во општествените организации и во здружени-

јата на граѓаните функцијата на делегации ја вр-
шат нивните избрани тела определени со нивните 
општи акти". 

Член 6 
Во член 5 ред 4 по зборот „заедницата" се до-

даваат зборовите: „односно кои учествуваат во вр-
шењето на функциите на собранието на самоуп-
равната интересна заедница". 

Член 7 
Во член 6 став 1 зборовите: „членовите на де-

легацијата што не се членови на заедницата" се 
бришат. 

Член 8 
Член 7 се менува и гласи: 
„Делегациите во основните самоуправни орга-

низации и заедници можат да делегираат делегати 
за собранијата на самоуправните интересни заед-
ници за целиот мандатен период (постојани деле-
гати), а можат да делегираат делегати за опреде-
лен временски период или за одделна седница на 
собранието (повремени делегати). 

Начинот на делегирањето на повремените де-
легати и времето за кое тие се делегираат се уре-
дува со самоуправен општ акт на самоуправната 
интересна заедница". 

Член 9 
Во член 10 по став 3 се додава нов став 4 кој 

гласи: 
„Со актот за распишување на изборите се оп-

ределува денот на одржувањето на изборите, како 
и денот од кој почнуваат да течат роковите за из -
борните дејствија". 

Член 10 
Во член 12 став 1 точка 5 се менува и гласи: 
„Со престанок на својството врз основа на кое 

е избран за делегат, ако во рок од 60 дена не биде 
избран за член на друга делегација во рамките 
на истата делегатска единица." 

Член 11 
Член 19 се брише. 

Член 12 
Во член 20 став 1 зборот „пет" се заменува со 

бројот „7". 
Во став 2 бројот „20" се заменува со бројот „30". 

Член 13 
Член 21 се менува и гласи: 
„Органи за спроведување на изборите за де-

легати се: 
— изборна комисија 
— претседателство на собирот на делегацијата 

(претседателство). 
Органите за спроведување на изборите се не-

зависни во својата работа и работат според зако-
нот и другите прописи донесени врз основа на 
закон и според самоуправните општи акти". 

Член 14 
Член 23 се менува и гласи: 
„Членовите на изборните комисии ги именува 

собранието на самоуправната интересна заедница 
за која се вршат изборите". 

Член 15 
Член 25 се менува и гласи: 
„Изборната комисија: 
1) се грижи за законито спроведување на из-

борите и на гласањето за отповикување; 
2) ги огласува листите на кандидатите за избор 

на делегати; 
3) ги утврдува резултатите од изборите за де-

легати и од гласањето за отповикување; 
4) ги објавува резултатите од изборите за де-

легати како и резултатите за гласањето за отпо-
викување; 

5) издава уверенија за избраните делегати; 
6) издава соопштенија за резултатите од из-

борите односно од гласањето за отповикување на 
делегати; 

7) решава за приговорите односно во врска со 
изборите; 

8) ги определува избирачките места; 
9) врши и други задачи според одредбите на 

овој закон". 

Член 16 
По член 25 се додава нов член 25а кој гласи: 

„Член 25а 
Изборната комисија на самоуправната интерес-

на заедница основана за територијата на Републи-
ката, покрај работите од член 15 на овој закон ги 
врши и следните работи: 

— ја усогласува работата на изборните коми-
сии на самоуправните интересни заедници здруже-
ни во самоуправната интересна заедница основана 
за територијата на Републиката; 

— дава објаснување за примена на одредбите 
на овој закон што се однесуваат на изборната по-
стапка; 

— пропишува обрасци за спроведувањето на 
изборите на делегати од собранијата на самоуп-
равните интересни заедници здружени во само-
управната интересна заедница основана за тери-
торијата на Републиката". 

Член 17 
Членовите 26 и 27 се бришат. 

Член 18 
Во член 31 став 1 се менува и гласи: 
„Кандидати за делегати предлагаат делегации-

те на основните самоуправни организации и заед-
ници и избраните тела на општествените органи-
зации и здруженијата на граѓаните кои учествувале 
во основањето на самоуправната интересна заед-
ница (делегации)". 

Член 19 
Во член 32 став 1 се менува и гласи: 
„Врз основа на предлозите на кандидатите што 

ги поднеле делегациите, кандидационата конферен-
ција на делегациите (кандидациона конференција) 
утврдува листа на кандидатите за избор на деле-
гати". 

Став 2 се брише. 
Став 3 станува став 2. 

Член 20 
Во член 34 став 3 точка 1 по зборот „делегати" 

се става запирка и се додаваат зборовите: „деле-
гатската единица". 

Член 21 
Во член 41 став 1 зборовите: „кој е избран за 

делегат" се заменуваат со зборовите: „имињата на 
избраните кандидати". 
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Член 22 
Во членот 45 зборовите „се вработени" се за-

менуваат со зборот „има". . 

Член 23 
Во членот 47 зборовите: „Републичката, однос-

но општинската изборна" се заменуваат со зборот: 
„изборната". 

Член 24 
Во член 57 став 1 зборовите: „се вработени" 

се заменуваат со зборот: „има". 

Член 25 
По член 59 се додава нов член 59а кој гласи: 

„Член 59а 
На предлагањето и утврдувањето на кандида-

тите, на изборот на делегатите, повторните и до-
полнителните избори и отповикување на делега-
тите во собранијата на самоуправните интересни 
заедници од делегациите на работните луѓе што 
вршат земјоделска, занаетчиска и друга дејност со 
личен .труд со средства на трудот над кои постои 
право на сопственост, како и на работните луѓе 
кои со личен труд самостојно во вид на занимање 
вршат професионална дејност заедно со работни-
ците вработени ка ј нив, соодветно се применуваат 
одредбите од Законот^ за избор на делегати во со-
борите на собранијата на општините што се од-
несуваат на соборот на здружениот труд". 

Член 26 
Член 60 се менува и гласи: 
„Делегатите во собранијата на пошироките ин-

тересни заедници, на сојузите и другите здруже-
нија на самоуправните интересни заедници (поши-
роки интересни заедници) образувани со здружу-
вање на самоуправните интересни заедници ги де-
легираат собранијата на здружените заедници и 
соодветните органи на другите основачи на поши-
роките интересни заедници, со тајно гласање. 

Член 27 
По член 61 се додава нов член 61 а кој гласи: 

„Член 61 а 
Бројот на делегатите во пошироките интересни 

заедници што се делегираат од самоуправните ин-
тересни заедници што се здружиле во тие заед-
ници се определуваат според бројот на работните 
луѓе во основните самоуправни организации и з а -
едници што ги основале самоуправните интересни 
заедници, водејќи сметка за обезбедувањето на 
соодветна застапеност на одделните области на 
општествениот труд односно територијалните под-
рачја и застапеноста на сите самоуправни инте-
ресни заедници кои ја основале пошироката ин-
тересна заедница. 

Бројот на делегатите што ги избираат собра-
нијата на самоуправните интересни заедници од 
редот на корисниците односно на давателите на 
услугите во пошироките интересни заедници и 
бројот на делегатите што ги избираат соодветните 
органи на другите основачи на пошироката инте-
ресна заедница се определува со самоуправната 
спогодба за основање на пошироката интересна 
заедница". 

Член 28 
Член 62 се менува и гласи: 
„На' начинот на изборот и отповикувањето на 

делегатите во собранијата на пошироките инте-
ресни заедници соодветно се применуваат одред-
бите на членовите 21—59 од овој закон, доколку 
со одредбите на оваа глава не е поинаку опре-
делено". 

Член 29 
Во член 64 зборовите: „општинскиот суд" се 

заменуваат со зборовите: „основниот суд на здру-
жениот труд". 

Член 30 „ 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да утврди пречистен текст на Законот за 
избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници. 

Член 31 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

19. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ СА-
МОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ЗА 
СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за избор на делегациите 
на основните самоуправи организации и заедници 
за собранијата на општествено-политичките заед-
ници, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
јануари 1978 година. 

Број 06-179 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОС-
НОВНИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАЕДНИЦИ ЗА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТ-

ВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за избор на делегациите на основ-

ните самоуправни организации и заедници за со-
бранијата на општествено-политичките заедници 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/74), во член 3 
став 1 зборот „пет" се заменува со зборот „седум". 

Во став 2 бројот „20" се заменува со бројот „30". 

Член 2 
Во членот 4 став 1 бројот „18" се заменува со 

бројот „15". 

Член 3 
Во член 6 на крајот од ставот 2 наместо точ-

ката се става запирка и се додаваат зборовите: 
„водејќи сметка за бројот на работните луѓе во 
овие заедници". 

Во став 3 бројот „18" се заменува со бројот „15". 
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Член 4 
По член 7 се додава нов член 7а кој гласи: 

„Член 7а 
Работните луѓе кои трајно работат во делот 

на основната организација на здружениот труд од-
носно делот на работната заедница кој не е на 
подрачјето на општината каде е седиштето на таа 
организација односно заедница образуваат деле-
гација. 

Работните луѓе од деловите на исти или дру-
ги основни организации на здружениот труд од-
носно деловите на работните заедници од став 1 
на овој член можат со самоуправна спогодба да 
образуваат заедничка делегација. Со самоуправната 
спогодба за образување заедничка делегација се 
определува бројот на членовите и составот на де-
легацијата, како и начинот на изборот и отпови-
кувањето на членовите на делегацијата во соглас-
ност со закон. 

По исклучок од став 2 на овој член работните 
луѓе во основната организација на здружениот 
труд односно во работната заедница чие седиште 
е на подрачјето на една од општините: Гази Баба, 
Карпош, Кисела Вода, Центар или Чаир и дело-
вите на таа организација односно заедница што 
се наоѓаат на подрачјето на овие општини обра-
зуваат една делегација во општината во која е 
седиштето на соодветната основна самоуправна 
организација односно заедница". 

Член 5 
Во член 8 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Две или повеќе работни заедници на др-

жавните органи, општествено-политичките и оп-
штествените организации, здруженијата на граѓа-
ните и другите работни заедници кои не се орга-
низирани како организации на здружениот труд, 
како и активните воени лица и цивилните лица 
на служба во вооружените сили на СФРЈ, можат 
со самоуправна спогодба да образуваат заедничка 
делегација. 

Со самоуправната спогодба за образување на 
заедничка делегација се определува бројот на 
членовите и составот на делегацијата, како и на-
чинот на изборот и отповикувањето на членовите 
на делегацијата во согласност со закон". 

Член 6 
По член 8 се додава нов член 8а кој гласи: 

„Член 8а 
Во составот на делегацијата мора да се обез-

беди застапеност на работниците од сите делови 
на процесот на работа и таа да одговара на соци-
јалниот состав на основната самоуправна органи-
зација и заедница. 

Бројот на членовите на делегацијата треба да 
биде сразмерен на бројот на работниците од секој 
дел на процесот на работа во основната организа-
ција и заедница, со тоа што секој дел на процесот 
на работа мора да има најмалку еден член во де-
легацијата". 

Член 7 
Член 9 се менува и гласи: 
„Лицата кои се наоѓаат на служење на воениот 

рок или на воена вежба, а кои го задржале свој-
ството на работник во здружениот труд, како и 
работните луѓе и граѓаните во месните заедници 
кои се наоѓаат на служење на воениот рок или 
на воена вежба, гласаат за членови на делегаци-
јата на својата основна организација и заедница 
во воената единица односно воената установа. 

На повторните и дополнителните избори, ли-
цата, односно работните луѓе и граѓаните од став 
1 на овој член гласаат за членовите на делегаци-
јата на основната самоуправна организација и за-
едница ако на денот на изборите се наоѓаат во 
местото на седиштето на соодветната организација 
односно заедница". 

Член 8 
По член 9 се додаваат три нови члена 9а, 96 

и 9в, кои гласат: 

„Член 9а 
Изборната комисија на основната самоуправна 

организација и заедница составува список на ли-
цата односно работните луѓе и граѓаните кои се 
наоѓаат на служење на воениот рок или на воена 
служба, и го доставува на општинската изборна 
комисија за избор на делегати во соборите на со-
бранието на општината. 

Општинската изборна комисија е должна вед-
наш по потврдувањето на листите на кандидатите 
за членови на делегациите да достави на воените 
единици или на воените установи список на ли-
цата односно работните луѓе и граѓаните кои ќе 
гласаат за избор на членови на делегациите во 
одделни самоуправни организации и заедници, 
потребен број на непополнети гласачки ливчиња 
заверени со печат на основната самоуправна ор-
ганизација и заедница, како и потребен број омо-
ти адресирани на општинската изборна комисија. 

Член 96 
Откако ќе го пополни гласачкото ливче со зао-

кружување на редните броеви пред имињата на 
кандидатите за кои сака да гласа лицето што се 
наоѓа на служење на воениот рок или на воена 
служба, го става гласачкото ливче во омотот, го 
затвора и го предава на воениот орган надле-
жен за спроведување на изборите. 

По завршеното гласање органот од став 1 на 
овој член веднаш ги доставува на општинската 
изборна комисија сите омоти со гласачките лив-
чиња. 

Член 9в 
Кога општинската изборна комисија ги прими 

изборните материјали од претходниот член ги до-
ставува на изборните комисии на основните само-
управни организации и заедници. 

Изборните комисии на основните самоуправни 
организации и заедници, при утврдувањето на ре-
зултатите од гласањето, ги земаат предвид и гла-
сачките ливчиња примени од воените органи до 
завршувањето на утврдувањето на резултатот од 
гласањето во основната самоуправна организација 
и заедница". 

» Член 9 

По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи: 

„Член 12а 
Изборите за членови на делегациите во мес-

ните заедници и во заедниците на земјоделците или 
во друг облик на здружување на земјоделците се 
одржуваат во ист ден за целата територија на Ре-
публиката кога се врши и изјаснување за изборот 
на делегатите во општествено-политичките собори 
на собранијата на општините". 

Член 10 
Во член 16 став 3 се менува и гласи: 
„Кога се образува заедничка делегација за 

спроведување на изборите се образува заедничка 
изборна комисија на начин утврден со самоуп-
равната спогодба за образување на заедничка де-
легација". 

Член 11 
Во член 17 наместо точка на крајот на ставот 

1 се става запирка и се додаваат зборовите: „а во 
основните самоуправни организации и заедници со 
повеќе делови на процесот на работа и собирите 
на работниците од секој дел на процесот на основ-
ната самоуправна организација и заедница". 

Член 12 
Во член 20, став 3, по зборовите: „основната 

самоуправна организација", наместо запирката и 
зборот „односно" се става сврзникот „и", а по 
зборот „заедница" се додаваат зборовите: односно 
дел на процесот на работа". 
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Член 13 
По член 20 се додава нов член 20а кој гласи: 

„Член 20а 
Листата на кандидати за избор на членови 

на делегацијата е единствена. 
Во основните самоуправни организации и за-

едници со повеќе делови на процесот на работа, 
листата на кандидатите се составува по делови па 
процесот на работа. 

Листата на кандидати мора да содржи на ј -
малку онолку кандидати колку се избираат члено-
ви на делегацијата. 

Листата на кандидати составена по делови на 
процесот на работа мора да содржи за секој дел 
на процесот на работа најмалку онолку кандидати 
колку се избираат членови на делегацијата од ос-
новниот дел на процесот на работа". 

Член 14 
Во член 22, став 1, зборот „пет" се заменува со 

бројот „10". 

Член 15 
Во член 25 став 2 се менува и гласи: 
„За работните луѓе на основната самоуправна 

организација и заедница кои привремено работат 
на територијата на СФРЈ надвор од местото на 
седиштето на основната самоуправна организација 
и заедница (на градилишта и ел.), а не можат да 
гласаат во местото на нивното седиште, се одре-
дува посебно избирачко место во местото во кое 
тие работат заради гласање за избор на членови 
на делегацијата". 

Член 16 
По член 25 се додава нов член 25-а кој гласи: 

„Член 25а 
Ако работникот не е воведен во избирачкиот 

список на работните луѓе, избирачкиот одбор ут-
врдува на соодветен начин дали работникот е зо 
работен однос во основната самоуправна органи-
зација и заедница и ако утврди дека е во работен 
однос, му дозволува да гласа. 

Ако граѓанинот не е воведен во избирачкиот 
список, избирачкиот одбор, врз основа на лична 
карта утврдува дали има право да гласа,, па ако 
утврди дека такво право има му дозволува да гласа. 

Секој случај од став 1 и 2 на овој член из-
бирачкиот одбор го внесува во записникот. 

Лицето кое не е во можност само да гласа 
има право со себе да поведе друго лице кое во 
согласност со неговата определба ќе гласа наместо 
него". 

Член 17 
Во член 36 се додаваат 2 нови става кои гласат: 
„За спроведување на дополнителни избори од^ 

лучува органот што ги распишува изборите по 
предлог или по претходно прибавено мислење од 
делегацијата. Дополнителни избори задолжително 
се вршат кога по престанок на мандатот на чле-
новите на делегацијата, бројот на членовите на 
делегацијата се намали за една третина. 

Дополнителни избори се вршат по постапката 
по која се врши избор на членови на делегаци-
јата". 

Член 18 
Членот 49 се менува и гласи: 
„Против решението на изборната комисија за 

одбивање на листата на кандидатите, односно за 
одбивање на кандидатурата на оние кандидати 
кои не ги исполнуваат условите за член на деле-
гацијата, против решението за одбивање на пред-
логот за отповикување на член на делегацијата, 
како и против решението донесено по приговор од 
член 48 на овој закон, подносителот на листата од-
носно на предлогот за отповикување, како и под-

носителот на приговорот, има право на жалба до 
надлежниот основен суд на здружениот труд во 
рок од 48 часа од приемот на решението. 

Судот донесува решение во рок од 48 часа од 
приемот на жалбата. 

Одлуката на судот донесена по жалбата е ко-
нечна". 

Член 19 
Член 51 се менува и гласи: 
„Доколку до денот на распишување на избо-

рите не е конституирана заедницата или друг об-
лик на здружување на земјоделците, изборите за 
членови на делегациите ги распишува претседате-
лот на собранието на општината. 

Во случаите од став 1 на овој член изборна 
комисија за избор на членови на делегацијата на 
земјоделците именува собранието на општината". 

Член 20 
Член 52 се брише. 

Член 21 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да го утврди пречистениот текст на 
Законот за избор на делегациите на основните са-
моуправни организации и заедници за собранијата 
на општествено-политичките заедници. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

20. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА 
СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за избор на делегати во 
соборите на собранијата на општините, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд, Соборот на општи-
ните и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 26 јануари 1978 година. 

Број 06-175 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИ-

ТЕ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за избор на делегати во соборите 

на собранијата на општините („Службен весник 
на СРМ", бр. 8/74), во член 4 став 2 се менува и 
гласи: 
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„Кандидатите за делегати во соборот на здру-
жениот труд и соборот на месните заедници ги 
утврдува кандидациона конференција на делега-
циите на основните самоуправни организации и 
заедници што се образува за секоја делегатска 
единица (кандидациона конференција)". 

Член 2 
Во член 5 став 3 во заградата пред зборовите 

„кандидациона конференција" се додава зборот 
„општинска". 

Член 3 
Во член 10 по став 3 се додава нов став 4 

кој гласи: 
„Со решението за распишување на изборите 

се определува денот на одржувањето на изборите, 
како и денот од кој почнуваат да течат роковите 
на изборните дејствија". 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 4 
Во член 14 став 1 точка 5 се менува и гласи: 
„5) со престанок на својството врз основа на 

кое е избран за делегат во собор на собранието, 
ако во рок од 60 дена не биде избран за член на 
друга делегација во рамките на истата делегатска 
единица". 

Член 5 
Член 35 се менува и гласи: 
„Врз основа на предлозите на кандидатите што 

ги поднеле делегациите, кандидационата конфе-
ренција утврдува листа на кандидатите за избор 
на делегати во соборот на здружениот труд". 

Член 6 
Во член 36 став 2 зборовите „на Социјалистич-

киот сојуз на работниот народ, односно на Син-
дикатот", се бришат. 

Член 7 
Во член 53 став 2 зборовите „дополнителни 

избори" се заменуваат со зборовите „повторните 
избори". 

Член 8 
Во член 55 по став 1 се додаваат 3 нови ста-

вови кои гласат: 
„Дополнителни избори се вршат задолжително 

кога тоа го бараат најмалку една третина од де-
легациите на основните самоуправни организации 
и заедници од подрачјето на делегатската единица 
или кога делегациите во делегатските единици 
останат без ниту еден делегат во соборот на здру-
жениот труд на собранието на општината. 

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа 
одлучи соборот на здружениот труд на собранието 
на општината на чиј член му престанал манда-
тот, по претходно прибавено мислење од делега-
циите во делегатската единица. 

Дополнителни избори по правило не се вр-
шат ако до крајот на мандатниот период останува 
помалку од една година". 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 5 и 6. 

Член 9 
По член 67 се додава нов член 67а код гласи: 

Член 67а 
Делегациите во месните заедници делегираат 

делегат за определен временски период или за 
одделна седница на соборот на месните заедници 
на собранието на општината (повремен делегат), 
а можат да делегираат делегат за целиот манда-
тен период (постојан делегат). 

Начинот на делегирање на повремените деле-
гати и времето за кое се делегираат се уредуваат 
со општ акт на месната заедница". 

Член 10 
По член 73 се додаваат 3 нови членови 73а, 736, 

и 73в кои гласат: 

„Член 73а 
Лицата кои се наоѓаат на служење на воениот 

рок или на воена вежба се изјаснуваат за из-
борот на делегатите во општествено^олитичкиот 
собор во воената единица или воената установа. 

На повторните и дополнителните избори ли-
цата од став 1 на овој член се изјаснуваат за из -
борот на делегатите во општествено-политичкиот 
собор ако на денот на изјаснувањето се наоѓаат 
во местото на живеалиштето. 

Член 736 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на народната одбрана составува список 
на лицата што се наоѓаат на служење на воениот 
рок или на воена вежба и го доставува на оп-
штинската изборна комисија. 

Општинската изборна комисија е должна вед-
наш по потврдување на листата на кандидатите за 
делегати, да го достави, на воените единици од-
носно воени установи, списокот на лицата од став 
1 на овој член, потребен број непополнети гласач-
ки ливчиња заверени со печат на општинската из -
борна комисија како и потребен број омоти адре-
сирани на општинската изборна комисија. 

Член 73в 
Откако го пополни гласачкото ливче со заок-

ружување на редните броеви пред имињата на 
кандидатите за кои сака да гласа лицето што се 
наоѓа на служење на воениот рок или воена веж-
ба го става гласачкото ливче во омот, го затвора 
и го предава на воениот орган надлежен за спро-
ведување на изборите. 

По завршеното гласање, органот од став 1 на 
овој член, веднаш ги доставува сите омоти со гла-
сачките ливчиња на општинската изборна коми-
сија. 

Општинската изборна комисија при утврдува-
њето на резултатот од гласањето ги зема пред-
вид и гласачките ливчиња примени од воените 
органи до завршување на утврдувањето на резул-
татот од изјаснувањето за изборот на делегатите 
во општествено-политичкиот собор. 

Член 11 
Во член 103 став 1 се заменува со нови три 

става кои гласат: 
„Дополнителни избори се вршат задолжително 

кога тоа го бараат најмалку две избрани тела на 
општествено-политичките организации што вршат 
функција на делегација. 

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа 
одлучи општествено-политичкиот собор на собра-
нието на општината по претходно прибавено мис-
лење од општествено-политичките организации. 

Дополнителни избори по правило не се вршат 
ако до крајот на мандатниот период останува по-
малку од една година". 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 
4 и 5, а досегашниот став 4 се брише. 

Член 12 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да го утврди пречистениот текст на З а -
конот за избор на делегати во соборите на соб-
ранијата на општините. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 
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21. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СО-

БРАНИЕТО НА ГРАДСКАТА ЗАЕДНИЦА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за избор на делегати во собо-
рите на собранието на градската заедница, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
26 јануари 1978 година. 

Број 06-173 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБО-

РИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА ГРАДСКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 1 
Во Законот за избор на делегати во соборите 

на собранието на градската заедница („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/76) по член 2 се додава нов 
член 2а, кој гласи: 

„Член 2а 

Во соборот на месните заедници на собранието 
на градската заедница се делегираат делегати за 
определен временски период или за одделна седни-
ца на Соборот (повремени делегати), а може да се 
делегираат делегати за целиот мандатен период 
(постојани делегати). 

Начинот на делегирање на повремените деле-
гати и времето за кое се делегираат го уредува 
собранието на општината". 

Член 2 
По член 9 се додаваат три нови членови: 9а, 96 

и 9в, кои гласат: 

„Член 9а 
Кандидати за делегати во општествено-поли-

тичкиот собор се предлагаат од редот на членовите 
на избраните тела на општествено-политичките 
организации. 

Член 96 
Врз основа на листите на кандидати на оп-

штинските кандидациони конференции за делегати 
на општествено-политичкиот собор на градската 
заедница, градската кандидациона конференција 
на ССРН утврдува единствена листа на кандидати 
за општествено-политичкиот собор на собранието 
на градската заедница. 

Листата на кандидатите за општествено-поли-
тичкиот собор на градската заедница, градската 

кандидациона конференција заради избор ја до-
ставува до општествено-политичките собори на со-
бранијата на општините. 

Член 9в 
Составот и начинот на работа на градската 

кандидациона конференција се утврдува со посеб-
на одлука на градската конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

22. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СО-

БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за избор на делегати во собо-
рите на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 ја -
нуари 1978 година. 

Број 06-178 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за избор на делегати во соборите 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ", бр. 8/74), во 
член 2 став 4 се менува и гласи: 

„Кандидатите за делегати во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието ги утврдува општин-
ската кандидациона конференција на делегациите 
на основните самоуправни организации и заедници 
(општинска кандидациона конференција)". 

Член 2 
Во член 3 став 4 се менува и гласи: 
„Кандидатите за делегати во Соборот на оп-

штините на Собранието ги утврдува општинската 
кандидациона конференција на делегациите на ос-
новните самоуправни организации и заедници." 
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Член 3 
Во член 9 став 2, зборовите во точка 25. „Скопје 

36 делегати" се заменуваат со зборовите: „Гази Б а -
ба 9 делегати, 25а. Карпош 6 делегати, 256. Кисела 
Вода 6 делегати, 25в. Центар 13 делегати, 25г. Чаир 
2 делегати." 

Член 4 
Во член 11 став 1, зборовите во точка 6 „Скопје 3 

делегати" се заменуваат со зборовите: „Карпош 1 
делегат, 6а. Центар 2 делегати". 

Во став 2, зборовите во точка 3) „Скопје 2 де-
легати" се заменуваат со зборовите: „Карпош 1 де-
легат, За. Центар 1 делегат", а во став 3 зборовите 
во точка 4) „Скопје 2 делегати" се заменуваат со 
зборовите: „Центар 2 делегати." 

Член 5 
Во член 12 зборовите во точка 9) „Скопје 1 де-

легат" се заменуваат со зборовите: „Кисела Вода 
1 делегат". 

Член 6 
Во член 15 по ставот 1 се додаваат два нови 

става кои гласат: 
„Изборите за нови делегати мора да се одржат 

најдоцна 15 дена пред истекот на изборниот пе-
риод на делегатите на кои им престанува мандатот. 

Од денот на распишувањето на изборите до де-
нот на изборите на делегатите не може да помине 
повеќе од два месеца ниту помалку од еден месец." 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 
4 и 5. 

Член 7 
Во член 19, став 1, точка 5 се менува и гласи: 
„5) со престанок на својството врз основа на 

кое е избран за делегат во собор на Собранието, 
ако во рок од 60 дена не биде избран за член на 
друга делегација во рамките на истата делегатска 
единица." 

Член 8 
Во член 27, став 1, по точка 6 се додава нова 

точка 6а која гласи: 
,,6а) го определува начинот на ракување и чу-

вање на изборните акти;". 

Член 9 
Во член 52, по став 1 се додаваат два нови ста-

ва кои гласат: 
„Дополнителни избори се вршат задолжително 

кога општината остане без ниту еден делегат во 
Соборот на здружениот труд на Собранието, кога 
бројот на делегатите се намали за повеќе од една 
третина и кога за тоа ќе одлучи Соборот на здру-
жениот труд на Собранието, по претходно мислење 
на соодветниот собор на здружениот труд на со-
бранието на општината. 

Дополнителни избори по правило не се вршат 
ако до крајот на мандатниот период преостанува 
помалку од една година." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 10 
Член 83 се менува и гласи: 
„Дополнителни избори се вршат задолжител-

но кога тоа го бараат најмалку две избрани тела 
на општествено-политичките организации што вр-
шат функција на делегација. 

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа 
одлучи Општествено-политичкиот собор, по прет-
ходно прибавено мислење од општествено-политич-
ките организации. 

Дополнителни избори распишува претседателот 
на Собранието". 

Член 11 
Глава VI се брише. 

Член 12 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија да го утврди пречистениот текст на Зако-
нот за избор на делегати во соборите на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

23. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за избор на претседател и членови на Прет-
седателството на Социјалистичка Република Маке-
донија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
26 јануари 1978 година. 

Број 06-180 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-
СТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Во Законот за избор на претседател и членови 
на Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
16/74), во член 3 ставовите 1 и 2 се менуваат и 
гласат: 

„Членовите на Претседателството се избираат 
на првата седница по конституирањето на новоиз-
браното Собрание. 

Ако местото на одделен член на Претседател-
ството остане празно пред истекот на неговиот ман-
дат, дополнителни избори за нов член на Претсе-
дателството ќе се обават најдоцна 30 дена по пре-
станокот на неговиот мандат". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 
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24. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ 

СПИСОЦИ 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за избирачките списоци, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
јануари 1978 година. 

Број 06-181 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧ-
КИТЕ СПИСОЦИ 

Член 1 
Во Законот за избирачките списоци („Службен 

весник на СРМ", бр. 8/76), во членовите 11 и 12 бро-
јот „18" се заменува со бројот „15". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

25. 

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за из-
бор на делегати во соборите на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/74), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничка сед-
ница на сите собори, одржана на 26 јануари 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

I 

Се именуваат за претседател, членови и нивни 
заменици на Републичката изборна комисија и тоа: 

а) за претседател Стојче Поповски, судија на 
Врховниот суд на Македонија, а за негов заменик 
Димитар Солев, судија на Врховниот суд на Ма-
кедонија; 

б) за секретар Данчо Стој чески, самостоен со-
ветник на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, а за негов заменик Илија Танев-
ски, самостоен советник на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија; 

в) за членови: 
1. Никола Коневски, раководител на работна 

група за комунален систем во Републичкиот секре-
таријат за законодавство и организација, а за не-
гов заменик Милоје Димовски, советник во Репу-
бличкиот секретаријат за законодавство и органи-
зација. 

2. Живко Атанасовски, дипломиран правник, 
општествено-политички работник во Републичката 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Македонија, а за негов заменик Ге-
орги Стојков, дипломиран правник, стручно-поли-
тички работник во Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија; 

3. М-р Славко Телевски, секретар на Репуб-
личкиот одбор на Синдикатот за општествени деј-
ности, а за негов заменик Мирјана Тошева, дипло-
миран правник, советник во Сојузот на синдика-
тите на Македонија. 

I I 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, престанува да важи одлуката на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија за име-
нување на претседател и членови на Републичката 
изборна комисија број 03-499 од 27 февруари 1974 
година, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
10/74, како и одлуката за именување секретар на 
Републичката изборна комисија бр. 06-3052 од 23 
ноември 1976 година, објавена во „Службен весник 
на СРМ" број 40/76. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-210 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

26. 
Врз основа на член 30 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за избор на де-
легации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" број 3/78), Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СРМ, на седницата од 26 јануари 
1978 година го утврди пречистениот текст на За -
конот за избор на делегации и делегати во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници. 

Пречистениот текст на Законот за избор на де-
легации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници ги опфаќа Законот за 
избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" број 8/74) и Законот за изменување 
и дополнување на Законот за избор на делегации 
и делегати во собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници („Службен весник на СРМ" број 
3/78), во кој е означен денот на нивното влегување 
во сила. 

Број 09-58 
26 јануари 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија, 

Димче Козаров, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГАТИ ВО 

СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

(Пречистен текст) 

Глава I 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува изборот и отповику-

вањето на членовите на делегациите и изборот и 
отповикувањето на делегатите во собранијата на 
самоуправните интересни заедници и нивните ос-
новни заедници или единици (самоуправни инте-
ресни заедници). 

Член 2 
Работните луѓе во основните организации на 

здружениот труд и во работните заедници што вр-
шат административно-стручни, помошни и на низ 
слични работи од заеднички интерес за повеќе ор-
ганизации во работната организација, работните 
луѓе во работните заедници што вршат такви ра-
боти во земјоделска или друга задруга, во органи-
зација на деловно здружување, банка и заедница 
на осигурување; работните луѓе што вршат земјо-
делска, занаетчиска и друга дејност со личен труд, 
со средства на трудот над кои постои право на соп-
ственост, како и работните луѓе кои со личен труд 
самостојно во вид на занимање вршат професио-
нална дејност заедно со работниците вработени ка ј 
нив, организирани во заедници и во други облици 
на здружување; работните луѓе во работните за-
едници што вршат работи за самоуправните инте-
ресни заедници и други самоуправни организации 
и заедници и нивни здруженија, за општествено-
политички организации и другите општествени ор-
ганизации, здруженијата на граѓаните и државни-
те органи, како и активните воени лица и цивил-
ните лица во служба на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 
работните луѓе и граѓаните во месните заедници 
(основни самоуправни организации и заедници) об-
разуваат свои делегации заради непосредно оства-
рување на своите права, должности и одговорности 
и организирано учество во вршењето на функциите 
во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници што ги основале. 

Со статутот на основната самоуправна органи-
зација и заедница се утврдува составот на делега-
цијата, бројот на членовите, како и начинот на из-
борот и отповикувањето на членовите на делега-
цијата во согласност со овој закон. 

Член 3 
Работните луѓе кои трајно работат во делот на 

основната организација на здружениот труд од-
носно во делот на работната заедница кој не е на 
подрачјето на општината каде е седиштето на таа 
организација односно заедница образуваат делега-
ција. 

Работните луѓе во деловите на основните ор-
ганизации на здружениот труд и на работните за-
едници од став 1 на овој член можат со самоуправ-
на спогодба да образуваат заедничка делегација. 
Со самоуправната спогодба за образување заеднич-
ка делегација се определува бројот на членовите 
и составот на делегацијата, како и начинот на из-
борот и отповикувањето на членовите на деле-
гацијата во согласност со закон. 

По исклучок од став 2 на овој член работ-
ните луѓе во основната организација на здруже-
ниот труд односно во работната заедница чие се-
диште е од подрачјето на една од општините во 
град Скопје и деловите на таа организација од-
носно заедница што се наоѓаат на подрачјето на 
овие општини образуваат една делегација во оп-
штината во која е седиштето на соодветната ос-
новна самоуправна организација односно заедни-
ца. 

Член 4 
Работните луѓе во основната самоуправна ор-

ганизација и заедница одлучуваат за тоа дали ќе 
образуваат посебни или заеднички делегации за 
учество во вршењето на функциите на собрани-
јата на повеќе сродни самоуправни интересни за-
едници или делегацијата образувана заради уче-
ство во вршењето на функциите на собранијата 
на општествено-политичките заедници ќе учеству-
ваат и во вршењето на функциите на собранијата 
на самоуправните интересни заедници, а можат да 
одлучат функцијата на делегација да ја вршат ра-
ботничкиот совет или друг на него по функција 
соодветен орган на управување. 

Член 5 
Во делегациите на основните високообразовни 

организации и во основните организации за средно 
образование, редовните студенти и учениците из-
бираат од својот состав членови на делегацијата 
до една третина од вкупниот број на членовите на 
делегацијата. 

Член 6 
Во општествените организации и во здружени-

јата на граѓаните функцијата на делегации ја вр-
шат нивните избрани тела определени со нивните 
општи акти. 

Член 7 
Право да избираат и да бидат избрани за де-

легати во собранието на самоуправната интересна 
заедница (делегати) имаат сите членови на делега-
цијата кои ја основале заедницата, односно кои 
учествуваат во вршењето на функциите на собра-
нието на самоуправната интересна заедница, без 
оглед на годините на возраст. 

Член 8 
За делегати не можат да бидат избирани ра-

ботните луѓе избрани за делегати на собранието на 
општествено-политичката заедница за чија терито-
рија е основана самоуправната интересна заедница, 
како и членовите на делегацијата на работната 
заедница која врши работи за соодветната самоуп-
равна заедница. 

За делегат на собрание на самоуправна инте-
ресна заедница која одлучува рамноправно со со-
бранието на општествено-политичката заедница за 
чија територија е основана самоуправната интерес-
на заедница не може да биде избран именуван 
функционер на државен орган кој му одговара на 
собранието со кое собранието на самоуправната 
интересна заедница одлучува, ниту судија што го 
избира тоа собрание. Во работата на собранијата 
на овие самоуправни интересни заедници не може 
да учествува делегатот кој не навршил 18 години 
возраст. 

Член 9 
Делегациите во основните самоуправни орга-

низации и заедници можат да делегираат делегати 
за собранијата на самоуправните интересни заед-
ници за целиот мандатен период (постојани деле-
гати), а можат да делегираат делегати за опреде-
лен временски период или за одделна седница на 
собранието (повремени делегати). 

Начинот на делегирањето на повремените де-
легати и времето за кое тие се делегираат се уре-
дува со самоуправен општ акт на самоуправната 
интересна заедница. 

Член 10 
Бројот на делегатите, што ги делегира секоја 

делегација односно повеќе делегации на основните 
самоуправни организации и заедници се определу-
ва сразмерно со бројот на работните луѓе што ра-
ботат во тие организации односно заедници, од-
носно што живеат во месните заедници, водејќи 
сметка за обезбедувањето на соодветна застапеност 
на одделните области на општествениот труд од-
носно на територијалните подрачја. 
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Собранието со одлука го определува бројот на 
делегатите што ги делегира секоја делегација од-
носно ги утврдува делегациите што избираат за-
еднички делегат (делегатска единица). 

Член 11 
Ако во текот на траењето на мандатниот пе-

риод се образува основна самоуправна организаци-
ја или заедница или ако работните луѓе од основ-
ните самоуправни организации и заедници кои не 
учествувале во основањето на самоуправната ин-
тересна заедница и пристапат на самоуправната 
спогодба за основање на заедницата, образуваат 
делегација и учествуваат во работата на собранието 
со делегацијата односно со делегациите од соодвет-
ната област на трудот во една од делегатските еди-
ници. 

Собранието на самоуправната интересна заед-
ница може да определи дополнителни избори за 
избор на делегати од редот на делегациите од прет-
ходниот став на овој член. 

Член 12 
Изборите за делегати ги распишува собранието 

на самоуправната интересна заедница. 
Изборите за делегати мораат да се одржат на ј -

доцна 15 дена пред истекот на времето на кое биле 
избрани делегатите на кои им престанува мандатот. 

Од денот на распишувањето на изборите до 
денот на изборите не може да поминат повеќе од 
два месеца ниту помалку од еден месец. 

Решението за распишување на изборите се 
објавува во гласилата во кои се објавуваат само-
управните општи акти на заедницата. 

Со актот за распишување на изборите се опре-
делува денот на одржувањето на изборите, како и 
денот од кој почнуваат да течат роковите за избор-
ните дејствија. 

Член 13 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, во 

своите организации односно во организациите на 
синдикатот е основен носител и организатор на 
општествено-политичката активност во спроведу-
вањето на изборите за делегатите. 

Член 14 
На делегатот му престанува мандатот пред 

истекот на времето за кое е избран: 
1) со отповикување; 
2) со уважување на оставката; 
3) ако со правосилна судска пресуда е осуден 

на казна затвор во траење подолго од 6 месеци 
или на друга потешка казна; 

4) ако настапи случајј на неспоивост на функ-
цијата на делегатот со друга функција односно 
служба; 

5) со престанок на својството врз основа на 
кое е избран за делегат, ако во рок од 60 дена 
не биде избран за член на друга делегација во 
рамките на истата делегатска единица. 

На делегатот што е отповикан односно што 
поднел оставка му престанува делегатската функ-
ција со денот кога собранието утврди дека ман-
датот му престанал со отповикување односно со 
денот на уважувањето на оставката. 

Член 15 
Делегацијата односно делегациите на основни-

те самоуправни организации односно заедници мо-
жат да го отповикаат делегатот што го делеги-
рале по постапка утврдена со овој закон. 

Член 16 
Изборот и отповикувањето на делегатите се 

врши со тајно гласање и тоа со гласачки ливчиња. 
Гласањето се врши лично. 

Член 17 
Член на делегацијата што има избирачко пра-

во не може да биде лишен од правото да гласа на 

изборите или од правото да гласа за отповику-
вање, ниту да биде спречен да гласа. 

Член 18 
Загарантирана е слободата на определување 

на избирачите и тајноста на гласањето. 
Член на делегацијата не може да се повикува 

на одговорност за гласањето ниту од него да се 
бара да каже за кого гласал или зошто не гласал 
односно дали гласал за или против отповикувањето. 

Член 19 
Верификација на мандатот на делегатите вр-

ши собранието на самоуправната интересна заед-
ница. 

Глава II 

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ 

Член 20 
Предлагањето и утврдувањето како и изборот 

и отповикувањето на членовите на делегациите за 
самоуправните интересни заедници се врши на 
начин и по постапка утврдени со Законот за избор 
на делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници за собранијата на општествено-
политичките заедници. 

Член 21 
Во делегацијата за самоуправната интересна 

заедница се избираат најмалку седум членови. 
Во основните самоуправни организации и за-

едници во кои го здружиле својот труд или инте-
рес најмногу 30 работни луѓе, функцијата на де-
легација ја вршат сите работни луѓе, освен оние 
кои според Уставот не можат да бидат избирани 
во делегацијата. 

Глава I I I 

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ1 

1. Органи за спроведување на изборите 

Член 22 
Органи за спроведување на изборите за деле-

гати се: 
— изборна комисија, 
— претседателство на собирот на делегацијата 

(претседателство). 
Органите за спроведување на изборите се не-

зависни во својата работа и работат според законот 
и другите прописи донесени врз основа на закон 
и според самоуправните општи акти. 

Член 23 
Изборните комисии ги сочинуваат претседател, 

секретар и еден член. 
На претседателот и членовите на изборните 

комисии им се определуваат заменици. 

Член 24 
Членовите на изборните комисии ги именува 

собранието на самоуправната интересна заедница 
за која се вршат изборите. 

Член 25 
Претседателството го сочинуваат претседател 

и двајца членови што се избираат од редот на 
членовите на делегацијата. 

Член 26 
Изборната комисија: 
1) се грижи за законито спроведување на из-

борите и на гласањето за отповикување; 
2) ги огласува листите на кандидатите за избор 

на делегати; 
3) ги утврдува резултатите од изборите за де-

легати и од гласањето за отповикување; 
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4) ги објавува резултатите од изборите за де-
легати како и резултатите од гласањето за отпо-
викување; 

5) издава уверенија за избраните делегати; 
6) издава соопштенија за резултатите од избо-

рите односно од гласањето за отповикување на 
делегати; 

7) решава за приговорите односно во врска со 
изборите; 

8) ги определува избирачките места; 
9) врши и други задачи според одредбите на 

овој закон. 

Член 27 
Изборната комисија на самоуправната интерес-

на заедница основана за територијата на Републи-
ката, покрај работите од член 15 на овој закон 
ги врши и следните работи: 

— ја усогласува работата на изборните коми-
сии на самоуправните интересни заедници здру-
жени во самоуправната интересна заедница основа-
на за територијата на Републиката; 

— дава објаснување за примена на одредбите 
на овој закон што се однесуваат на изборната пос-
тапка; 

— пропишува обрасци за спроведувањето на из-
борите на делегати од собранијата на самоуправни-
те интересни заедници здружени во самоуправната 
интересна заедница основана за територијата на 
Републиката. 

Член 28 
Претседателството ги врши сите работи за и з -

борот и за гласањето за отповикување на деле-
гатите, а особено: 

1) раководи со собирот на делегацијата; 
2) организира технички подготовки за избо-

рите и за гласањето за отповикувањето; 
3) ги утврдува и објавува резултатите од гла-* 

сањето во собирот на делегацијата; 
4) врши други работи според одредбите на 

овој закон. 

Член 29 
Член на изборна комисија и негов заменик како 

и член на претседателство не можат да бидат 
кандидати за делегати, а ако се согласат да се 
кандидираат им престанува должноста член од-
носно заменик на тие органи. 

За член на изборна комисија и за негов за-
меник не мозке да биде именуван делегат за чие 
отповикување се гласа. 

Член 30 
Органите за спроведување на изборите и на 

гласањето за отповикување одлучуваат со мнозин-
ство гласови на своите членови. 

Изборните комисии и претседателството можат 
да одлучуваат само во полн состав. 

2. Предлагање и утврдување на кандидати 

Член 31 
Кандидати за делегати предлагаат делегациите 

на основните самоуправни организации и заедници 
и избраните тела на општествените организации и 
здруженијата на граѓаните кои учествувале во ос-
новањето на самоуправната интересна заедница (де-
легации). 

За предлагање на кандидати за делегати мо-
ж е да се одржи заеднички собир на две или по-
веќе делегации што избираат заеднички делегат. 

Собирот на делегацијата го свикува претсе-
дателот на работничкиот совет, односно на соод-
ветниот орган на управување, во договор со соод-
ветната организација на Социјалистичкиот сојуз 
односно на синдикатот. 

Ако се одржува заеднички собир на две или 
повеќе делегации, собирот го свикува претседа-
телот на работничкиот совет односно на органот 
на управување на основната самоуправна орга-
низација односно заедница во која се одржува 
собирот. 

За прифатен кандидат се смета секој од пред-
ложените кандидати за кого гласало мнозинството 
од присутните членови на собирот на делегаци-
јата односно на делегациите. 

Член 32 
Врз основа на предлозите на кандидатите што 

ги поднеле делегациите, кандидационата конферен-
ција на делегациите (кандидациона конференција) 
утврдува листа на кандидатите за избор на деле-
гати. 

Составот и начинот на работата на кандида-
ционата конференција се утврдува со правилата 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ. 

Член 33 
Кандидационата конференција може да рабо-

ти и полноважно да одлучува ако на седницата 
на конференцијата присуствуваат мнозинството 
од нејзините членови. 

Во листата на кандидатите за кои гласа кан-
дид ационата конференција се внесува секој од 
предложените кандидати што добил мнозинство 
гласови од присутните членови на конференцијата. 

Кандидатите за делегати кандидационата кон-
ференција ги утврдува со тајно гласање. 

За утврден кандидат на кандидационата кон-
ференција се смета секој од кандидатите од лис-
тата на кандидатите за кого гласало мнозинството 
од сите членови на конференцијата. 

Ако мнозинството од претходниот став не го 
добијат онолку кандидати колку што се избираат 
делегати, се повторува гласањето. На повторното 
гласање се гласа за кандидатите што на првото 
гласање не го добиле потребното мнозинство, а 
може да се предлагаат и нови кандидати. 

По завршеното гласање, претседавачот на кан-
дидационата конференција ги соопштува резулта-
тите од гласањето, како и кои од предложените 
кандидати се утврдени за кандидати на кандидацио-
ната конференција. 

За работата на кандидационата конференција 
се води записник. 

Член 34 
Врз основа на резултатите од гласањето, кан-

дидационата конференција утврдува листа на кан-
дидатите за делегати. 

Листата на кандидатите мора да содржи нај-
малку онолку кандидати колку што се избираат 
делегати од соодветната делегатска единица. 

Листата на кандидатите содржи: 
1) означување на собранието на самоуправната 

интересна заедница за кое се поднесува листата 
на кандидати за избор на делегати, делегатска еди-
ница и денот на изборите; 

2) означување дека листата на кандидатите е 
утврдена од кандидационата конференција; 

3) име и презиме, занимање и место на живе-
еше на секој кандидат од листата и година на не-
говото раѓање, со означуваше на делегацијата на 
основната самоуправна организација односно за-
едница чиј е член. 

Редоследот на кандидатите на листата се утвр-
дува според бројот на гласовите што го добил се-
кој кандидат, а имињата на кандидатите што до-
биле еднаков број гласови се наведуваат по азбу-
чен ред. 

Листата на кандидатите ја потпишуваат сите 
членови на претседателството на кандидационата 
конференција. 
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Член 35 
Листата на кандидатите за делегати се под-

несува до соодветната изборна комисија заради 
огласување, најдоцна десет дена пред денот опре-
делен за изборите. Кон листата на кандидатите 
се поднесува записникот за работата на кандида-
ционата конференција и писмена изјава на секој 
кандидат дека ја прифаќа кандидатурата. 

3. Гласање 

Член 36 
Собирот на делегацијата за избор на делегати 

го свикува претседателот на работничкиот совет, 
односно на другиот соодветен орган на управување, 
на основната самоуправна организација, односно за-
едница, најдоцна на 5 дена пред денот определен 
за избор на делегатите. 

Ако собирот на делегацијата не се свика во 
рокот од претходниот став, собирот ќе го свика 
соодветната изборна комисија. 

Член 37 
Ако делегатската единица ја сочинуваат две 

или повеќе делегации на основни самоуправни ор-
ганизации односно заедници, гласањето за избор 
на делегат се врши на одделни собири на секоја 
делегација. 

Член 38 
Гласачкото ливче содржи: 
1) назив на самоуправната интересна заедница 

за чие собрание се врши избор и денот на из-
борите; 

2) означување на делегацијата што врши избор 
и на делегатската единица; 

3) име и презиме на кандидатите; 
4) означување на бројот на делегатите што се 

избираат во делегатската единица. 
На гласачкото ливче имињата на кандидатите 

се внесуваат по оној ред по кој се наведени во 
листата на кандидатите. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. I 

Гласачкото ливче мора да биде заверено со 
печат на основната самоуправна организација од-
носно заедница. 

Член 39 
Членот на делегацијата гласа на тој начин 

што го заокружува редниот број пред името на 
кандидатот за кој сака да гласа. 

Членот на делегацијата може да гласа само 
за онолку кандидати колку што се избираат де-
легати од соодветната делегатска единица. 

Да се гласа може само за оние кандидати чии 
имиња се наведени во гласачкото ливче. 

Член 40 
По завршеното гласање, претседателството го 

утврдува резултатот од гласањето. 
Резултатот од гласањето се утврдува на тој 

начин што прво се пребројуваат неупотребените 
гласачки ливчиња што се ставаат во посебен омот, 
а потоа се пребројува вкупниот број на членовите 
на делегацијата што гласале. 

Претседателството утврдува, врз основа на гла-
сачките ливчиња, колку членови на делегацијата 
гласале, колку гласови добил секој кандидат, дали 
и колку има неважечки гласачки ливчиња. 

Како неважечко се смета гласачкото ливче на 
кое е заокружен редниот број пред имињата на 
повеќе кандидати отколку што се избираат деле-
гати, ливчето на кое се внесени и заокружени нови 
имиња, непополнетото ливче, како и ливчето што е 
пополнето така што да не може со сигурност да 
се утврди за кого гласал членот на делегацијата. 

Ако на гласачкото ливче се заокружени ред-
ните броеви на помал број кандидати отколку што 
се избираат делегати од соодветната делегатска 

единица, се смета дека избирачот гласал само за 
оние кандидати пред чии имиња се заокружени 
редните броеви. 

Кога повеќе делегации избираат заеднички де-
легат, резултатот од гласањето го утврдува со-
одветната изборна комисија врз основа на избор-
ните акти што ќе и ги достават претседателствата 
на делегациите. 

Резултатот од гласањето се објавува на оглас-
ната табла во просторијата во која се гласа. 

Член 41 
За работата на собирот на делегацијата се во-

ди записник кој содржи особено: назив на само-
управната интересна заедница за чие собрание се 
избираат делегати, ден и час на почетокот и мес-
тото на одржувањето на собирот, делегатската еди-
ница, вкупниот број членови на делегацијата и 
колку од нив се присутни, колку и кои кандидати 
се утврдени и колку се избираат, колку членови 
гласале, колку гласови добил секој одделен кан-
дидат и имињата на избраните кандидати, колку 
имало неважечки гласачки ливчиња, текот на гла-
сањето и други околности од значење за гласа-
њето. 

Записникот го потпишуваат членовите на прет-
седателството. 

Член 42 
По утврдувањето на резултатот од гласањето 

претседателството на собирот веднаш го доставу-
ва записникот од собирот до соодветната изборна 
комисија. 

Член 43 
Ако изборната комисија утврди неправилнос-

ти во спроведувањето на изборите во одделни или 
во сите делегации на основните самоуправни ор-
ганизации или заедници што битно влијаеле на 
резултатите од изборите, ќе го поништи гласа-
њето во онаа делегација во која имало неправил-
ности при гласањето и ќе определи повторно гла-
сање. 

Член 44 
Ако листата на кандидатите содржи онолку 

кандидати колку што се избираат делегати од со-
одветната делегатска единица, за делегат е избран 
кандидатот што добил мнозинство од гласовите на 
сите членови на делегацијата. Ако ова мнозин-
ство не го добиле онолку кандидати колку што 
се избираат делегати, за непополнетите места за 
делегати се повторува целата изборна постапка. 

Ако се кандидирани повеќе кандидати, но 
помалку од двојниот број од бројот на делегатите 
што се избираат, избрани се кандидатите што 
добиле мнозинство од гласовите на сите членови 
на делегацијата. Ако ова мнозинство не го добијат 
онолку кандидати колку што се избираат делега-
ти, за непополнетите места се повторува гласа-
њето. Ако ниту на повторното гласање не биде 
избран потребниот број делегати, за неисполнетите 
места се повторува целата изборна постапка. 

Ако се кандидирани двоен или поголем од 
двоен број кандидати отколку што се избираат де-
легати, избрани се кандидатите што добиле нај -
голем број гласови. 

Ако на изборите двајца или повеќе кандидати 
со најголем број гласови за непополнетите места 
за делегати добиле еднаков број гласови, гласање-
то се повторува за тие кандидати. Ако и на пов-
торното гласање ниту еден од тие кандидати не 
го добие потребниот број гласови, се повторува 
целата изборна постапка за непополнетите места. 

Член 45 
Ако две или повеќе делегации избираат заед-

нички делегат, за делегат е избран кандидатот 
што добил мнозинство гласови во делегацијата 
односно во делегациите на основните самоуправни 
организации, односно заедници, во кои има поголем 
број работни луѓе. 
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Член 46 
Изборната комисија им издава на избраните 

делегати уверение дека се избрани за делегати. 

Член 47 
Изборната комисија, врз основа на записниците 

за работата на собирите на делегациите поднесува 
извештај на собранието на соодветната самоуправна 
интересна заедница за резултатите од изборите. 
Со извештајот се доставуваат и изборните акти. 

4. Повторни и дополнителни избори 

Член 48 
Повторни избори за делегати се вршат: 
1) ако изборната комисија го поништи гласа-

њето поради неправилности во спроведувањето на 
изборите; 

2) во случаите предвидени во ставовите 1, 2 и 
4 од член 44 од овој закон; 

3) ако собранието на самоуправната интересна 
заедница не го верифицира мандатот на одделен 
делегат. 

Член 49 
На повторните избори што се вршат од причи-

ните наведени во член 48 точка 1 на овој закон, 
гласањето се врши според постојната листа на 
кандидатите, а на повторните избори што се вр-
шат од причините наведени во член 48 точка 2 
на овој закон, гласањето се врши според допол-
нителна листа на кандидати. 

Предлозите на нови листи на кандидати за 
повторните избори се поднесуваат најдоцна десет 
дена пред денот определен за спроведување на 
овие избори. 

Член 50 
Повторните избори во случаите од член 48 

точките 1 и 2 од овој закон ги распишува избор-
ната комисија. 

Повторните избори во случаите од член 48 
точка 3 од овој закон ги распишува собранието 
на самоуправната интересна заедница. 

Со актот за распишување на повторните из-
бори се определува денот на нивното одржување 
и денот од кога почнуваат да течат роковите за 
изборните дејствија. 

Член 51 
Дополнителни избори се вршат кога на деле-

гатот ќе му престане мандатот. 
Дополнителните избори ги распишува собра-

нието на самоуправната интересна заедница. 
Дополнителните избори се распишуваат и се 

спроведуваат во рок од два месеца од престано-
кот на мандатот на делегатот. 

Член 52 
Ако со одредбите на членовите 48—51 од овој 

закон не е поинаку определено, на повторните и 
дополнителните избори се применуваат одредбите 
на овој закон што се однесуваат на изборот на 
делегати. 

5. Отповикување 

Член 53 
Делегацијата односно делегациите можат да го 

отповикаат делегатот што го избрале. 
Предлог за поведување постапка за отпови-

кување на делегат може да поднесе секоја де-
легација од соодветната делегатска единица. 

Предлог за поведување постапка за отповику-
вање на делегат можат да поднесат и собирите на 
работните луѓе на основните самоуправни органи-
зации, односно заедници, од соодветната делегат-
ска единица како и организацијата на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ односно на син-
дикатот. 

Член 54 
Предлогот за поведување постапка за отпови-

кување на делегат е прифатен ако го усвоила де-
легацијата, односно делегациите, на основните са-
моуправни организации односно заедници што оп-
фаќаат најмалку една петтина од работните луѓе 
на делегатската единица или ако го усвоиле на ј -
малку една петтина од делегациите што ја со-
чинуваат делегатската единица. 

Член 55 
Ако собранието на самоуправната интересна 

заедница утврди дека предлогот за отповикување 
на делегатот ги исполнува условите според одред-
бите на овој закон, ќе распише гласање за отпови-
кување во делегатската единица во која е избран 
делегатот, најдоцна во рок од триесет дена од де-
нот на потврдувањето на предлогот за отпови-
кување. 

Член 56 
Гласачкото ливче за отповикување на делегат 

содржи: 
1) означување на собранието на самоуправната 

интересна заедница и делегатската единица во ко-
ја е избран делегатот за чие отповикување се 
гласа; 

2) име и презиме на делегатот за чие отпови-
кување се гласа. 

Под името на делегатот отпечатени се еднопо-
друго зборовите „за отповикување" и ,,против от-
повикување". 

Член 57 
Делегатот е отповикан ако за отповикувањето 

гласале мнозинството од членовите на делегаци-
јата односно на. делегациите на основните само-
управни организации и заедници во кои има по-
голем број работни луѓе од соодветната делегатска 
единица. 

Ако делегацијата, односно делегациите, на гла-
сањето се изјаснат против отповикувањето на де-
легатот, не може од истите причини да се подне-
сува нов предлог за отповикување на тој делегат. 

Член 58 
Претседателството на собирот на делегацијата, 

односно изборната комисија, се должни да го из-
вестат собранието на самоуправната интересна за-
едница и делегатот што е отповикан во рок од 8 
дена од денот на отповикувањето. 

Член 59 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

изборот на делегатите сообразно се применуваат и 
на отповикувањето доколку со одредбите на чле-
новите 53—58 од овој закон не е поинаку опре-
делено. 

Глава IV 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 60 
На предлагањето и утврдувањето на кандидати-

те, на изборот на делегатите, повторните и допол-
нителните избори и отповикување на делегатите 
во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници од делегациите на работните луѓе што вршат 
земјоделска, занаетчиска и друга дејност со личен 
труд со средства на трудот над кои постои право 
на сопственост, како и на работните луѓе кои со 
личен труд самостојно во вид на занимање вршат 
професионална дејност заедно со работниците вра-
ботени ка ј нив, соодветно се применуваат одредбите 
од Законот за избор на делегати во соборите на 
собранијата на општините што се однесуваат на 
соборот на здружениот труд. 
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Член 61 
Делегатите во собранијата на пошироките ин-

тересни заедници, на сојузите и другите здруженија 
на самоуправните интересни заедници (пошироки 
интересни заедници) образувани со здружување на 
самоуправните интересни заедници ги делегираат 
собранијата на здружените заедници и соодветните 
органи на другите основачи на пошироките инте-
ресни заедници, со тајно гласање. 

Член 62 
Изборот и отповикувањето на делегатите од 

член 61 од овој закон го спроведува претседате-
лот на собранието на самоуправната интересна за-
едница и двајца членови што собранието ги из-
бира од редот на своите членови, на предлог од 
претседателот. 

Член 63 
Бројот на делегатите во пошироките интересни 

заедници што се делегираат од самоуправните ин-
тересни заедници што се здружиле во тие заедни-
ци се определуваат според бројот на работните лу-
ѓе во основните самоуправни организации и заедни-
ци што ги основале самоуправните интересни заед-
ници, водејќи сметка за обезбедувањето на соодвет-
на застапеност на одделните области на општестве-
ниот труд односно територијалните подрачја и 
застапеноста на сите самоуправни интересни заед-
ници кои ја основале пошироката интересна заед-
ница. 

Бројот на делегатите што ги избираат собранија-
та на самоуправните интересни заедници од редот 
на корисниците односно на давателите на услугите 
во пошироките интересни заедници и бројот на де-
легатите што ги избираат соодветните органи на 
другите основачи на пошироката интересна заед-
ница се определува со самоуправната спогодба за 
основање на пошироката интересна заедница. 

Член 64 
На начинот на изборот и отповикувањето на 

делегатите во собранијата на пошироките интерес-
ни заедници соодветно се применуваат одредбите 
на членовите 22—59 од овој закон, доколку со 
одредбите на оваа глава не е поинаку определено. 

Глава V 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

Член 65 
Поради неправилности во работењето на соби-

рот на делегацијата, односно на кандидационата 
конференција, на која се утврдени кандидати за 
делегати, или поради неправилности во работата 
на собирот на делегацијата на која е претресу ван 
предлогот за поведување постапка за отповикува-
ње на делегат, како и поради неправилности во 
работата на собирот на делегацијата односно на 
кандидационата конференција или во работата на 
претседателството при изборот односно отповику-
вањето на делегатот, секој кандидат односно де-
легат чие отповикување се предлага, како и секој 
член на делегацијата, има право да поднесе при-
говор до соодветната изборна комисија. 

Ако изборната комисија по повод приговорите 
поднесени пред истекот на рокот за поднесување 
на листата на кандидатите утврди неправилности 
во работата на собирот на делегацијата односно на 
кандидационата конференција или во работата на 
претседателството што битно влијаеле на утврду-
вањето на листата на кандидатите односно на пред-
логот за поведување постапка за отповикување, ќе 
ја поништи работата на собирот, односно на кан-
дидационата конференција, на која имало непра-

вилности и ќе определи рок за свикување нов со-
бир на делегацијата односно на кандидационата 
конференција. 

Член бб 
Против решението на изборната комисија за 

одбивање на приговорот може да се поднесе жал -
ба до основниот суд на здружениот труд на чие 
подрачје е седиштето на самоуправната интересна 
заедница во рок од 48 часа од денот на приемот на 
решението. Судот ќе донесе решение во рок од 48 
часа по приемот на жалбата. 

Глава VI 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 67 
Сите дејствија и акти на државните органи, 

како и сите поднесоци и други списи во врска со 
спроведувањето на изборите за делегати се осло-
бодени од плаќање такси. 

Член 68 
Со денот 28 февруари 1974 година, како ден на 

влегувањето во сила на Законот за избор на де-
легации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 8/74) престана да в а ж и Законот за избор 
на делегати во собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници („Службен весник на СРМ", бр. 
3/74). 

27. 

Врз основа на член 21 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за избор на делега-
циите на основните самоуправни организации и 
заедници за собранијата на општествено-политич-
ките заедници („Службен весник на СРИ" број 
3/78), Законодавно-правната комисија на Собрание-
то на СРМ, на седницата од 26 јануари 1978 година, 
го утврди пречистениот текст на Законот за избор 
на делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници за собранијата на општествено-
политичките заедници. 

Пречистениот текст на Законот за избор на де-
легациите на основните самоуправни организации 
и заедници за собранијата на општествено-поли-
тичките заедници ги опфаќа Законот за избор' на 
делегациите на основните самоуправни организации 
и заедници за собранијата на општествено-поли-
тичките заедници („Службен весник на СРМ", број 
8/74), член 42 од Законот за избирачките списоци 
(„Службен весник на СРМ" број 8/76) и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за избор 
на делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници за собранијата на општествено-
политичките заедници („Службен весник на СРМ" 
број 3/78), во кој е означен денот на нивното вле-
гување во сила. 

Бр. 09-58 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија, 

Димче Козаров, е. р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ 
САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
ЗА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-

ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

(Пречистен текст) 

Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работните луѓе во основните самоуправни ор-

ганизации и заедници и во општествено-политич-
ките организации образуваат свои делегации з а -
ради непосредно остварување на своите права, 
должности и одговорности и организирано учество 
во вршењето на функциите на собранијата на оп-
штествено-политичките заедници (делегации). 

Член 2 
Составот на делегациите на основните орга-

низации на здружениот труд и на работните за -
едници што вршат работи од заеднички интерес 
за повеќе организации на здружениот труд, на 
работните луѓе кои работат во земјоделската, за-
ртетчиската, угостителската и превозничката де ј -
ност со средства на трудот над кои постои право 
на сопственост заедно со работниците со кои го 
здружуваат својот труд и средствата на трудот 
организирани во заедници и во други облици на 
здружување определени со закон, на работните 
луѓе во работните заедници во државните органи, 
општествено-политичките организации, општестве-
ните организации и здруженијата и во други ра -
ботни заедници што не се организирани како ор-
ганизации на здружен труд и на работните луѓе 
во месните заедници (основни самоуправни орга-
низации и заедници), како и начинот на изборот и 
отповикувањето на нивните членови, го утврдуваат 
основните самоуправни организации и заедници 
со својот статут, во согласност со овој закон. 

Одредбите на овој закон се однесуваат и на 
составот, изборот и отповикувањето на членовите 
на делегациите на работните луѓе во делот на ос-
новната организација на здружен труд кои трајно 
работат на територијата на општината на која не 
е седиштето на таа организација. 

Член 3 
Во делегацијата на основната самоуправна ор-

ганизација, односно заедница, се избираат на ј -
малку седум членови. 

Во основните самоуправни организации и за-
едници во кои се вработени до 30 работни луѓе, 
функцијата на делегација ја вршат сите работни 
луѓе, освен оние што според Уставот не можат да 
бидат избирани во делегацијата. 

Во општествено-политичките организации ф у н к -
цијата на делегација ј а вршат избраните тела 
определени со нивниот статут односно со друга 
одлука. 

Член 4 
Во делегациите на основните самоуправни ор-

ганизации на факултетите, уметничките академии, 
високите и вишите школи, односно на средните 
училишта, редовните студенти, односно ученици-
те, со навршени 15 години избираат од својот сос-
тав до една третина од вкупниот број на члено-
вите на делегацијата. 

Бројот на членовите на делегацијата што ги 
избираат редовните студенти, односно учениците, 
се утврдува со статутот, односно со одлука, на со-
одветната организација од претходниот став. 

Работните луѓе и редовните студенти, односно 
учениците, ги избираат одделно членовите на де^ 
легацијата на основната самоуправна организа-
ција од став 1 на овој член од својот состав. 

Член 5 
Земјоделците што учествуваат во остварува-

њето и распределбата на доходот на производ-
ствените и прометните организации на здруже-
ниот труд, во поглед на изборот на членовите на 
делегацијата имаат право на работен човек на 
таа организација, согласно статутот на организа-
цијата на здружен труд. 

Член 6 
Работните луѓе што работат во земјоделската 

дејност со средства на трудот над кои постои право 
на сопственост заедно со работниците со кои го 
здружуваат својот труд и средствата на трудот 
(земјоделци) образуваат делегации, организирани 
во задруги или во други облици на здружување, 
како и во посебни заедници за избор на членови 
на делегацијата. 

Заедниците на земјоделците се образуваат за 
подрачје што ќе го определи собранието на оп-
штината со одлука, водејќи сметка за бројот на 
работните луѓе во овие заедници. 

Како земјоделци во смисла на овој закон се 
сметаат сите членови на домаќинството на земјо-
делецот со навршени 15 години што се занимаваат 
со земјоделство. 

Член 7 
Работните луѓе што работат во занаетчиска, 

угостителска и превозничка дејност со средства на 
трудот над кои постои право на сопственост за-
едно со работниците со кои го здружуваат својот 
труд и средствата на трудот, организирани во 
комора или во друг облик на здружување, обра-
зуваат делегации за подрачјето на општината. 

Работните луѓе што со личен труд самостојно 
во вид на занимање вршат уметничка или друга 
културна, адвокатска или друга професионална 
дејност заедно со работниците со кои го здружу-
ваат својот труд, организирани во комори или во 
други облици на здружување, образуваат делега-
ции за подрачјето на општината. 

Член 8 
Работните луѓе кои трајно работат во делот на 

основната организација на здружениот труд однос-
но делот на работната заедница кој не е на подрач-
јето на општината каде е седиштето на таа орга-
низација односно заедница образуваат делегација. 

Работните луѓе од деловите на исти или други 
основни организации на здружениот труд односно 
деловите на работните заедници од став 1 на овој 
член можат со самоуправна спогодба да образу-
ваат заедничка делегација. Со самоуправната спо-
годба за образување заедничка делегација се оп-
ределува бројот на членовите и составот на де-
легацијата, како и начинот на изборот и отпови-
кувањето на членовите на делегацијата во соглас-
ност со закон. 

По исклучок од став 2 на овој член работните 
луѓе во основната организација на здружениот 
труд односно во работната заедница чие седиште 
е на подрачјето на една од општините: Гази Баба, 
Карпош, Кисела Вода, Центар или Чаир и дело-
вите на таа организација односно заедница што 
се наоѓаат на подрачјето на овие општини об-
разуваат една делегација во општината во која е 
седиштето на соодветната основна самоуправна ор-
ганизација односно заедница. 

Член 9 
Работните луѓе во работните заедници на др-

жавните органи, општествено-политичките орга-
низации, здруженијата и во другите работни за -
едници што не се организирани како основни ор-
ганизации на здружен труд, образуваат делега-
ција во секоја работна заедница. 

Две или повеќе работни заедници на државните 
органи, општествено-политичките и општествените 
организации, здруженијата на граѓаните и другите 
работни заедници кои не се организирани како 
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организации на здружениот труд, како и активните 
воени лица и цивилните лица на служба во во-
оружените сили на СФРЈ, можат со самоуправна 
спогодба да образуваат заедничка делегација. 

Со самоуправната спогодба за образување на 
заедничка делегација се определува бројот на чле-
новите и составот на делегацијата, како и начи-
нот на изборот и отповикувањето на членовите на 
делегацијата во согласност со закон. 

Активните воени лица и граѓанските лица на 
служба во вооружените сили на СФРЈ образуваат 
делегација во согласност со сојузен закон. На оваа 
делегација, за прашањата што не се уредени со со-
јузниот Закон, се применуваат одредбите од овој 
закон. 

Член 10 
Во составот на делегацијата мора да се обезбе-

ди застапеност на работниците од сите делови на 
процесот на работа и таа да одговара на социјалниот 
состав на основната самоуправна организација и 
заедница. 

Бројот на членовите на делегацијата треба да 
биде сразмерен на бројот на работниците од секој 
дел на процесот на работа во основната организа-
ција и заедница, со тоа што секој дел на проце-
сот на работа мора да има најмалку еден член во 
делегацијата. 

Член 11 
Лицата кои се наоѓаат на служење на воениот 

рок или на воена вежба, а кои го задржале свој-
ството на работник во здружениот труд, како и ра-
ботните луѓе и граѓаните во месните заедници кои 
се наоѓаат на служење на воениот рок или на вое-
на вежба, гласаат за членови на делегацијата на 
својата основна организација и заедница во воената 
единица односно воената установа. 

На повторните и дополнителните избори, ли-
цата, односно работните луѓе и граѓаните од став 
1 на овој член гласаат за членовите на делегација-
та на основната самоуправна организација и заед-
ница ако на денот на изборите се наоѓаат во место-
то на седиштето на соодветната организација од-
носно заедница. 

Член 12 
Изборната комисија на основната самоуправна 

организација и заедница составува список на ли-
цата односно работните луѓе и граѓаните кои се 
наоѓаат на служење на воениот рок или на воена 
служба и го доставува на општинската изборна 
комисија за избор на делегати во соборите на со-
бранието на општината. 

Општинската изборна комисија е должна вед-
наш по потврдувањето на листите на кандидатите 
за членови на делегациите да достави на воените 
единици или на воените установи список на лицата 
односно работните луѓе и граѓаните кои ќе гласаат 
за избор на членови на делегациите во одделни 
самоуправни организации и заедници, потребен 
број на непополнети гласачки ливчиња заверени со 
печат на основната самоуправна организација и 
заедница, како и потребен број омоти адресирани 
на општинската изборна комисија. 

Член 13 
Откако ќе го пополни гласачкото ливче со зао-

кружување на редните броеви пред имињата на 
кандидатите за кои сака да гласа лицето што се 
наоѓа на служење на воениот рок или на воена 
служба, го става гласачкото ливче во омотот, го 
затвора и го предава, на воениот орган надлежен 
за спроведување на изборите. 

По завршеното гласање органот од став 1 на 
овој член веднаш ги доставува на општинската из-
борна комисија сите омоти со гласачките ливчиња. 

Член 14 
Кога општинската изборна комисија ги прими 

изборните материјали од претходниот член ги 
доставува на изборните комисии на основните 
самоуправни организации и заедници. 

Изборните комисии на основните самоуправни 
организации и заедници, при утврдувањето на ре -
зултатите од гласањето, ги земаат предвид и гла-
сачките ливчиња примени од воените органи до 
завршувањето на утврдувањето на резултатот од 
гласањето во основната самоуправна организација 
и заедница. 

Член 15 
Изборите за членови на делегациите во месни-

те заедници и во заедниците на земјоделците или 
во друг облик на здружување на земјоделците се 
одржуваат во ист ден за целата територија на 
Републиката кога се врши и изјаснување за избо-
рот на делегатите во општествено-политичките 
собори на собранијата на општините. 

Член 16 
Работните луѓе и граѓаните во месните заедни-

ци образуваат делегација во месната заедница. 
Право да избираат и да бидат избирани во де-

легацијата на месната заедница имаат работните 
луѓе и граѓаните со навршени 18 години возраст 
и што имаат живеалиште во месната заедница. 

Член 17 
Изборот на членовите на делегацијата се врши 

врз основа на листа на кандидатите што ги утвр-
дуваат работните луѓе во основните самоуправни 
организации, односно заедници, на свои собири. 

Член 18 
Изборите за членови на делегацијата ги распи-

шува работничкиот совет, односно соодветниот ор-
ган на управување, на основната самоуправна, ор-
ганизација односно заедница. 

Изборите се распишуваат најрано два месеца, 
а најдоцна 30 дена пред истекот на времето за 
кое е избрана делегацијата. 

Член 19 
На членот на делегацијата му престанува ман-

датот пред истекот на времето за кое е избран: 
1) со отповикување; 
2) со уважување на оставка; 
3) со избор или именување на работно место 

неспоиво со членувањето во делегацијата; 
4) со осуда со правосилна пресуда на безус-

ловна казна затвор во траење подолго од 6 месеци 
или на друга потешка казна; 

5) со губење на својството по основ на кое е 
избран за член на делегацијата. 

Член 20 
Работните луѓе можат да го отповикаат членот 

на делегацијата што го избрале. 
На отповиканиот член на делегацијата манда-

тот му престанува кога тоа ќе го утврди делега-
цијата. 

Член 21 
Изборот и отповикувањето на членовите на де-

легациите се врши непосредно и со тајно гласање, 
со гласачки ливчиња. 

Работниот човек може да гласа само лично. 

Член 22 
Со спроведувањето на изборите за членови 

на делегацијата и со гласањето за отповикување 
раководат изборни комисии и избирачки одбори, 
што ги образува органот на основната самоуправна 
организација, односно заедница, определен со неј-
зиниот статут односно со друг самоуправен акт. 

Изборна комисија се образува во секоја основ-
на самоуправна организација, односно заедница, 
што образува делегација, 
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Кога се образува заедничка делегација за спро-
ведување на изборите се образува заедничка из-
борна комисија на начин утврден со самоуправната 
спогодба за образување на заедничка делегација. 

Ако две или повеќе основни самоуправни за-
едници од член 9 на овој закон избираат заеднич-
ка делегација, тие заедници образуваат заедничка 
изборна комисија на начин утврден со самоуправ-
на спогодба. 

За член на изборна комисија и на избирачки 
одбор не може да биде именуван кандидат за член 
на делегација, односно член на делегација, за чие 
отповикување се гласа. 

Глава II 

ПРЕДЛАГАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ 
НА КАНДИДАТИ 

Член 23 
Кандидати за членови на делегацијата се 

предлагаат на собир на работните луѓе во основ-
ната самоуправна организација односно заедница, 
а во основните самоуправни организации и заедни-
ци со повеќе делови на процесот на работа и соби-
рите на работниците од секој дел на процесот на 
основната самоуправна организација и заедница. 

На собирот на работните луѓе право да одлу-
чуваат имаат сите работни луѓе што работат во 
основната самоуправна организација односно за-
едница во која се одржува собирот, а во месната 
заедница — работните луѓе и граѓаните што имаат 
живеалиште во неа. 

Редовните студенти на факултетите, уметнич-
ките академии, високите и вишите школи, односно 
учениците во средните училишта, ги предлагаат и 
утврдуваат кандидатите за членови на делегаци-
јата од својот состав на свои собири. 

Овие собири ги свикува органот на управу-
вање на организацијата од претходниот став опре-
делен со нејзиниот статут односно со друг само-
управен акт. 

Член 24 
Собирот на работните луѓе во основната само-

управна организација, односно заедница, го свику-
ва претседателот на работничкиот совет, односно 
на соодветниот орган на управување (свикувач на 
собирот), во договор со организацијата на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ односно со 
организацијата на синдикатот. 

Ако се одржува заеднички собир на две или 
повеќе работни заедници, собирот го свикува прет-
седателот на органот на управување на работната 
заедница во која се одржува собирот, во договор 
со организацијата на синдикатот. 

Собирите на земјоделците ги свикува соодвет-
ната организација на Социјалистичкиот сојуз. 

Член 25 
Собирот на работните луѓе го отвора и со него 

раководи, до изборот на претседателство на соби-
рот, претставник на свикувачот на собирот. 

Член 26 
Работните луѓе ги утврдуваат кандидатите со 

изјаснување за секој предложен кандидат, по ре-
дот по кој се предложени. 

За кандидат се смета секој од предложените 
кандидати кого го прифатило мнозинството од 
работните луѓе присутни на собирот. 

Кога кандидатите за членови на делегацијата 
се утврдуваат на два или повеќе собири на работ-
ните луѓе, за кандидат се смета секој кандидат 
чија кандидатура е прифатена на собирите на ра-
ботните луѓе што опфаќаат најмалку една петтина 
од вкупниот број на работните луѓе на основната 
самоуправна организација и заедница, односно дел 
на процесот на работа или чија кандидатура е 
прифатена најмалку на една третина од собирите 
на работните луѓе на таа организација односно 
заедица. 

За работата на собирот се води записник. 

Член 27 
Листата на кандидати за избор на членови на 

делегацијата е единствена. 
Во основните самоуправни организации и за-

едници со повеќе делови на процесот на работа, 
листата на кандидатите се составува по делови на 
процесот на работа. 

Листата на кандидати мора да содржи најмал-
ку онолку кандидати колку се избираат членови 
на делегацијата. 

Листата на кандидати составена по делови на 
процесот на работа мора да содржи за секој дел 
на процесот на работа најмалку онолку кандидати 
колку се избираат членови на делегацијата од ос-
новниот дел на процесот на работа. 

Член 28 
Сите кандидати утврдени на собирите на ра-

ботните луѓе се внесуват во листата на кандида-
тите. 

Листата на кандидатите за членови на деле-
гацијата содржи особено: 

1) означување на основната самоуправна орга-
низација, односно заедница, во која е утврдена 
листата; 

2) име и презиме, занимање и место на живее-
ње на секој кандидат од листата. 

Член 29 
Претседателството на собирот ја поднесува лис-

тата на кандидатите до изборната комисија, на ј -
доцна 10 дена пред денот определен за изборите. 

Кон листата се прилагаат писмена изјава на 
секој кандидат дека е согласен да биде кандидат 
за член на делегацијата и записниците од одржа-
ните собири. 

Изборната комисија веднаш по приемот на лис-
тата на кандидатите утврдува дали е поднесена во 
определениот рок и дали е составена според од-
редбите на статутот, или другиот самоуправен акт, 
на основната самоуправна организација, односно 
заедница, и овој закон. 

Ако листата на кандидатите е составена според 
претходниот став, изборната комисија ќе ја потвр-
ди. Во спротивно изборната комисија ќе ја одбие 
листата на кандидатите со решение што го доста-
вува до предлагачот на листата. 

Член 30 
Ако поднесената листа на кандидатите е од-

биена, нова листа може да се поднесе дополни-
телно најдоцна два дена пред денот определен за 
изборите. 

Ако новата листа на кандидатите не се подне-
се во рокот од претходниот став, изборите ќе се 
одржат најдоцна 15 дена по денот определен за 
спроведување на изборите. 

Член 31, 
Ако поради откажување на утврдените кан-

дидати или од други причини, на листата на кан-
дидатите останат помалку кандидати отколку што 
се избираат членови на делегацијата, предлагачот 
може да ја дополни листата на кандидатите на ј -
доцна два дена пред денот определен за изборите. 

Глава III 

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА 

Член 32 
Изборот на членовите на делегацијата се врши 

на избирачки места што ги определува изборната 
комисија. 

За работните луѓе на основната самоуправна 
организација и заедница кои привремено работат 
на територијата на СФРЈ надвор од местото на се-
диштето на основната самоуправна организација и 
заедница (на градилишта и ел), а не можат да гла-
саат во местото на нивното седиште, се одредува 
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посебно избирачко место во местото во кое тие ра-
ботат заради гласање за избор на членови на де-
легацијата. 

Член 33 
Ако работникот не е воведен во избирачкиот 

список на работните луѓе, избирачкиот одбор утвр-
дува на соодветен начин дали работникот е во ра-
ботен однос во основната самоуправна организа-
ција и заедница и ако утврди дека е во работен 
однос, му дозволува да гласа. 

Ако граѓанинот не е воведен во избирачкиот 
список, избирачкиот одбор, врз основа на лична 
карта утврдува дали има право да гласа па ако 
утврди дека такво право има му дозволува да 
гласа. 

Секој случај од став 1 и 2 на овој член изби-
рачкиот одбор го внесува во запР1Сникот. 

Лицето кое не е во можност само да гласа има 
право со себе да поведе друго лице кое во соглас-
ност со неговата определба ќе гласа наместо него. 

Член 34 
Гласачкото ливче содржи: 
1) означување на основната самоуправна орга-

низација, односно заедница, во која се врши избо-
рот на делегацијата; 

2) име и презиме и занимање на кандидатите 
од потврдената листа на кандидатите. 

Кандидатите се внесуваат во гласачкото ливче 
по редот по кој се наведени во листата на канди-
датите. 

Гласачкото ливче мора да биде заверено со пе-
чат на основната самоуправна организација односно 
заедница. Гласачкото ливче за избор на членови 
на делегациите на работните луѓе што работат во 
земјоделска, занаетчиска, угостителска и превоз-
ничка дејност со средства на трудот над кои по-
стои право на сопственост заедно со работниците со 
кои го здружуваат својот труд и средствата на 
трудот се заверува со печатот на собранието на 
општината. 

Член 35 
Гласањето започнува и завршува во времето 

што ќе го определи изборната комисија. 
Со гласањето раководи избирачки одбор. 
За текот на гласањето се води записник. 

Член 36 
Избирачкиот одбор, по завршеното гласање го 

утврдува резултатот од гласањето на избирачкото 
место и го внесува во записникот. 

Избирачкиот одбор, по утврдувањето на ре-
зултатот од гласањето, и ги доставува на избор-
ната комисија изборните акти. 

Член 37 
Избирачот може да гласа само за кандидатите 

што се наведени во гласачкото ливче и за онолку 
кандидати колку што се избираат членови на де-
легацијата. 

Како неважечко се смета гласачкото ливче на 
кое е заокружен редниот број пред имињата на 
повеќе кандидати отколку што се избираат чле-
нови на делегацијата, ливчето на кое се внесени 
и заокружени нови имиња, непополнетото ливче, 
како и ливчето што е пополнето така што да не 
може со сигурност да се утврди за кој кандидат 
избирачот гласал. 

Член 38 
Изборната комисија, по приемот на изборните 

акти од избирачките одбори, го утврдува резул-
татот од изборите за членови на делегацијата. 

Член 39 
Ако на листата на кандидатите се кандиди-

рани онолку кандидати колку што се избираат чле-
нови на делегацијата, за член на делегацијата е 
избран секој кандидат кој добил мнозинство од 
гласовите на сите работни луѓе во основната са-

моуправна организација односно заедница. Ако ова 
мнозинство гласови не го добијат онолку канди-
дати колку што се избираат членови на делега-
цијата, за непополнетите места се повторува це-
лата изборна постапка. 

Ако се кандидирани повеќе кандидати, но по-
малку од двојниот број од бројот на членовите 
на делегацијата, избрани се кандидатите што до-
биле мнозинство од гласовите на сите работни луѓе 
во основната самоуправна организација односно 
заедница. Ако ова мнозинство гласови не го доби-
јат онолку кандидати колку што се избираат чле-
нови на делегацијата, за непополнетите места се 
повторува гласањето. Ако ниту на повторното гла-
сање не бидат избрани потребниот број членови на 
делегацијата, за непополнетите места се повторува 
целата изборна постапка. 

Ако се кандидирани двоен или поголем од дво-
ен број кандидати отколку што се избираат чле-
нови на делегацијата, избрани се кандидатите што 
добиле најголем број гласови. 

Ако на изборите двајца или повеќе кандидати 
со најголем број гласови за непополнетите места 
за членови на делегацијата добиле еднаков број 
гласови, гласањето се повторува за тие кандидати. 
Ако и на повторното гласање ниту еден од тие 
кандидати не го добие потребниот број гласови, 
се повторува целата изборна постапка за непопол-
нетите места. 

Член 40 
Ако изборната комисија, врз основа на избор-

ните акти, утврди неправилности на одделни или 
на сите избирачки места што битно влијаеле врз 
резултатот од изборите, ќе го поништи гласањето 
на оние избирачки места на кои имало неправил-
ности. 

Член 41 
Ако гласањето се поништи на одделни изби-

рачки места, повторното гласање се врши само на 
тие избирачки места. 

Член 42 
Повторни избори за членови на делегацијата 

се вршат: 
1) ако изборната комисија го поништи гласа-

њето поради неправилности при спроведувањето 
на изборите (член 40) и 

2) во случаите предвидени во ставовите 1, 2 и 
4 на член 39 од овој закон. 

Член 43 
На повторните избори што се вршат од при-

чината од точка 1 на член 42 од овој закон, гла-
сањето се врши според потврдената листа на кан-
дидатите, а на повторните избори што се вршат 
од причините од точка 2 на член 42 од овој закон, 
гласањето се врши само според дополнително пот-
врдените кандидатури. 

Повторните избори ги распишува изборната 
комисија. 

Член 44 
Дополнителни избори се вршат кога на чле-

нот на делегацијата му престане мандатот пред 
истекот на времето за кое е избран. 

За спроведување на дополнителни избори од-
лучува органот што ги распишува изборите по 
предлог или по претходно прибавено мислење од 
делегацијата. Дополнителни избори задолжително 
се вршат кога по престанок на мандатот на члено-
вите на делегацијата, бројот на членовите на де-
легацијата се намали за една третина. 

Дополнителни избори се вршат по постапката 
по која се врши избор на членови на делегацијата. 

Член 45 
На повторните и дополнителните избори со-

образно се применуваат одредбите на овој закон 
што се однесуваат на изборот на членови на де-
легациите. 
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Глава IV 

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА 
ДЕЛЕГАЦИИТЕ 

Член 46 
Постапката за отповикување на член на де-

легација се поведува по предлог од собир на ра-
ботните луѓе во основната самоуправна организа-
ција односно заедница. 

Предлог за отповикување на член на делега-
цијата може да поднесе и делегацијата. 

Член 47 
Предлогот за поведување постапка за отпови-

кување на член на делегација е усвоен ако го 
прифатат мнозинството работни луѓе на собирите 
што опфаќаат најмалку една петтина од сите ра-
ботни луѓе во основната самоуправна организаци-
ја, односно заедница, што го избрала или ако 
предлогот е прифатен од најмалку една третина 
од собирите на работните луѓе во основната само-
управна организација односно заедница. 

Член 48 
Членот на делегација е отповикан ако за от-

повикувањето гласало мнозинството од сите ра -
ботни луѓе во основната самоуправна организација 
односно заедница. 

Ако работните луѓе на гласањето се изјаснат 
против отповикувањето на членот на делегацијата, 
не може од истите причини да се поднесува нов 
предлог за поведување постапка за отповикување 
на тој член. 

Член 49 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

изборот на членови на делегациите се применуваат 
и на отповикувањето ако со овој закон не е по-
инаку определено. 

Глава V 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

Член 50' 
Секој кандидат, односно член на делегација-

та, чие отповикување се предлага, секој член на 
делегацијата и секој работен човек што има право 
да учествува на собирот на работните луѓе, има 
право да поднесе приговор до изборната комисија 
поради неправилности во работата на собирите на 
работните луѓе на кои се предлагаат и се утврду-
ваат кандидати за членови на делегацијата или 
поради неправилности во работата на собирите на 
работните луѓе, односно на делегацијата, при прет-
ресувањето на предлогот за поведување постапка 
за отповикување на член на делегацијата. 

Секој кандидат односно член на делегацијата 
чие отповикување се предлага, како и секој член 
на делегацијата, односно работен човек во основ-
ната самоуправна организација, односно заедница, 
има право да поднесе приговор до изборната ко-
мисија поради неправилности во работата на из-
бирачкиот одбор при изборот, односно отповикува-
њето, на член на делегацијата. 

Ако изборната комисија, по повод приговори-
те поднесени пред истекот на рокот за поднесува-
ње на листата на кандидатите за потврдување, ут-
врди неправилности во работата на собирот на ра-
ботните луѓе што битно влијаеле во утврдувањето 
на листата на кандидатите, односно во предлага-
њето на кандидатите од страна на собирот, ќе ја 
поништи работата на собирот на работните луѓе 
на кој имало неправилности и за тоа ќе го извес-
ти подносителот на листата односно ќе определи 
рок за свикување нов собир на работните луѓе. 

Член 51 
Против решението на изборната комисија за 

одбивање на листата на кандидатите, односно за 
одбивање на кандидатурата на оние кандидати кои 
не ги исполнуваат условите за член на делегаци-
јата, против решението за одбивање на предлогот 
за отповикување на член на делегацијата, како и 
против решението донесено по приговор од член 50 
на овој закон, подносителот на листата односно на 
предлогот за отповикување, како и подносителот 
на приговорот ,има право на жалба до надлежниот 
основен суд на здружениот труд во рок од 48 часа 
од приемот на решението. 

Судот донесува решение во рок од 48 часа од 
приемот на жалбата. 

Одлуката на судот донесена по жалбата е ко-
нечна. 

Глава VI 

ПРЕОДВД1 И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Доколку до денот на распишување на изборите 

не е конституирана заедницата или друг облик на 
здружување на земјоделците, изборите за членови 
на делегациите ги распишува претседателот на со-
бранието на општината. 

Во случаите од став 1 на овој член изборна 
комисија за избор на членови на делегацијата на 
земјоделците именува собранието на општината. 

Член 53 
Сите дејствија и акти на основните самоуправ-

ни организации, односно заедници, како и сите 
поднесоци и другите списи во врска со спроведу-
вањето на изборите за членови на делегациите на 
основните самоуправни организации, односно за-
едници, се ослободени од плаќање такса. 

Член 54 
Се овластува републичкиот секретар за зако-

нодавство и организација да донесе упатство за 
спроведување на изборите и за работата на избор-
ните комисии. 

28. 

Врз основа на член 12 од Законот за избор на 
делегати во соборите на собранијата на општините 
(„Службен весник на СРМ", бр. 3/78), Законодавно-
правната комисија на Собранието на СРМ, на сед-
ницата од 26 јануари 1978 година го утврди пречи-
стениот текст на Законот за избор на делегати во 
соборите на собранијата на општините. 

Пречистениот текст на Законот за избор на де-
легати во соборите на собранијата на општините 
ги опфаќа Законот за избор на делегати во собо-
рите на собранијата на општините („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 8/74) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за избор на делегати во 
соборите на собранијата на општините („Службен 
весник на СРЖ", бр. 3/78), во кој е означен денот 
на нивното влегување во сила. 

Број 09-58 
26 јануари 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија, 

Димче Козаров, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА 

СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ 
(Пречистен текст) 

Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начинот и постапка-

та за избор и отповикување на делегати во собо-
рите на собранијата на општините (собрание). 

Член 2 
Делегатите во соборот на здружениот труд ги 

делегираат од својот состав една или повеќе деле-
гации на: основните организации на здружениот 
труд и на работните заедници што вршат работи од 
заеднички интерес за повеќе основни организации 
на здружениот труд; заедниците на работните луѓе 
што работат во земјоделска, занаетчиска, угости-
телска и превозничка дејност со средства на трудот 
над кои постои право на сопственост, заедно со ра-
ботниците со кои го здружуваат својот труд и сред-
ствата на трудот, организирани во заедници и во 
други облици на здружување определени со закон; 
и на работните луѓе што со личен труд самостојно 
во вид на занимање вршат уметничка или друга 
културна, адвокатска или друга професионална 
дејност заедно со работниците со кои го здружуваат 
својот труд, организирани во комори или во други 
облици на здружување; работните заедници во др-
жавните органи, општествено-политичките органи-
зации, општествените организации и здруженијата 
и во другите работни заедници што не се организи-
рани како организации на здружен труд, како 
и на активните воени лица и на цивилните лица на 
служба во вооружените сили на СФРЈ. 

Член 3 
Делегатите во соборот на месните заедници ги 

делегираат од својот состав една или повеќе деле-
гации на месните заедници. 

Член 4 
Кандидати за делегати во соборот на здруже-

ниот труд и во соборот на месните заедници пред-
лагаат делегациите на соодветните основни само-
управни организации и заедници на свои собири. 

Кандидатите за делегати во соборот на здру-
жениот труд и соборот на месните заедници ги 
утврдува кандидациона конференција на делега-
циите на основните самоуправни организации и 
заедници што се образува за секоја делегатска 
единица (кандидациона конференција). 

Член 5 
Делегатите во општествено-политичкиот собор 

ги делегираат работниците и другите работни луѓе 
и граѓаните организирани во општествено-политич-
ките организации, здружени во Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ или како членови на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ, од редот 
на членовите на делегациите на општествено-по-
литичките организации. 

Кандидати за делегати во оштествено-политич-
киот собор предлагаат избраните тела на опште-
ствено-политичките организации што ја вршат 
функцијата на делегација во овие организации. 

Кандидатите за делегат во општествено-поли-
тичкиот собор ги утврдува кандидационата конфе-
ренција на општинската конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ (општинска 
кандидациона конференција). 

За изборот на делегатите во општествено-по-
литичкиот собор се изјаснуваат работните луѓе и 
граѓаните врз основа на листата на кандидатите, 
со тајно гласање. 

Член 6 
Составот и начинот на работата на кандидацио-

ните конференции и на општинската кандидациона 
конференција се уредуваат со правилата на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ. 

Член 7 
Право да биде избран за делегат во собор на 

собранието има секој член Јна делегацијата на со-
одветната основна самоуправна организација и за-
едница односно на општествено-политичка органи-
зација со навршени 18 години. 

Член 8 
Бројот на делегатите во соборот на здружениот 

труд и во соборот на месните заедници на собра-
нието на општината што ги делегираат делегациите 
на основните самоуправни организации и заедници 
се определува сразмерно со бројот на работните 
луѓе што работат во тие организации односно заед-
ници, учеството во општествениот производ, однос-
но според бројот на работните луѓе и граѓаните 
што живеат во месните заедници, и со други кри-
териуми утврдени со статутот на општината, водеј-
ќи сметка за обезбедувањето на соодветна застапе-
ност на одделните области на општествениот труд 
односно на територијалните подрачја. 

Собранието со одлука го определува бројот на 
делегатите што ги делегира секоја делегација од-
носно ги утврдува делегациите што избираат за-
еднички делегат (делегатска единица). Делегатски-
те единици се образуваат така што во секоја еди-
ница, по правило, да се избира по еден делегат. 

Во општините во кои живеат народности и 
припадници на етничките групи се обезбедува нив-
на сразмерна застапеност во општествено-поли-
тичкиот собор и во соборот на месните заедници 
на собранието на општината. 

Член 9 
Ако во текот на траењето на мандатниот пери-

од на собранието се образува основна самоуправна 
организација или заедница, таа образува делегаци-
ја и учествува во работата на собранието со деле-
гацијата односно делегациите од соодветната област 
на трудот во една од делегатските единици за која 
ќе се определи. 

Собранието на општината во случаите од став 1 
на овој член може да определи дополнителни из-
бори за избор на делегати во соборот на здруже-
ниот труд од редот на делегациите на новообразу-
ваните организации, односно заедници, во соглас-
ност и под условите утврдени со статутот на оп-
штината. 

Член 10 
Изборите за делегати во соборите на собрани-

ето на општината ги распишува претседателот на 
собранието на општината. 

Изборите за нови делегати мора да се одржат 
најдоцна 15 дена пред истекот на изборниот пе-
риод на делегатите на кои им престанува мандатот. 

Од денот на распишувањето на изборите до 
денот на изборите на делегатите не може да поми-
нат повеќе од два месеца ниту помалку од еден 
месец. 

Со решението за распишување на изборите се 
определува денот на одржувањето на изборите, 
како и денот од кој почнуваат да течат роковите 
на изборните дејствија. 

Решението за распишување на изборите се об-
јавува во службеното гласило во кое се објавуваат 
прописите на општината. 

Член 11 
Изборите за делегати во општествено-политич-

киот собор на собранието се вршат во ист ден на 
целата територија на Социјалистичка Република 
Македонија, и тоа во недела. 

Со решението за распишување на изборите се 
определува денот за одржување на изборите, како 
и денот од кога почнуваат да течат роковите за 
вршење на изборните дејствија. 
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Член 12 
Делегат во собор на собранието не може едно-

времено да биде именуван функционер на државен 
орган што му одговара на собранието, ниту судија 
што го избира собранието. 

На функционерот односно на судијата од став 
1 на овој член, што е избран за делегат му преста-
нува функцијата со денот на верификацијата на 
мандатот. 

Член 13 
Кандидационата постапка за избор на делегати 

во соборот на здружениот труд на собранието ја 
спроведува организацијата на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ, и тоа во организациите 
на синдикатот. 

Кандидационата постапка за избор на делегати 
во соборот на месните заедници и во општествено-
но литичкиот собор на собранието ја спроведува 
организацијата на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ, и тоа во неговите организации. 

Член 14 
На делегатот му престанува мандатот во собо-

рот на собранието пред истекот на времето за кое 
е избран: 

1) со отповикување; 
2) со уважување на оставката; 
3) со осуда со правосилна пресуда на безуслов-

на казна затвор во траење подолго од 6 месеци или 
на друга потешка казна; 

4) ако настапи случај на неспоивост на функ-
цијата на делегат со друга функција; 

5) со престанок на својството врз основа на кое 
е избран за делегат во собор на собранието, ако во 
рок од 60 дена не биде избран за член на друга 
делегација во рамките на истата делегатска еди-
ница. 

На делегатот на собранието што е отповикан 
односно што поднел оставка му престанува деле-
гатската функција со денот кога соборот ќе утврди 
дека мандатот му престанал со отповикување од-
носно со денот на уважувањето на оставката. 

Член 15 
Делегацијата, односно делегациите, на основ-

ните самоуправни организации, односно заедници, 
можат да го отповикаат делегатот што го делеги-
рале по постапката утврдена со овој закон. 

Член 16 
Изборот и отповикувањето на делегатите се 

врши со тајно гласање, и тоа со гласачки ливчиња. 
Гласањето се врши лично. 

Член 17 
Работен човек, односно граѓанин, што има из-

бирачко право не може да биде лишен од правото 
да гласа на изборите или од правото да гласа за 
отповикување, ниту да биде спречен да гласа. 

Член 18 
Загарантирана е слободата на определување на 

избирачите и тајноста на гласањето. 
Државните органи или службените лица не 

можат по кој и да било основ да го повикуваат 
избирачот на одговорност за гласањето, ниту да 
бараат да каже за кого гласал или зошто не гла-
сал, односно дали гласал, за или против отпови-
кувањето. 

Член 19 
На денот на изјаснувањето на работните луѓе 

и граѓаните за изборот на делегатите во општестве-
но-политичкиот собор, како и на денот на изјасну-
вањето за нивното отповикување, забранета е се-
каква агитација на избиралиштето. 

Како избиралиште се смета зградата во која 
се врши гласањето. 

Член 20 
Ако кандидирањето на делегати во соборите на 

собранието се врши во ист ден кога и кандидира-
њ е ^ на делегати во соборите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија односно во 
Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, кандидира-
њето може да се врши на исти собири на делега-
циите, но одделно за делегатите во соборите на 
секое собрание. 

Член 21 
Верификација на мандатите на делегатите вр-

ши секој собор одделно. 

Член 22 
Материјални средства за спроведување на из-

борите и за отповикување според одредбите на 
овој закон обезбедува собранието. 

Глава II 

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 23 
Органи за спроведување на изборите се оп-

штинска изборна комисија, претседателство на со-
бирот на делегацијата (претседателство) и изби-
рачки одбор. 

Органите за спроведување на изборите се не-
зависни во својата работа и работат според законот 
и другите прописи донесени врз основа на закон. 

Член 24 
Општинската изборна комисија ја сочинуваат 

претседател, секретар и член, што ги именува со-
бранието. 

На претседателот, секретарот и членот на оп-
штинската изборна комисија им се определуваат 
заменици. 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
општинската изборна комисија се именуваат од 
редот на дипломираните правници. 

Составот и измените во составот на општинска-
та изборна комисија се објавуваат во службеното 
гласило на општината. 

Член 25 
Претседателството го сочинуваат претседавач и 

двајца членови што се избираат од редот на чле-
новите на делегацијата, со мнозинство гласови од 
присутните. 

Член 26 
Избирачкиот одбор за изјаснување на работни-

те луѓе и граѓаните за изборот на делегатите во 
општествено-политичкиот собор го сочинуваат прет-
седател и двајца членови што ги именува општин-
ската изборна комисија. 

На претседателот и на членовите на избирач-
киот одбор им се определуваат заменици. 

Член 27 
Општинската изборна комисија ги врши след-

ните работи: 
1) се грижи за законито спроведување на из-

борите; 
2) ги огласува листите на кандидатите за деле-

гати ; 
3) решава по приговорите поднесени во врска 

со изборите; 
4) им поднесува извештај на соборите на со-

бранието за резултатот од изборите. 

Член 28 
Општинската изборна комисија во изборот на 

делегатите во општествено-политичкиот собор ги 
врши особено следниве работи: 

1) ги утврдува и прогласува резултатите од 
изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните за 
изборот на делегатите; 
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2) ги утврдува резултатите од гласањето за 
отповикување на делегат; 

3) издава соопштенија за резултатите од изјас-
нувањето за изборот на делегатите односно од гла-
сањето за отповикувањето; 

4) образува избирачки одбори и ги именува 
нивните членови; 

5) се грижи за правилната работа на избирач-
ките одбори и в р ш и надзор над нивната работа; 

6) ги определува избирачките места; 
7) врши технички подготовки за изјаснувањето 

за изборот на делегатите; 
8) врши и други работи според одредбите на 

овој закоп. 

Член 29 
Претседателството на делегацијата ги врши 

особено следниве работи: 
1) раководи со собирот на делегацијата; 
2) ги утврдува и објавува резултатите од гла-

сањето; 
3) организира технички подготовки за избори-

те и за гласањето за отповикување; 
4) врши други работи според одредбите на овој 

закон и на статутот. 

Член 30 
Избирачките одбори раководат со гласањето за 

изјаснување на работните луѓе и граѓаните за 
изборот односно со гласањето за отповикување на 
делегатите и обезбедуваат правилност и тајност во 
гласањето. 

Член 31 
Член на изборна комисија и негов заменик, 

како и член на претседателство на делегација и 
член на избирачки одбор, не можат да бидат кан-
дидати за делегати, а ако се согласат да се кан-
дидираат им престанува должноста член, односно 
заменик на тие органи. 

За член на изборна комисија, на претседател-
ство или на избирачки одбор како и за нивни за-
меник не може да биде именуван делегат за чие 
отповикување се гласа. 

Член 32 
Органите за спроведување на изборите и на 

гласањето за отповикување одлучуваат со мнозин-
ство гласови на своите членови. 

Изборните комисии, претседателството и изби-
рачките одбори можат да одлучуваат само во полн 
состав. 

Член 33 
Собранието и другите органи се должни да им 

> кажуваат помош на органите за спроведувањето 
на изборите во извршувањето на нивните задачи. 

Глава III 

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1. Предлагање и утврдување на кандидати 

Член 34 
За предлагање на кандидати за делегати во 

соборот на здружениот труд може да се одржи 
заеднички собир на две или повеќе делегации што 
избираат заеднички делегат во овој собор. 

Собирот на делегацијата го свикува претседа-
телот на работничкиот совет односно на соодвет-
ниот орган на управување во договор со соодвет-
ната организација на Социјалистичкиот сојуз од-
носно на синдикатот. 

Ако се одржува заеднички собир на две или 
повеќе делегации, собирот го свикува претседате-
лот на работничкиот совет, односно на органот на 
управување, на основната самоуправна организа-
ција, односно заедница, во која се одржува собирот. 

Собирите на делегациите на работните луѓе 
што работат во земјоделска дејност со средства на 
трудот над кои постои право на сопственост заедно 
со работниците со кои го здружуваат својот труд 
и средствата на трудот ги свикува соодветната ор-
ганизација на Социјалистичкиот сојуз. 

За прифатен кандидат се смета секој од пред-
ложените кандидати за кого гласало мнозинството 
од присутните членови на собирот на делегацијата 
односно на делегациите. 

Член 35 
Врз основа на предлозите на кандидатите што 

ги поднеле делегациите, кандидационата конфе-
ренција утврдува листа на кандидатите за избор 
на делегати во соборот на здружениот труд. 

Член 36 
Седницата на кандидационата конференција за 

утврдување на листата на кандидатите за делегати 
во соборот на здружениот труд ја свикува и со 
нејзината работа, до изборот на работно претседа-
телство на конференцијата, раководи претседате-
лот на соодветната организација на Социјалистич-
киот сојуз односно на синдикатот. 

Кандидационата конференција може да рабо-
ти и полноважно да одлучува ако на седницата на 
конференцијата присуствуваат мнозинството од 
нејзините членови. 

Кандидационата конференција се изјаснува со 
јавно гласање за секој од предложените кандидати. 

Во листата на кандидатите се внесува секој од 
предложените кандидати што добил мнозинство 
гласови од присутните членови на конференцијата. 

Кандидатите за делегати кандидационата кон-
ференција ги утврдува со тајно гласање. 

За утврден кандидат се смета секој од канди-
датите од листата на кандидатите за кого гласало 
мнозинството од сите членови на конференцијата. 

Ако мнозинството од претходниот став не го 
добијат онолку кандидати колку што се избираат 
делегати, гласањето се повторува. На повторното 
гласање се гласа за кандидатите што на првото 
гласање не го добиле потребното мнозинство, а 
може да се предлагаат и нови кандидати. 

По завршеното гласање, претседавачот на кан-
дидационата конференција ги соопштува резулта-
тите од гласањето, како и кои од предложените 
кандидати се утврдени за кандидати на кандида-
ционата конференција. 

За работата на кандидационата конференција 
се води записник. 

Член 37 
Врз основа на резултатот од гласањето за кан-

дидатите се составува листа на кандидатите за де-
легати во соборот на здружениот труд. 

Листата на кандидатите мора да содржи на ј -
малку онолку кандидати колку што се избираат 
делегати од соодветната делегатска единица. 

Листата на кандидатите содржи: 
1) означување дека листата на кандидатите се 

поднесува за избор на делегати во соборот на 
здружениот труд, делегатската единица и денот на 
изборите; 

2) означување дека листата на кандидатите е 
утврдена од кандидационата конференција; 

3) име и презиме, занимање и место на ж и -
веење на секој кандидат од листата и година на 
неговото раѓање, со означување на делегацијата на 
основната самоуправна организација односно заед-
ница чиј е член. 

Кандидатите се внесуваат во листата според 
бројот на гласовите што ги добил секој кандидат, 
а кандидатите што добиле еднаков број гласови се 
наведуваат по азбучен ред. 

Листата на кандидатите ја потпишуваат сите 
членови на претседателството па кандидационата 
конференција. 
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Член 38 
Листата на кандидатите за делегати во соборот 

се поднесува до општинската изборна комисија 
заради огласување, најдоцна 10 дена пред денот 
определен за изборите. Кон листата на кандидатите 
се поднесува записникот за работата на кандида-
ционата конференција и писмена изјава на секој 
кандидат дека ја прифаќа кандидатурата. 

2. Гласање 

Член 39 
Собирот на делегацијата за избор на делегати 

во соборот на здружениот труд го свикува претсе-
дателот на работничкиот совет, односно на соодвет-
ниот орган на управување, најдоцна на пет дена 
пред денот определен за избор на делегатите. 

Ако собирот на делегацијата не се свика во 
рокот од претходниот став, собирот ќе го свика 
општинската изборна комисија. 

Собирите на делегациите на работните луѓе 
што работат во земјоделска дејност со средства на 
трудот над кои постои право на сопственост заедно 
со работниците со кои го здружуваат својот труд и 
средствата на трудот ги свикува соодветната орга-
низација на Социјалистичкиот сојуз. 

Собирите на делегациите на работните луѓе 
што работат во занаетчиска, угостителска и пре-
возничка дејност со средства на трудот над кои по-
стои право на сопственост заедно со работниците 
со кои го здружуваат својот труд и средствата на 
трудот, ги свикува органот на Стопанската комора 
на Македонија определен со нејзиниот статут од-
носно со одлука. 

Член 40 
Ако делегатската единица ја сочинуваат две 

или повеќе делегации на основни самоуправни ор-
ганизации, односно заедници, гласањето за избор 
на делегат во соборот се врши на одделни собири 
на секоја делегација. 

Член 41 
Гласачкото ливче содржи: 
1) назив на соборот за кој се врши изборот и 

денот на изборите; 
2) означување на делегацијата што врши избор 

и на делегатската единица; 
3) име и презиме на кандидатите; 
4) означување на бројот на делегатите што се 

избираат во делегатската единица. 
На гласачкото ливче имињата на кандидатите 

се внесуваат по редот по кој се наведени во листата 
на кандидатите. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Гласачкото ливче мора да биде заверено со 
печат на соодветната организација на здружениот 
труд односно заедница. Гласачкото ливче за избор 
на делегати во делегациите на работните луѓе во 
земјоделска, занаетчиска, угостителска и превоз-
ничка дејност се заверува со печат на собранието 
на општината. 

Член 42 
Членот на делегацијата гласа на тој начин што 

го заокружува редниот број пред името на канди-
датот за кој сака да гласа. 

Членот на делегацијата може да гласа само за 
онолку кандидати колку што се избираат делегати 
од соодветната делегатска единица. 

Делегатот може да гласа само за кандидатите 
чии имиња се наведени во гласачкото ливче. 

Член 43 
Претседателството по завршеното гласање го 

утврдува резултатот од гласањето. 
Претседателството утврдува, врз основа на гла-

сачките ливчиња, колку членови на делегацијата 
гласале, колку гласови добил секој кандидат, како и 
колку имало неважечки гласачки ливчиња. 

Како неважечко се смета гласачкото ливче на 
кое е заокружен редниот број пред имињата на по-
веќе кандидати отколку што се избираат делегати, 
ливчето на кое се внесени и заокружени нови ими-
ња, непополнетото ливче како и ливчето што е 
пополнето така што да не може со сигурност да 
се утврди за кого гласал членот на делегацијата. 

Ако на гласачкото ливче се заокружени редни-
те броеви на помал број кандидати отколку што се 
избираат делегати од соодветната делегатска едини-
ца, се смета дека избирачот гласал само за канди-
датите, пред чии имиња се заокружени редните 
броеви. 

Кога повеќе делегации избираат заеднички де-
легат, резултатот од гласањето го утврдува општин-
ската изборна комисија, врз основа на изборните 
акти што ќе и ги достават претседателствата на де-
легациите. 

Резултатот од гласањето се објавува на оглас-
ната табла во просторијата во која се гласа. 

Член 44 
За работата на собирот на делегацијата се води 

записник кој содржи особено: денот и местото на 
одржувањето на собирот, областа на општествениот 
труд и делегатската единица, имињата на утврде-
ните кандидати, бројот на делегатите што се изби-
раат во делегатската единица, вкупниот број чле-
нови на делегацијата, бројот на присутните члено-
ви на делегацијата, бројот на членовите на деле-
гацијата што гласале, бројот на неважечките гласач-
ки ливчиња, бројот на гласовите што го добил се-
кој кандидат и имињата на избраните кандидати, 
како и други околности од значење за гласањето. 

Записникот го потпишуваат членовите на прет-
седателството. 

Член 45 
По утврдувањето на резултатот од гласањето 

претседателството на собирот веднаш ги доставува 
до општинската изборна комисија записникот и 
другите изборни акти од собирот. 

Член 46 
Ако општинската изборна комисија утврди не-

правилности во спроведувањето на изборите во од-
делни или во сите делегации што битно влијаеле врз 
резултатите од изборите, ќе го поништи гласањето 
во делегацијата во која имало неправилности и ќе 
определи повторно гласање. 

Член 47 
АКО листата на кандидатите содржи онолку 

кандидати колку што се избираат делегати во со-
борот од соодветната делегатска единица, за деле-
гат е избран кандидатот што добил мнозинство од 
гласовите на сите членови на делегацијата. Ако 
ова мнозинство не го добиле онолку кандидати кол-
ку што се избираат делегати, за непополнетите ме-
ста за делегати се повторува целата изборна по-
стапка. 

Ако се кандидирани повеќе кандидати, но по-
малку од двојниот број од бројот на делегатите 
што се избираат во соборот, избрани се кандидатите 
што добиле мнозинство од гласовите на сите члено-
ви на делегацијата. Ако ова мнозинство не го до-
бијат онолку кандидати колку што се избираат 
делегати во соборот, за непополнетите места се по-
вторува гласањето,. Ако ниту на повторното гласање 
не биде избран потребниот број делегати, за не-
исполнетите места се повторува целата изборна по-
стапка. 

Ако се кандидирани двоен или поголем од дво-
ен број кандидати, отколку што се избираат делега-
ти во соборот, избрани се кандидатите што добиле 
најголем број гласови. 

Ако на изборите двајца или повеќе кандидати 
со најголем број гласови за непополнетите места за 
делегати во соборот добиле еднаков број гласови, 
гласањето се повторува за тие кандидати. Ако и 
на повторното гласање ниту еден од тие кандидати 
не го добие потребниот број гласови, се повторува 
целата изборна постапка за непополнетите места. 
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Член 48 
Ако две или повеќе делегации избираат заед-

нички делегат, за делегат е избран кандидатот што 
добил мнозинство гласови во делегацијата, односно 
во делегациите, на основните самоуправни органи-
зации, односно заедници, во кои се вработени пого-
лем број работни луѓе. 

Член 49 
Претседателството на собирот на делегацијата, 

односно општинската изборна комисија, им издава 
на избраните делегати уверение дека се избрани за 
делегати во соборот. 

Член 50 
Општинската изборна комисија, врз основа на 

записниците за работата на собирите на делегаци-
ите, му поднесува на соборот извештај за резулта-
тот од изборите. Кон извештајот се доставуваат и 
изборните акти. 

Член 51 
Заменувањето на делегатот со друг делегат за 

одделна седница на соборот или за определен вре-
менски период се врши на собир на делегацијата 
односно на делегациите, по постапка и на начин 
утврден со статутот. 

Ако делегатот биде заменет со друг делегат за 
време подолго од шест месеци, на заменетиот деле-
гат му престанува мандатот. 

На делегатот што се делегирал на место друг 
делегат му се издава уверение, во кое се означува 
дека е избран за делегат за одделна седница од-
носно за определен временски период. 

3. Повторни и дополнителни избори 

Член 52 
Повторни избори за делегати во соборот се 

вршат: 
1) ако изборната комисија го поништи гласа-

њето поради неправилности во спроведувањето на 
изборите (член 46); 

2) во случаите предвидени во ставовите 1, 2 
и 4 на член 47 од овој закон; 

3) ако соборот не го верифицира мандатот на 
одделен делегат поради неправилности во спроведу-
вањето на изборите. 

Член 53 
На повторните избори што се вршат од причи-

ните наведени во точка 1 на член 52 од овој закон, 
гласањето се врши според постојната листа на кан-
дидатите, а на повторните избори што се вршат од 
причините наведени во точка 2 на член 52 од овој 
закон, гласањето се врши само според дополнител-
на листа на кандидати. 

Предлозите на нови листи на кандидати за 
повторните избори се поднесуваат најдоцна 10 дена 
пред денот определен за спроведување на овие 
избори. 

Член 54 
Повторните избори во случаите од точките 1 и 

2 на член 52 од овој закон ги распишува општин-
ската изборна комисија. 

Повторните избори во случаите од точка 3 од 
член 52 од овој закон ги распишува соборот. 

Со решението за распишување на повторните 
избори се определува денот на нивното одржување 
и денот од кога почнуваат да течат роковите на из-
борните дејствија. 

Член 55 
Дополнителни избори се вршат кога на делега-

тот ќе му'престане мандатот во случаите од член 
14 на овој закон. 

Дополнителни избори се вршат задолжително 
кога тоа го бараат најмалку една третина од деле-
гациите на основните самоуправни организации и 
заедници од подрачјето на делегатската единица или 
кога делегациите во делегатските единици останат 

без ниту еден делегат во соборот на здружениот 
труд на собранието на општината. 

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа 
одлучи соборот на здружениот труд на собранието 
на општината на чиј член му престанал мандатот, 
по претходно прибавено мислење од делегациите во 
делегатската единица. 

Дополнителни избори, по правило, не се вршат 
ако до крајот на мандатниот период останува по-
малку од една година. 

Дополнителните избори ги распишува претседа-
телот на собранието на општината. 

Дополнителните избори се распишуваат и се 
спроведуваат во рок од два месеца од престанокот 
на мандатот на делегатот. 

Член 56 
Ако се одредбите на членовите 52 до 55 од овој 

закон не е поинаку определено, на повторните и 
дополнителните избори се применуват одредбите на 
овој закон што се однесуваат на изборот на де-
легати. 

4. Отповикување 

Член 57 
Постапка за отповикување на делегат во собо-

рот се поведува по предлог од делегацијата, однос-
но од делегациите, на основните самоуправни орга-
низации, односно заедници, што го избрале. 

Постапка за отповикување на делегат се пове-
дува и по предлог од собирите на работните луѓе 
на основните самоуправни организации, односно за-
едници, од соодветната делегатска единица. 

Постапка за отповикување на делегат се пове-
дува и по предлог од организацијата на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ односно на син-
дикатот. 

Член 58 
Предлогот за отповикување на делегат што го 

избрала една делегација се поднесува до работнич-
киот совет, односно до соодветниот орган на упра-
вување, на основната самоуправна организација од-
носно заедница. 

Предлогот за отповикување на делегат што го 
избрале две или повеќе делегации, како и предло-
гот за отповикување на делегат избран од редот на 
делегациите на работните луѓе што работат во зем-
јоделска, занаетчиска, угостителска и превозничка 
дејност со средства на трудот над кои постои право 
на сопственост заедно со работниците со кои го 
здружуваат својот труд и средства на трудот, се 
поднесува до општинската изборна комисија. 

Член 59 
Работничкиот совет, односно соодветниот орган 

на управување, или општинската изборна комисија 
оценува дали предлогот за отповикување е соста-
вен според одредбите на овој закон, не навлегу-
ва јќи во испитување на оправданоста на причи-
ните изнесени во предлогот. 

Член 60 
Предлогот за поведување постапка за отпови-

кување на делегат е прифатен ако го усвоиле деле-
гациите на основните самоуправни организации, од-
носно заедници, што опфаќаат најмалку една пет-
тина од работните луѓе во делегатската единица, 
или ако го усвоиле најмалку една третина од де-
легациите што ја сочинуваат делегатската единица. 

Член 61 
Ако органот од член 59 утврди дека предлогот 

за отповикување на делегатот ги исполнува усло-
вите според одредбите на овој закон, ќе го потврди 
предлогот и ќе распише гласање за отповикување 
во делегатската единица во која е избран делега-
тот, и тоа најдоцна во рок до 30 дена од денот на 
потврдувањето на предлогот за отповикување. 
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Член 62 
Гласачкото ливче за отповикување на делегат 

содржи: 
1) означување на соборот и делегатска единица 

во која е избран делегатот за чие отповикување се 
гласа: 

2) име и презиме на делегатот за чие отповику-
вање се гласа. 

Под името на делегатот отпечатени се еднопо-
друго зборовите „за отповикување" и „против отпо-
викување". 

Член 63 
Делегатот е отповикан ако за отповикувањето 

гласале мнозинството од членовите на делегацијата, 
односно на делегациите, на основните самоуправни 
организации и заедници во кои се вработени пого-
лем број работни луѓе од соодветната делегатска 
единица. 

Ако делегацијата, односно делегациите, на гла-
сањето се изјаснат против отповикувањето на деле-
гатот, не може од истите причини да се поднесува 
нов предлог за отповикување на тој делегат. 

Член 64 
Предлогот за отповикување на делегат во собо-

рот на здружениот труд на собранието на општина-
та од функцијата член на делегација - на основна 
самоуправна организација, односно заедница, работ-
ничкиот совет, односно соодветниот орган на упра-
вување, го доставува до кандидационата конферен-
ција. 

Ако делегатот го делегирале две или повеќе де-
легации, кандидационата конференција, пред да го 
разгледа предлогот за отповикување, прибавува 
мислење од другите делегации од делегатската 
единица. 

Кандидационата конференција за својот став ги 
известува собирите на работните луѓе од делегат-
ската единица. 

Член 65 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

изборот на делегатите сообразно се применуваат и 
на отповикувањето, доколку со одредбите на чле-
новите 57 до 64 од овој закон не е поинаку опре-
делено. 

Член бб 
Претседателството на собирот на делегацијата, 

односно општинската изборна комисија, се должни 
да го известат соборот и делегатот што е отповикан, 
во рок од осум дена од денот на отповикувањето. 

Глава IV 

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБОРОТ НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 67 
Собирот на делегацијата на месната заедница 

за предлагање, односно за избор, на делегати во со-
борот на месните заедници го свикува претседате-
лот на советот на месната заедница во договор со 
соодветната организација на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ. 

Член 68 
Делегациите во месните заедници делегираат 

делегат за определен временски период или за од-
делна седница на соборот на месните заедници на 
собранието на општината (повремен делегат), а мо-
жат да делегираат делегат за целиот мандатен пе-
риод (постојан делегат). 

Начинот на делегирање на повремените деле-
гати и времето за кое се делегираат се уредуваат 
со општ акт на месната заедница. 

Член 69 
Во поглед на изборот и отповикувањето на де-

легатите во соборот на месните заедници сообразно 
се применуваат одредбите на Глава III од овој за-
кон, а во општините во кои живеат народности и 
припадници на етничките групи во поглед на кан-
дидирањето и изборот сообразно се применуваат и 
одредбите на Глава V од овој закон. 

Глава V 

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

1. Предлагање и утврдување иа кандидати 

Член 70 
Седницата на општинската кандидациона кон-

ференција за утврдување на кандидати за делега-
ти во општествено-политичкиот собор ја свикува 
и со нејзината работа, до изборот на работно прет-
седателство на конференцијата, раководи претсе-
дателот на општинската конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ. 

Седницата на општинската кандидациона кон-
ференција може да се одржи и полноважно да од-
лучува ако присуствуваат најмалку две третини од 
вкупниот број членови на конференцијата. 

Член 71 
Општинската кандидациона конференција, врз 

основа на предлозите на делегациите на општестве-
но-политичките организации, утврдува листа на 
кандидати за делегати во општествено-политичкиот 
собор на собранието. 

Кандидационата конференција се изјаснува со 
јавно гласање за секој од предложените кандидати. 

Во листата на кандидатите се внесува секој од 
предложените кандидати што добил мнозинство 
гласови од присутните членови на конференцијата. 

Општинската кандидациона конференција ја ут-
врдува листата на кандидатите со тајно гласање. 

За утврден кандидат се смета секој кандидат 
од листата на кандидатите за кого гласало мнозин-
ството од сите членови на кандидационата конфе-
ренција. 

Ако мнозинството гласови од претходниот став 
не го добијат онолку кандидати колку што се из-
бираат делегати, гласањето се повторува. На пов-
торното гласање се гласа за кандидатите што на 
првото гласање не го добиле потребното мнозинство, 
а може да се предлагаат и нови кандидати. 

По завршеното гласање претседавачот на оп-
штинската кандидациона конференција го соопшту-
ва резултатот од гласањето, како и кои од предло-
жените кандидати се утврдени за кандидати на 
кандидационата конференција. 

За работата на општинската кандидациона кон-
ференција се води записник. 

Член 72 
Врз основа на резултатот од гласањето, за кан-

дидатите се составува листа на кандидатите за де-
легати во општествено-политичкиот собор. 

Листата на кандидатите мора да содржи на ј -
малку онолку кандидати колку што се избираат 
делегати во соборот. 

Во општините во кои живеат народности и при-
падници на етничките групи, листата на кандида-
тите мора да содржи и најмалку толку кандидати 
колку што се избираат делегати во општествеио-
политичкиот собор од редот на народностите и при-
падниците на етничките групи. 

Листата на кандидатите содржи: 
1) означување дека листата на кандидатите се 

поднесува за избор на делегати во општествено-по-
литичкиот собор и денот на изборите; 

2) означување дека листата на кандидатите е 
утврдена од кандидационата конференција; 

3) име и презиме, место на живеење на секој 
кандидат од листата и година на неговото раѓање. 

Кандидатите се внесуваат во листата според 
бројот на гласовите што го добил секој кандидат, а 
имињата на кандидатите што добиле еднаков број 
гласови се наведуваат по азбучен ред. 

Ако листата на кандидатите содржи повеќе 
кандидати отколку што се избираат делегати во 
општествено-политичкиот собор во општината на 
чие подрачје живеат народности и припадници на 
етничките групи, во листата на кандидатите одделно 
се наведуваат имињата на кандидатите од редот на 
народностите и припадниците на етничките групи:. 



26 јануари 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 3 — Стр. 67 

Листата на кандидатите ја потпишуваат чле-
новите на претседателството на општинската кан-
дидациона конференција. 

Член 73 
Листата на кандидатите се доставува до оп-

штинската изборна комисија заради огласување, 
најдоцна 10 дена пред денот определен за изборите. 
Кон листата на кандидатите се поднесува записни-
кот за работата на кандидационата конференција и 
писмена изјава од секој кандидат дека ја прифаќа 
кандидатурата. 

Општинската изборна комисија ќе обезбеди ог-
ласите на листата на кандидатите да бидат -изло-
жени на подрачјето на општината. 

Ако општинската изборна комисија утврди дека 
листата на кандидатите не е составена според од-
редбите на овој закон ќе ја одбие листата на кан-
дидатите со решение, што го доставува до општин-
ската кандидациона конференција. 

2. Изјаснување на изборот на делегатите 

Член 74 
За изборот на делегатите во општествено-поли-

тичкиот собор се изјаснуваат работните луѓе и гра-
ѓаните во општината со навршени 18 години, не-
посредно и со тајно гласање. 

Изјаснувањето за изборот на делегатите во оп-
штествено-политичкиот собор се врши на избирачки 
места што ги определува општинската изборна ко-
мисија по предлог од надлежниот општински орган 
на управата. 

Работните луѓе 1пто се наоѓаат на служење на 
воениот рок во Југословенската народна армија за 
изборот на делегатите во општествено-политичкиот 
собор се изјаснуваат преку пошта. 

Општинската изборна комисија ги определува 
избирачките места најдоцна 15 дена пред денот 
определен за изјаснувањето на работните луѓе и 
граѓаните за изборот на делегатите во општествено 
-политичкиот собор. 

Член 75 
Лицата кои се наоѓаат на служење на вое-

ниот рок или на воена вежба се изјаснуваат за из-
борот на делегатите во општествено-политичкиот 
собор во воената единица или воената установа. 

На повторните и дополнителните избори лица-
та од став 1 на овој член се изјаснуваат за изборот 
на делегатите во општествено-политичкиот собор 
ако на денот на изјаснувањето се наоѓаат во место-
то на живеалиштето. 

Член 76 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на народната одбрана составува список 
на лицата што се наоѓаат на служење на вое-
ниот рок или на воена вежба и го доставува на 
општинската изборна комисија. 

Општинската изборна комисија е должна вед-
наш по потврдување на листата на кандидатите за 
делегати да го достави, на воените единици односно 
воени установи, списокот на лицата од став 1 на 
овој член, потребен број непополнети гласачки лив-
чиња заверени со печат на општинската изборна 
комисија, како и потребен број омоти адресирани 
на општинската изборна комисија. 

Член 77 
Откако го пополни гласачкото ливче со заок-

ружување на редните броеви пред имињата на 
кандидатите за кои сака да гласа лицето што се 
наоѓа на служење на воениот рок или воена 
вежба го става гласачкото ливче во омот, го зат-
вора и го предава на воениот орган надлежен за 
спроведување на изборите. 

По завршеното гласање, органот од став 1 на 
овој член веднаш ги доставува сите омоти со гла-
сачките ливчиња на општинската изборна комисија. 

Општинската изборна комисија при утврдува-
њето на резултатот од гласањето ги зема предвид 
и гласачките ливчиња примени од воените органи 
до завршување на утврдувањето на резултатот 
од изјаснувањето за изборот на делегатите во опш-
тествено-политичкиот собор. 

Член 78 
За секое избирачко место на подрачјето на 

општината се определува реден број. 
Општинската изборна комисија, најдоцна пет 

дена пред денот определен за изјаснувањето на ра-
ботните луѓе и граѓаните за изборот на делегатите 
во општествено-политичкиот собор, во сите изби-
рачки места на подрачјето на општината ќе објави 
кои избирачки места се определени, со означување 
кои избирачи на кое избирачко место ќе гласаат. 

Член 79 
Избирачките места се определуваат така што 

на едно избирачко место да гласаат приближно 500 
избирачи. 

Во болниците, санаториумите, породилиштата и 
слични установи во кои има повеќе од 25 избирачи 
се определува посебно избирачко место. 

За избирачко место се определува посебна про-
сторија. 

Во просторијата во која ќе се гласа ќе се уреди 
најмалку еден, а по можност и повеќе простори, 
така оградени што никој од другиот дел на про-
сторијата да не може да види како избирачот го 
пополнува гласачкото ливче. 

Член 80 
Изборен материјал обезбедува општинската из-

борна комисија. 
Општинската изборна комисија благовремено 

ќе подготви потребен број гласачки ливчиња и ќе 
обезбеди друг изборен материјал. 

Член 81 
Гласачкото ливче содржи: 
Дозначување дека изјаснувањето се врши за 

изборот на делегати во општествено-политичкиот 
собор на собранието; 

2) име и презиме на кандидатите. 
На гласачкото ливче имињата на кандидатите 

се внесуваат по оној ред по кој се наведени во 
листата на кандидатите. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Општинската изборна комисија секое гласачко 
ливче го заверува со својот печат. 

Ако листата на кандидатите содржи повеќе кан-
дидати отколку што се избираат делегати во опш-
тествено-политичкиот собор, во гласачкото ливче 
имињата на кандидатите од редот на народностите 
и на припадниците на етничките групи се наведу-
ваат одделно, со означување на најмалиот број де-
легати што се избираат од редот на народностите и 
на припадниците на етничките групи. 

Член 82 
Надлежниот општински орган е должен спроти 

денот на изјаснувањето за изборот да му го предаде 
на избирачкиот одбор потребниот материјал за гла-
сање (гласачки кутии, гласачки ливчиња, извод 
од постојаниот избирачки список, оглас на избор-
ната комисија), а избирачкиот одбор е должен исти-
от ден да утврди дали сите подготовки потребни за 
гласање се правилно извршени и за тоа ќе состави 
записник. 

Член 83 
На денот на изјаснувањето за изборот, во 7 ча-

сот ќе се состане избирачкиот одбор во просторија-
та определена за гласање и за нејзината состојба, 
како и за состојбата на материјалот за гласање ќе 
состави записник, што ќе го потпишат сите члено-
ви на избирачкиот одбор. 

Претседателот на избирачкиот одбор веднаш 
потоа го објавува почетокот на гласањето. 
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Член 84 
За сето време на гласањето мораат да бидат 

присутни сите членови на избирачкиот одбор од-
носно нивните заменици. 

Член 85 
Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, 

со помош на другите членови на одборот, за одр-
жување на редот и мирот на гласањето. Во слу-
чај на потреба претседателот ќе побара помош од 
припадниците на милицијата, кои кога ќе дојдат на 
избиралиштето се под негово раководство. 

Никој не може да пристапи на избиралиштето 
под оружје или со опасно орудие, освен во случаи-
те предвидени во став 1 на овој член. 

Член 86 
Во просторијата во која се гласа не може во 

исто време да има повеќе од 10 избирачи. 
Претседателот на избирачкиот одбор е должен 

при предавањето на гласачкото ливче да му го об-
јасни на избирачот начинот на гласањето. 

Членовите на избирачкиот одбор се должни на 
избирачот, кога тоа тој ќе го побара, повторно да 
му го објаснат начинот на гласањето, а особено ќе 
внимаваат никој да не му пречи на избирачот во 
пополнувањето на гласачкото ливче и во потпол-
ност да биде обезбедена тајноста на гласањето. 

Член 87 
Избирачот, откако ќе го прими гласачкото лив-

че оди во оградениот простор определен за попол-
нување на гласачкото ливче. 

Избирачот може да гласа само за кандидатите 
чии имиња се наведени во гласачкото ливче. 

Избирачот може да гласа за онолку кандидати 
колку што се избираат делегати во соборот. 

Член 88 
Ако гласачкото ливче содржи онолку кандидати 

колку што се избираат делегати во општествено-
политичкиот собор, под имињата на кандидатите 
се испишуваат зборовите „за листата" и „против 
листата", а изјаснувањето се врши на тој начин 
што се заокружува еден од зборовните состави „за 
листата" или „против листата". 

Ако гласачкото ливче содржи повеќе кандидати 
отколку што се избираат делегати, изјаснувањето 
се врши со заокружување на редниот број пред 
името на кандидатот за кого делегатот сака да 
гласа. 

Ако во гласачкото ливче одделно се наведени 
имињата на кандидатите за делегати од редот на 
народностите и на припадниците на етничките гру-
пи, изјаснувањето се врши на тој начин што изби-
рачот може да гласа одделно за онолку кандидати 
од секој дел од гласачкото ливче колку што се из-
бираат делегати од тој дел на ливчето. 

Член 89 
Избирачот кој поради телесна мана или поради 

тоа што е неписмен не може да гласа на начинот 
определен во член 86 на овој закон, има право со 
себе да поведе пред избирачкиот одбор лице што 
наместо него ќе го пополни гласачкото ливче однос-
но ќе го спушти ливчето во гласачката кутија. За 
ова избирачкиот одбор ќе донесе одлука и ќе ја 
забележи во записникот. 

Член 90 
Избирачкиот одбор не може да го спречи да се 

изјасни за изборот на кандидатите лицето што е за -
пишано во изводот од постојаниот избирачки спи-
сок. Ако член на избирачкиот одбор во поглед на 
одделен избирач има нешто да забележи тоа ќе 
се внесе во записникот. 

Ако некој избирач се јави да гласа, а на него-
во име некој веќе гласал, претседателот на изби-
рачкиот одбор ќе нареди името и презимето, зани-
мањето и местото на живеење на тоа лице да се 
внесат во записникот на гласањето, но нема да му 
дозволи да гласа. 

Член 91 
Изјаснувањето за изборот на делегатите трае 

непрекинато до 19 часот. Само во случај на неред 
избирачкиот одбор може да го прекине гласањето 
додека не се воспостави редот. Времето за кое 
изјаснувањето морало да биде прекинато и при-
чините за прекинувањето се внесуваат во записни-
кот. Во 19 часот се затвора избиралиштето и потоа 
никој не се пушта во него, но на избирачите што се 
затекнале во избиралиштето ќе им се дозволи да 
гласаат. Ако гласањето поради неред било преки-
нато подолго од еден час, гласањето ќе продолжи 
за времето колку што траел прекинот подолг од 
еден час. 

Член 92 
За текот на изјаснувањето за изборот се води 

записник. Во записникот се внесуваат сите окол-
ности од значење за изјаснувањето. Членовите на 
избирачкиот одбор можат да бараат внесување на 
определени околности во записникот. 

Секој член на избирачкиот одбор може да даде 
во записникот издвоено мислење или да стави 
забелешка на записникот. 

3. Утврдување на резултатите од изјаснувањето 
на избирачкото место 

Член 93 
Избирачкиот одбор, по завршувањето на гласа-

њето, ги утврдува резултатите од изјаснувањето за 
изборот на делегатите во општествено-политичкиот 
собор на избирачкото место. 

Резултатот од гласањето се утврдува на тој на-
чин што прво се пребројуваат неупотребените гла-
сачки ливчиња, кои се ставаат во посебен омот, 
а потоа се пребројува вкупниот број на избирачите 
што гласале. 

Избирачкиот одбор утврдува, врз основа на гла-
сачките ливчиња, колку избирачи гласале, колку 
од нив гласале за листата и против листата на 
кандидатите односно колку гласови добил секој 
кандидат, како и колку има неважечки гласачки 
ливчиња. 

Како неважечко се смета гласачкото ливче на 
кое е заокружен редниот број пред имињата на по-
веќе кандидати отколку што се избираат делегати, 
ливчето на кое се внесени и заокружени нови ими-
ња и непополнетото ливче, како и ливчето што 
е пополнето така што да не може со сигурност да 
се утврди дали избирачот гласал за или против лис-
тата на кандидатите односно за кој кандидат изби-
рачот гласал. 

Ако на гласачкото ливче се заокружени редните 
броеви на помал број кандидати отколку што се из-
бираат делегати, се смета дека избирачот гласал 
само за оние кандидати пред чии имиња се заокру-
жени редните броеви. 

Член 94 
Откако избирачкиот одбор ќе го утврди резул-

татот од гласањето, во записникот за гласањето ќе 
внесе особено: колку избирачи имало според из-
водот од избирачкиот список на тоа избирачко ме-
сто; колку избирачи гласале според изводот од 
избирачкиот список; колку избирачи гласале за ли-
стата на кандидатите и против листата односно кол-
ку гласови добил секој одделен кандидат и колку 
имало. неважечки ливчиња. Во записникот ќе се 
внесат и издвоените мислења на членовите на из-
бирачкиот одбор. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
избирачкиот одбор. 

Секој член на избирачкиот одбор може да стави 
забелешки на записникот. 

Претседателот на избирачкиот одбор ќе го обја-
ви јавно пред зградата во која се гласало резулта-
тот од изјаснувањето за изборот на делегатите. 
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Член 95 
По завршеното пребројување на гласовите из-

бирачкиот одбор ќе го стави во одделен омот за-
писникот со изводот од избирачкиот список, упо-
требените гласачки ливчиња, како и неупотребе-
ните гласачки ливчиња, одделно. 

Избирачкиот одбор потоа веднаш го доставува 
омотот со изборните акти до општинската изборна 
комисија. 

Член 96 
По завршеното утврдување на резултатот од 

изјаснувањето за изборот на делегатите во опште-
ствено-политичкиот собор, а најдоцна следниот ден, 
избирачкиот одбор е должен да му го врати избор-
ниот .материјал на органот од кого го примил. 

4. Утврдување на резултатот од изјаснувањето за 
изборот на делегатите 

Член 97 
Резултатот од изјаснувањето на работните луѓе 

и граѓаните во општината за изборот на делегати 
во општествено-политичкиот собор го утврдува оп-
штинската изборна комисија врз основа на избор-
ните акти примени од избирачките одбори. 

Член 98 
Ако листата на кандидатите содржи онолку 

кандидати колку што се избираат делегати во оп-
штествено-политичкиот собор, делегатите се избра-
ни ако за листата на кандидатите се изјасниле 
мнозинството од работните луѓе и граѓаните во оп-
штината запишани во постојаниот избирачки спи-
сок. 

Ако листата на кандидатите содржи повеќе кан-
дидати отколку што се избираат делегати, за де-
легати се избрани кандидатите за чиј избор се из-
јасниле мнозинството од работните луѓе и граѓани-
те во општината запишани во постојаниот избирач-
ки список. Ако на изјаснувањето за изборот на де-
легатите не се постигне ова мнозинство, за непо-
полнетите места се повторува целата изборна по-
стапка. 

Ако при изјаснувањето за изборот на делега-
тите двајца или повеќе кандидати со најголем број 
гласови за непополнетите места за делегати добиле 
еднаков број гласови, гласањето се повторува за 
тие кандидати. Ако и на повторното изјаснување 
ниту еден од тие кандидати не го добие потребното 
мнозинство, се повторува целата изборна постапка 
за непополнетите места. 

Член 99 
Изборната комисија претходно утврдува колку 

избирачи вкупно биле запишани во избирачкиот 
список, колку вкупно се изјасниле за листата и 
против листата односно колку гласови добил секој 
кандидат, како и колку неважечки гласачки лив-
чиња имало и врз основа на тоа утврдува кои кан-
дидати, во смисла на член 97 од овој закон, се 
избрани за делегати. 

Член 100 
Ако изборната комисија утврди неправилности 

во спроведувањето на изјаснувањето за изборот на 
делегатите на одделни избирачки места што бит-
но влијаеле на резултатот на изјаснувањето, ќе го 
поништи гласањето на избирачките места на кои 
имало неправилности и ќе определи повторно гла-
сање. 

Член 101 
Општинската изборна комисија води записник 

што содржи особено: денот на изјаснувањето на 
работните луѓе и граѓаните; бројот на делегатите 
што се избираат; бројот на утврдените кандидати; 
име и презиме и место на живеење на секој канди-
дат; бројот на дадените гласови; бројот на гласови-
те дадени за листата на кандидатите, односно за 
секој кандидат, и бројот на неважечките гласачки 
ливчиња вкупно и по избирачки места; име и пре-

зиме и место на живеење на кандидатите избрани 
за делегати во општествено-политичкиот собор. 

Кога се гласа за листата во целина, во запис-
никот се означува бројот на гласовите за и против 
листата. 

Записникот го потпишуваат членовите на ко-
мисијата. Секој член на комисијата има право да 
издвои свое мислење и да стави забелешки на за-
писникот. 

Член 102 
Општинската изборна комисија на избраните 

кандидати им издава уверение дека се избрани за 
делегати во општествено-политичкиот собор на со-
бранието. 

Член 103 
Општинската изборна комисија, врз основа на 

изборните акти, ќе му поднесе на општествено-по-
литичкиот собор извештај за резултатот од изјас-
нувањето за изборот на делегатите во соборот, а со 
извештајот ќе му ги достави и сите изборни акти. 

Собранието ќе го објави извештајот на избор-
ната комисија на својата огласна табла и на друг 
погоден начин. 

5. Повторни и дополнителни избори 

Член 104 
Повторни избори за делегати во соборот се вр-

шат: 
1) ако изборната комисија го поништи гласањето 

поради неправилности при спроведувањето на из-
јаснувањето за изборот на делегатите; 

2) во случаите предвидени во член 98 ставовите 
2 и 3 од овој закон; 

3) ако соборот во постапката за верификација 
го поништи изјаснувањето за изборот на делегатите 
поради неправилности во неговото спроведување. 

Член 105 
На повторните избори што се вршат од причи-

ните наведени во член 104 точка 1 на овој закон, 
гласањето се врши според постојаната листа, на 
кандидатите, а на повторните избори што се вр-
шат од причините наведени во член 104 точка 2 
на овој закон, повторните избори се вршат само 
според дополнителна листа на кандидатите. 

Нова листа на кандидати за дополнителни из-
бори се поднесува најдоцна 10 дена пред денот 
определен за изјаснување за изборот на делегатите 
во соборот. 

Член 106 
Повторни избори во случаите од член 104 точ-

ките 1 и 2 на овој закон распишува општинската 
изборна комисија. 

Повторни избори во случаите од член 104 точка 
3 на овој закон распишува соборот. 

Со актот за распишување на повторните избори 
се определува денот на нивното одржување, како 
и денот од кога почнуваат да течат роковите за 
изборните дејствија. 

Член 107 
Дополнителни избори се вршат задолжително 

кога тоа го бараат најмалку две избрани тела на 
општествено-политичките организации што вршат 
функција на делегација. 

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа 
одлучи општествено-политичкиот собор на собра-
нието на општината по претходно прибавено ми-
слење од општествено-политичките организации. 

Дополнителни избори, по правило, не се вр-
шат ако до крајот на мандатниот период остану-
ва помалку од една година. 

Дополнителни избори распишува претседате-
лот на собранието на општината. 

Дополнителни избори се распишуваат и се 
спроведуваат во рок од два месеца од престано-
кот на мандатот на делегатот. 
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Член 108 
Кандидати за делегати на повторните и допол-

нителните избори во општествено-политичкиот со-
бор предлага општинската кандидациона конфе-
ренција од редот на кандидатите за делегати 
предложени од делегациите за редовните избори 
за делегати. 

Кандидационата конференција може да спро-
веде кандидациона постапка предвидена за ре-
довните избори. 

Член 109 
Доколку со одредбите на членовите 104 до 108 

од овој закон не е поинаку определено, на допол-
нителните избори сообразно се применуваат од-
редбите на оваа глава. 

6. Отповикување 

Член НО 
Постапката за отповикување на делегат бо оп-

штествено-политичкиот собор на собранието се по-
ведува по предлог од општествено-политичките 
организации во општината на начин утврден со 
правилата на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ. 

Предлогот за отповикување на делегат во оп-
штествено-политичкиот собор го утврдува општин-
ската кандидациона конференција. Овој предлог 
го доставува до општинската изборна комисија. 

Член 111 
За отповикување на делегатите во општестве-

но-политичкиот собор се изјаснуваат работните 
луѓе и граѓаните непосредно и со тајно гласање. 

Гласањето за изјаснување на работните луѓе 
и граѓаните за отповикување на делегатот го рас-
пишува општинската изборна комисија. 

Член 112 
Решението на општинската изборна комисија 

со кое се распишува изјаснувањето за отповику-
вање на делегатот содржи: име и презиме на де-
легатот за чие отповикување ќе се изјаснат р а -
ботните луѓе и граѓаните, назив на собранието и 
на соборот во кој е делегиран делегатот и денот 
определен за гласање. 

Од денот на донесувањето на решението за 
распишување на изјаснувањето за отповикување 
до денот на гласањето не можат да поминат по-
малку од 15 дена ниту повеќе од 30 дена. 

Изјаснувањето за отповикување на делегат во 
општествено-политичкиот собор се врши во недела. 

Член 113 
Општинската изборна комисија е должна за 

распишување на изјаснувањето за отповикување 
на делегат да ги извести општествено-политич-
киот собор на собранието и делегатот. 

Решението на комисијата од претходниот став 
се објавува во службеното гласило на општината, 
како и на друг вообичаен начин, најдоцна 15 дена 
пред денот определен за изјаснување. 

Член 114 
Гласачкото ливче за изјаснување за отповику-

вање содржи: 
1) означување на собранието и на соборот во 

кој е делегиран делегатот за чие отповикување е 
распишано изјаснување на работните луѓе и гра-
ѓаните; 

2) име и презиме на делегатот. 
Под името на делегатот отпечатени се едно под 

друго зборовите: „за отповикување" и „против от-
повикување." 

Ако избирачот се изјаснува за отповикување 
на делегатот ги заокружува зборовите „за отпо-
викување", а ако се изјаснува против неговото 
отповикување ги заокружува зборовите „против 
отповикување". 

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени 
зборовите „за отповикување", ниту зборовите „про-
тив отповикување", како и гласачките ливчиња 
пополнети така што да не може со сигурност да 
се утврди дали избирачот се изјаснил за или про-
тив отповикувањето, се сметаат за неважечки. 

Член 115 
Ако работните луѓе и граѓаните се изјаснат 

против отповикувањето, не може од исти причини 
да се поднесе нов предлог за отповикување на тој 
делегат. 

Член 116 
На изјаснувањето и на утврдувањето на ре-

зултатот од гласањето за отповикување сообразно 
се применуваат одредбите од членовите 87 до 
член 103 на овој закон. 

Глава VI 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

Член 117 
Поради неправилности во работењето на соби-

рот на делегацијата односно на кандидационите 
конференции на која е извршено предлагање од-
носно утврдување на кандидати за делегати во со-
борите на собранието или поради неправилности 
во работата на собирот на делегацијата односно 
на седниците на кандидационите конференции на 
која е претресуван предлогот за поведување по-
стапка за отповикување на делегат, како и пора-
ди неправилности во работата на собирот на де-
легацијата, односно на седниците на кандидацио-
ните конференции, или во работата на избирач-
ките одбори при изборот, односно отповикувањето, 
на делегатот, секој кандидат, односно делегат, 
чие отповикување се предлага, како и секој член 
на делегацијата, односно работен човек, што има 
право да учествува на собирот, односно да гласа, 
има право да поднесе приговор до општинската 
изборна комисија. 

Ако општинската изборна комисија по повод 
приговорите поднесени пред истекот на рокот за 
поднесување на листата на кандидатите утврди 
неправилности во работата на собирот на делега-
цијата, односно на седниците на кандидационите 
конференции, што битно влијаеле на утврдува-
њето на листата на кандидатите, ќе ја поништи 
работата на собирот односно на седницата на кан-
дидационите конференции на која имало непра-
вилности и ќе определи рок за свикување нов 
собир на делегацијата односно седници на канди-
дационите конференции. 

Член 118 
Против решението на општинската изборна ко-

мисија за одбивање на приговорот може да се 
поднесе жалба до Врховниот суд на Македонија 
во рок од 48 часа од денот на приемот на реше-
нието. Врховниот суд на Македонија ќе донесе 
решение по жалбата во рок од 48 часа по прие-
мот на жалбата. 

Член 119 
Против решението на надлежната изборна ко-

мисија со кое е одбиен приговорот изјавен поради 
неправилностите од член 117 на овој закон доне-
сено по утврдувањето на резултатите од изборот 
односно од гласањето за отповикување секој член 
на делегација и секој кандидат односно делегат 
за чие отповикување се гласало може да поднесе 
жалба до надлежниот собор на собранието. 

Жалбата од став 1 на овој член се поднесува 
во рок од три дена од денот на прогласувањето 
на резултатот од изборот односно гласањето за 
отповикување. 
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Глава VII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 120 
Сите дејствија и акти на државните органи, 

како и сите поднесоци и други списи во врска 
со спроведувањето на изборите за делегати во 
соборите на собранието се ослободени од плаќање 
такса. 

Член 121 
Со денот 28 февруари 1974 година, како ден 

на влегувањето во сила на Законот за избор на 
делегати во соборите на собранијата на општини-
те („Службен весник на СРИ", бр. 8/74) престана 
да важи Законот за изборот на одборници на оп-
штинските собранија („Службен весник на СРЖ" 
бр. 4/69). 

29. 
Врз основа на член 12 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Жакедонија („Службен вес-
ник на СРЖ", бр. 3/78), Законодавно-правната ко-
мисија на Собранието на СРЖ, на седницата од 
26 јануари 1978 година го утврди пречистениот 
текст на Законот за избор на делегати во собо-
рите на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Жакедонија. 

Пречистениот текст на Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Жакедонија ги опфаќа За-
конот за избор на делегати во соборите на Собра-
нието на Социјалистичка Република Жакедонија 
(„Службен весник на СРЖ", бр. 8/74) и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соци-
јалистичка Република Жакедонија („Службен вес-
ник на СРЖ", бр. 3/78), во кои е означен денот 
на нивното влегување во сила. 

Број 09-58 
26 јануари 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

на Законодавно-правната 
комисија, 

Димче Козаров, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Пречистен текст) 

Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начинот и постап-

ката за избор и отповикување на делегати во 
соборите на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Жакедонијја (Собранието). 

Член 2 
Делегатите во Соборот на здружениот труд ги 

делегираат соборите на здружениот труд на соб-
ранијата на општините, со тајно гласање. 

Делегатите во Соборот на здружениот труд се 
делегираат од редот на членовите на делегациите 
на: основните организации на здружениот труд и 
на работните заедници што вршат работи од за-

еднички интерес за повеќе основни организации 
на здружен труд; заедниците на работните луѓе 
што работат во земјоделска, занаетчиска, угости-
телска и превозничка дејност со средства на тру-
дот над кои постои право на сопственост заедно 
со работниците со кои го здружуваат својот труд 
и средствата на трудот организирани во заедници 
и во други облици на здружување определени со 
закон и на работните луѓе што со личен труд са-
мостојно во вид на занимање вршат уметничка 
или друга културна, адвокатска или друга про-
фесионална дејност заедно со работниците со кои 
го здружуваат својот труд, организирани во ко-
мори или во други облици на здружување; работ-
ните заедници во државните органи, општествено-
политичките организации, општествените органи-
зации и здруженијата и во другите работни за -
едници што не се организирани како организации 
на здружен труд, како и на активните воени лица 
и цивилните лица на служба во вооружените 
сили на СФРЈ. 

Кандидати за делегати во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието предлагаат делегации-
те на основните самоуправни организации и заед-
ници на свои собири. 

Кандидатите за делегати во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието ги утврдува општин-
ската кандидациона конференција на делегации-
те на основните самоуправни организации и за -
едници (општинска кандидациона конференција). 

Член 3 
Делегатите во Соборот на општините ги из-

бираат делегатите во сите собори на собранијата 
на општините на заедничка седница, со тајно гла-
сање. 

Делегатите во Соборот на општините се изби-
раат од редот на членовите на делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници 
и на општествено-политичките организации во оп-
штината. 

Кандидати за делегати во Соборот на општи-
ните на Собранието предлагаат делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници и 
на општествено-политичките организации во оп-
штината на свои собири. 

Кандидатите за делегати во Соборот на оп-
штините на Собранието ги утврдува општинската 
кандидациона конференција на делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници. 

Член 4 
За изборот на делегатите во Општествено-по-

литичкиот собор се изјаснуваат делегатите во оп-
штествено-политичките собори на собранијата на 
општините, со тајно гласање. 

Делегатите во Општествено-политичкиот собор 
се делегираат од составот на избраните тела на 
општествено-политичките организации што ја вр-
шат функцијата на делегации на овие органи-
зации. 

Кандидати за делегати во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието предлагаат избраните 
тела на општествено-политичките организации, 
што ја вршат функцијата на делегации во овие 
организации. 

Кандидатите за делегати во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието ги утврдува Кан-
дидационата конференција на Републичката кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Жакедонија (Републичка кандидациона 
конференци ј а). 

Член 5 
Составот и начинот на работата на општин-

ската и на Републичката кандидациона конферен-
ција се утврдуваат со правилата на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ. 
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Член 6 
Право да биде избиран за делегат во соборите 

на Собранието има секој член на делегација на 
основните самоуправни организации и заедници 
односно на општествено-политичките организации 
со навршени 18 години. 

Член 7 
Во Соборот на здружениот труд се делегираат 

следниот број на делегати: 
1) од областа на стопанството 83 делегати; 
2) од областа на образованието, науката и кул-

турата 10 делегати; 
3) од областа на здравството и социјалната 

заштита 6 делегати; 
4) од работните заедници во државните ор-

гани, општествено-политичките организации оп-
штествените организации и здруженијата и на 
работните заедници што не се организирани како 
организации на здружениот труд 6 делегати; 

5) од редот на активните воени лица и на 
цивилните лица на служба во вооружените сили 
на СФРЈ 3 делегати; 

6) од заедниците на работните луѓе што рабо-
тат во земјоделска, занаетчиска, угостителска и 
превозничка дејност со средства на трудот над 
кои постои право на сопственост заедно со работ-
ниците со кои го здружуваат својот труд и сред-
ствата на трудот организирани во заедници и во 
други облици на здружување определени со закон 
и на работните луѓе што со личен труд самостој-
но во вид на занимање вршат уметничка или 
друга културна -дејност, адвокатска или друга 
професионална дејност заедно со работниците со 
кои го здружуваат својот труд, организирани во 
комори или во други облици на здружување 12 
делегати. 

Член 8 
Бројот на делегатите во Соборот на здруже-

ниот труд што се делегира од одделни општини 
се определува според бројот на работните луѓе во 
основните самоуправни организации и заедници, 
како и според бројот на работните луѓе што ра-
ботат со средства на трудот над кои постои право 
на сопственост заедно со работниците со кои го 
здружуваат својот труд и средствата на трудот, 
водејќи сметка за обезбедувањето на соодветна 
застапеност на одделните области на општестве-
ниот труд односно на одделните подрачја во Ре-
публиката. 

Член 9 
Во Соборот на здружениот труд од секоја оп-

штина се делегира најмалку по еден делегат. 
Според мерилата од претходниот член од од-

делните општини се делегираат следниот број де-
легати од здружениот труд: 

1. Берово 1 делегат, 2. Битола 8 делегати, 3. 
Брод 1 делегат, 4. Валандово 1 делегат, 5. Виница 
1 делегат, 6. Гевгелија 2 делегати, 7. Гостивар 3 
делегати, 8. Дебар 1 делегат, 9. Делчево 1 делегат, 
10. Демир Хисар 1 делегат, 11. Кавадарци 3 де-
легати, 12. Кичево 2 делегати, 13. Кочани 2 деле-
гати, 14. Кратово 1 делегат, 15. Крива Паланка 1 
делегат, 16. Крушево 1 делегат, 17. Куманово 5 
делегати, 18. Неготино 1 делегат, 19. Охрид 3 де-
легати, 20. Прилеп 6 делегати, 21. Пробиштип 1 
делегат, 22. Радовиш 1 делегат, 23. Ресен 1 деле-
гат, 24. Свети Николе 2 делегати, 25. Гази Баба 
9 делегати, 26. Карпош 6 делегати, 27. Кисела Во-
да 6 делегати, 28. Центар 13 делегати, 29. Чаир 2 
делегати, 30. Струга 1 делегат, 31. Струмица 4 
делегати, 32. Тетово 5 делегати, 33. Титов Велес 
4 делегати, 34. Штип 5 делегати. 

Член 10 
Делегатите во Соборот на здружениот труд од 

општините се делегираат од областа на здруже-
ниот труд во која има најголем број вработени 
во општината. 

Собранијата на општините што делегираат по-
веќе делегати во Соборот на здружениот труд' со 
посебна одлука ќе ги определат основните само-
управни организации и заедници од одделните 
области на здружениот труд од составот на чии 
делегации се избираат делегатите (делегатски 
единици). 

Делегатските единици се образуваат така што 
во секоја единица, по правило, се избира по еден 
делегат. 

Член 11 
Делегатите во Соборот на здружениот труд 

од редот на членовите на делегациите на основ-
ните самоуправни организации и заедници од об-
ласта на образованието, науката и културата ги 
делегираат соборите на здружениот труд на со-
бранијата на следниве општини: 

1) Битола 1 делегат, 2) Гостивар 1 делегат, 3) 
Куманово 1 делегат, 4) Кавадарци 1 делегат, 5) 
Прилеп 1 делегат, 6) Карпош 1 делегат, 7) Центар 
2 делегати 8) Свети Николе 1 делегат, 9) Тетово 
1 делегат. 

Делегатите во Соборот на здружениот труд 
од редот на членовите на делегациите на основ-
ните самоуправни организации и заедници во об-
ласта на здравството и социјалната заштита ги 
делегираат соборите на здружениот труд на со-
бранијата на следните општини, и тоа: 

1) Битола 1 делегат, 2) Прилеп 1 делегат, 3) 
Карпош 1 делегат, 4) Центар 1 делегат, 5) Тетово 
1 делегат, 6) Штип 1 делегат. 

Делегатите во Соборот на здружениот труд од 
редот на членовите на делегациите на работните 
заедници во државните органи, општествено-поли-
тичките организации, општествените организации 
и здруженијата и на другите работни заедници 
што не се организирани како организации на 
здружен труд ги делегираат соборите на здруже-
ниот труд на собранијата на следниве општини, 
и тоа: 

1) Битола 1 делегат, 2) Куманово 1 делегат, 
3) Прилеп 1 делегат, 4) Центар 2 делегати, 5) Ки-
чево 1 делегат. 

Делегатите во Соборот на здружениот труд 
од претходните ставови се делегираат во рамките 
на вкупниот број делегати што се делигираат од 
соодветните општини. 

Член 12 
Делегатите во Соборот на здружениот труд од 

редот на членовите на делегациите на заедниците 
и другите облици на здружување на работните 
луѓе што работат со средства на трудот над кои 
постои право на сопственост заедно со работни-
ците со кои го здружуваат својот труд и сред-
ствата на трудот, член 7 точка 6, се делегираат 
од следниве општини, и тоа: 

1) Битола 1 делегат, 2) Гостивар 1 делегат, 3) 
Кичево 1 делегат, 4) Кочани 1 делегат, 5) Крива 
Паланка 1 делегат, 6) Куманово 1 делегат, 7) Ох-
рид 1 делегат, 8) Прилеп 1 делегат, 9) Кисела 
Вода 1 делегат, 10) Струмица 1 делегат, 11) Те-
тово 1 делегат, 12) Титов Велес 1 делегат. 

Член 13 
Ако во текот на траењето на мандатниот пе-

риод се образува основна самоуправна организа-
ција или заедница, таа образува делегација и уче-
ствува во работата на Соборот со делегацијата 
односно со делегациите од соодветната област на 
трудот во една од делегатските единици за која 
ќе се определи. 

Член 14 
АКО предлагањето на кандидати за делегати 

во Соборот на здружениот труд на Собранието се 
врши во ист ден кога и предлагањето на канди-
дати за делегати во Сојузниот- собор на Собра-
нието на СФРЈ, предлагањето може да се врши 
на истите собири на делегациите, но одделно за 
делегатите во секое собрание. 
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Ако предлагањето на кандидати за делегати во 
Соборот на општините на Собранието се врши во 
ист ден кога и предлагањето на кандидати за 
делегати во соборите на здружениот труд односно 
во соборите на месните заедници на собранијата 
на општините, предлагањето може да се врши на 
истите собири на делегациите, но одделно за де-
легатите во секое собрание. 

Член 15 
Изборите за делегати во соборите на Собра-

нието ги распишува претседателот на Собранието. 
Изборите за нови делегати мора да се одржат 

најдоцна 15 дена пред истекот на изборниот пе-
риод на делегатите на кои им престанува ман-
датот. 

Од денот на распишувањето на изборите до 
денот на изборите на делегатите не може да по-
мине повеќе од 2 месеца ниту помалку од 1 месец. 

Со решението за распишување на изборите се 
определува денот на одржувањето на изборите, 
како и денот од кога почнуваат да течат роковите 
на изборните дејствија. 

Решението за распишување на изборите се 
објавува во „Службен весник на СРИ". 

Член 16 
Делегат во собор на Собранието не може ис-

товремено да биде именуван функционер на др-
жавен орган што му одговара на Собранието, ни-
ту судија што го избира Собранието. 

На функционерот од став 1 на овбј член, што 
е избран за делегат му престанува функцијата со 
денот на верификацијата на мандатот. 

Член 17 
Кандидационата постапка за избор на делега-

ти во Соборот на здружениот труд на Собранието 
ја спроведува организацијата на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ, и тоа во органи-
зациите на синдикатот. 

Кандидационата постапка за избор на делегати 
во Соборот на општините и во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието ја спроведува ор-
ганизацијата на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ, и тоа во неговите организации. 

Член 18 
Верификација на мандатите на делегатите вр-

ши секој собор одделно. 

Член 19 
На делегатот во собор на Собранието му пре-

станува мандатот пред истекот на времето за кое 
е избран: 

1) со отповикување; 
2) со уважување на оставката; 
3) со осуда со правосилна пресуда на безус-

ловна казна затвор во траење подолго од шест 
месеци или на друга потешка казна; 

4) ако настапи случај на неспоивост на функ-
цијата на делегат со друга функција; 

5) со престанок на својството врз основа на 
кое е избран за делегат во собор на Собранието, 
ако во рок од 60 дена не биде избран за член на 
друга делегација во рамките на истата делегатска 
единица. 

На делегатот во собор на Собранието што е 
отповикан односно што поднел оставка му пре-
станува делегатската функција со денот кога со-
борот ќе утврди дека мандатот му престанал со 
отповикување односно со денот на уважување на 
оставката. 

Член 20 
Соборите на собранијата на општините однос-

но собранијата на 'општините имаат право да го 
отповикаат делегатот што го делегирале во собо-
рите на Собранието, според постапката утврдена 
со овој закон. 

Член 21 
Изборот и отповикувањето па делегатите во 

соборите на Собранието се врши со тајно гласање 
со гласачки ливчиња. 

Гласањето се врши лично. 

Член 22 
Загарантирана е слободата на определување на 

делегатите во собранијата на општините и тајно-
- ста на гласањето. 

Државните органи или службените лица не 
можат по кој и да било основ да го повикуваат 
делегатот на одговорност за гласањето, ниту да 
бараат да каже за кого гласал или зошто не 
гласал односно дали гласал за или против отпо-
викувањето. 

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се 
применуваат и во постапката за утврдување на 
кандидатите. 

Член 23 
Материјални средства за спроведување на из-

борите и за отповикување според одредбите на 
овој закон се обезбедуваат со републичкиот буџет. 

Републичката изборна комисија утврдува ме-
рила за распределба на средствата од претходниот 
став. 

Глава II 

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 24 
Органи за спроведување на изборите се: 
Републичка изборна комисија и општински из-

борни комисии. 
Изборните комисии се постојани органи за 

спроведување на изборите и на гласањето за от-
повикувањето на делегатите и се образуваат за 
време од четири години. 

Органите од претходниот став се независни во 
својата работа и работат според законот и дру-
гите прописи донесени врз основа на закон. 

Член 25 
Републичката изборна комисија ја сочинуваат 

претседател, секретар и тројца членови. 
Општинските изборни комисии ги сочинуваат 

претседател, секретар и член. 
На претседателот, секретарот и членовите на 

изборните комисии им се определуваат заменици. 
Членовите на Републичката изборна комисија 

ги именува Собранието, а на општинските избор-
ни комисии — Републичката изборна комисија. 

Претседателите на општинските изборни ко-
мисии и нивните заменици се именуваат од редот 
на дипломираните правници. 

Составот и измените во составот на изборните 
комисии се објавуваат во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Член 26 
Органите за спроведување на изборите и на 

гласањето за отповикување одлучуваат со мно-
зинство гласови на своите членови. 

Општинските изборни комисии можат да одлу-
чуваат само во полн состав. 

Член 27 
Републичката изборна комисија: 
1) се грижи за законито спроведување на из-

борите; 
2) ја огласува кандидатската листа за избор 

на делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието; 

3) ги утврдува резултатите од изјаснувањето 
за изборот на делегатите во Општествено-политич-
киот собор на Собранието; 

4) ги објавува резултатите од изборите за де-
легати во соборите на Собранието, како и резул-
татите од гласањето за отповикување; 
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5) ја усогласува работата и им дава упатства 
на општинските изборни комисии по сите праша-
ња во врска со спроведувањето на изборите; 

6) дава објаснување за примена на одред-
бите на овој закон што се однесуваат на избор-
ната постапка; 

7) го определува начинот на ракување и чу-
вање на изборните акти; 

8) врши и други работи според одредбите на 
овој закон. 

Републичката изборна комисија пропишува 
обрасци за извршувањето на овој закон. 

Член 28 
Општинските изборни комисии: 
1) ги огласуваат листите на кандидатите за 

избор на делегати во Соборот на здружениот труд 
и во Соборот на општините; 

2) ги утврдуваат резултатите од изборите за 
делегати во Соборот на здружениот труд и во 
Соборот на општините; 

3) го утврдуваат резултатот од изјаснувањето 
за изборот на делегати во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на подрачјето на оп-
штината; 

4) им издаваат уверенија на избраните деле-
гати во Соборот на здружениот труд и во Собо-
рот на општините; 

5) ги утврдуваат резултатите од гласањето за 
отповикување на делегати во Соборот на здру-
жениот труд и во Соборот на општините; 

6) издаваат соопштенија за резултатите од из-
борите односно од гласањето за отповикување на 
делегати во Соборот на здружениот труд и во 
Соборот на општините; 

7) вршат и други работи според одредбите на 
овој закон. 

Општинска изборна комисија се образува за 
секоја општина. 

Член 29 
Член на изборната комисија и негов заменик 

не може да бидат кандидати за делегати, а ако 
се согласат да се кандидираат им престанува дол-
жноста член, односно заменик, во изборната ко-
мисија. 

Член 30 
Со изборот на делегатите односно со гласа-

њето за отповикување на делегатите во соборите, 
односно во собранието на општината, раководи 
претседателот на соборот, односно на собранието, 
со двајца делегати што ќе ги избере соборот од-
носно собранието. 

Претседателот на соодветниот собор, односно 
на собранието, и делегатите што му помагаат во 
изборот не можат да раководат со изборот, од-
носно со гласањето, за отповикување ако се со-
гласат да се кандидираат за делегати во Собра-
нието односно ако се гласа за нивното отпови-
кување. 

Член 31 
Собранијата на општините и другите органи 

се должни да им укажуваат помош на изборните 
комисии во извршувањето на нивните задачи. 

Глава III 

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1. Предлагање и утврдување на кандидати 

Член 32 
За предлагање на кандидати за делегати во 

Соборот на здружениот труд (Соборот) може да 
се одржи заеднички собир на две или повеќе де-
легации. 

Собирот на делегацијата го свикува претседа-
телот на работничкиот совет односно на соодвет-
ниот орган на управување во договор со соодвет-
ната организација на Социјалистичкиот сојуз од-
носно на синдикатот. 

Ако се одржува заеднички собир на две или 
повеќе делегации, собирот го свикува претседа-
телот на работничкиот совет, односно на органот 
на управување, на. основната самоуправна органи-
зација, односно заедница, во која се одржува со-
бирот. 

Собирите на делегациите на работните луѓе 
што работат во земјоделска дејност со средства 
на трудот над кои постои право на сопственост 
заедно со работниците со кои го здружуваат сво-
јот труд и средствата на трудот ги свикува соод-
ветната организација на Социјалистичкиот сојуз. 

За прифатен кандидат се смета секој од пред-
ложените кандидати за кого гласале мнозинството 
од присутните членови на собирот на делегацијата 
односно на делегациите. 

Член 33 
Врз основа на предлозите на кандидатите што 

ги поднеле делегациите, општинската кандидацио-
на конференција утврдува листа на кандидати за 
избор на делегати во Соборот за секоја делегат-
ска единица одделно. 

Член 34 
Седницата на општинската кандидациона кон-

ференција за утврдување на листата на кандидати 
за делегати во Соборот ја свикува и со нејзината 
работа, до изборот на работно претседателство на 
конференцијата, раководи претседателот на оп-
штинската конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ. 

Општинската кандидациона конференција мо-
ж е да работи и полноважно да одлучува ако при-
суствуваат најмалку две третини од вкупниот број 
членови на конференцијата. 

Општинската кандидациона конференција се 
изјаснува со јавно гласање за секој од предложе-
ните кандидати. 

Во листата на кандидатите се внесува секој од 
предложените кандидати што добил мнозинство 
гласови од присутните членови на конференцијата. 

Кандидатите за делегати општинската канди-
дациона конференција ги утврдува со тајно гла-
сање. 

За утврден кандидат се смета секс^ј од кан-
дидатите од листата на кандидатите за кого гла-
сале мнозинството од сите членови на конферен-
цијата. 

Ако мнозинството од претходниот став не го 
добијат онолку кандидати колку што се избираат 
делегати, гласањето се повторува. На повторното 
гласање се гласа за кандидатите што на првото 
гласање не го добиле потребното мнозинство, а 
може да се предлагаат и нови кандидати. 

По завршеното гласање, претседавачот на оп-
штинската кандидациона конференција ги сооп-
штува резултатите од гласањето, како и кои од 
предложените кандидати се утврдени за канди-
дати на општинската кандидациона конференција. 

За работата на општинската кандидациона 
конференција се води записник. 

Член 35 
Врз основа на резултатот од гласањето за кан-

дидатите се составува листа на кандидатите за 
делегати во Соборот. 

Листата на кандидатите мора да содржи на ј -
малку онолку кандидати колку што се избираат 
делегати од соодветната делегатска единица. 

Листата на кандидатите содржи: 
1) означување дека листата на кандидатите се 

поднесува за избор на делегати во Соборот, облас-
та од која се врши изборот на делегат и денот 
на изборите; 
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2) означување дека листата на кандидатите е 
утврдена од општинската кандидациона конфе-
ренција; 

3) име и презиме, занимање и место на жи-
веење на секој кандидат од листата и датум на 
неговото раѓање, со означување на делегацијата 
на основната самоуправна организација, односно 
заедница, чиј е член. 

Кандидатите се внесуваат во листата според 
бројот на гласовите што го добил секој кандидат, 
а кандидатите што добиле еднаков број гласови 
се наведуваат по азбучен ред. 

Листата на кандидатите ја потпишуваат сите 
членови на работното претседателство на општин-
ската кандидациона конференција. 

Член 36 
Листата на кандидатите за делегати во соборот 

се поднесува до општинската изборна комисија за-
ради огласување, најдоцна десет дена пред денот 
определен за изборите. Кон листата на кандида-
тите се поднесува записникот за работата на оп-
штинската кандидациона конференција и писмена 
изјава од секој кандидат дека ја прифаќа канди-
датурата. 

2. Гласање 

Член 37 
Седницата на соборот на здружениот труд на 

собранието на општината за избор на делегати 
во соборот ја свикува претседателот на соборот на 
здружениот труд на собранието на општината, на ј -
доцна пет дена пред денот определен за избор на 
делегати. 

Член 38 
Гласачкото ливче содржи: 
1) назив на соборот за кој се врши изборот и 

денот на изборите; 
2) означување на областа на трудот во која се 

врши изборот на делегатот и на делегатската еди-
ница; 

3) означување на соборот на здружениот труд 
на собранието на општината што врши избор; 

4) име и презиме на кандидатите за делегати; 
5) означување на бројот на делегатите што се 

избираат во делегатската единица. 
Во гласачкото ливче имињата на кандидатите 

се внесуваат по редот по кој се наведени во лис-
тата на кандидатите. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Гласачкото ливче мора да биде заверено со 
печат на општинската изборна комисија. 

Член 39 
Делегатот во соборот на здружениот труд на 

собранието на општината гласа на тој начин што 
го заокружува редниот број пред името на кан-
дидатот за кој сака да гласа. 

Делегатот може да гласа само за онолку кан-
дидати колку што се избираат делегати во Соборот 
од соодветната делегатска единица. 

Делегатот може да гласа само за кандидатите 
чии имиња се наведени во гласачкото ливче. 

Член 40 
Претседателот на соборот со делегатите што 

му помагаат во изборот, по завршеното гласање, го 
утврдува резултатот од гласањето. 

Резултатот од гласањето се утврдува на тој 
начин што се утврдува бројот на присутните де-
легати, бројот на делегатите што гласале, бројот 
на гласовите што го добил секој кандидат, како и 
бројот на неважечките гласачки ливчиња. 

Како неважечко се смета гласачкото ливче 
на кое е заокружен редниот број пред имињата 
на повеќе кандидати отколку што се избираат де-
легати, ливчето во кое се внесени и заокружени 

нови имиња, непополнето ливче, како и ливчето 
што е пополнето така што да не може со сигур-
ност да се утврди за кого гласал делегатот. 

Ако на гласачкото ливче се заокружени ред-
ните броеви на помал број кандидати отколку што 
се избираат делегати во соодветната делегатска 
единица, се смета дека избирачот гласал само за 
кандидатите пред чии имиња се заокружени ред-
ните броеви. 

Ако се појави разлика меѓу бројот на гласовите 
според списокот на делегатите и бројот на гла-
совите според гласачките ливчиња, важи резул-
татот од гласањето според гласачките ливчиња. 

Член 41 
За работата на седницата на соборот на здру-

жениот труд се води записник кој содржи особено: 
ден и час на почетокот и место на одржувањето 
на седницата, вкупниот број на делегатите во со-
борот и колку од нив биле присутни на седни-
цата, имињата на утврдените кандидати за секоја 
делегатска единица односно и бројот на делегатите 
што се избираат во делегатската единица, бројот 
на делегатите што гласале, бројот на неважечките 
гласачки ливчиња, бројот на гласовите што го 
добил секој кандидат и името на избраниот кан-
дидат за делегат во делегатската единица, текот 
на гласањето како и други околности од значење 
за гласањето. 

Записникот го потпишуваат претседателот на 
соборот и делегатите што му помагале во изборот. 

Претседателот на соборот на здружениот труд 
на собранието на општината, по утврдувањето на 
резултатот од гласањето, го соопштува резултатот 
од гласањето. 

Член 42 
По утврдувањето на резултатот од гласањето 

претседателот на соборот на здружениот труд на 
собранието на општината веднаш го доставува з а -
писникот од седницата на соборот до општинската 
изборна комисија. 

Кон записникот се прилагаат и изборните акти. 

Член 43 
Ако општинската изборна комисија, врз основа 

на изборните акти, утврди неправилност во спро-
ведувањето на гласањето за избор на делегати 
во соборот што битно влијаеле врз резултатот од 
изборите, ќе го поништи гласањето и ќе определи 
повторно гласање. 

Член 44 
За својата работа општинската изборна ко-

мисија води записник кој содржи особено: 
1) колку делегати се избираат во Соборот од 

подрачјето на општината, по делегатски единици; 
2) колку кандидати за делегати во Соборот би-

ле предложени во секоја делегатска единица од-
делно; 

3) име и презиме и место на живеење на се-
кој кандидат; 

4) вкупниот број на делегати во соборот на 
здружениот труд на собранието на општината, бро-
јот на присутните делегати на седницата и колку 
од нив гласале; 

5) вкупниот број на гласови што ги добил се-
кој одделен кандидат и бројот на неважечките 
гласачки ливчиња; 

6) име и презиме и место на живеење на кан-
дидатот кој е избран за делегат. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
изборната комисија. Секој член на комисијата мо-
ж е да издвои мислење и да стави забелешки на 
записникот. 

Член 45 
Ако листата на кандидатите содржи толку 

кандидати колку што се избираат делегати во Со-
борот, за делегат е избран кандидатот што добил 
мнозинство од гласовите на сите делегати во со-
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борот на здружениот труд на собранието на оп-
штината. Ако ова мнозинство не го добијат онол-
ку кандидати колку што се избираат делегати, за 
непополнетите места се повторува целата изборна 
постапка. 

Ако се кандидирани повеќе кандидати, но по-
малку од двоен број од бројот на делегатите што 
се избираат во Соборот, избрани се кандидатите 
што добиле мнозинство од гласовите на сите де-
легати во соборот на здружениот труд на собранието 
на општината. Ако ова мнозинство не го добијат 
онолку кандидати колку што се избираат делегати 
за непополнетите места, се повторува гласањето. 
Ако ниту на повторното гласање не биде избран 
потребниот број делегати, за непополнетите места, 
се повторува целата изборна постапка. 

Ако се кандидирани двоен или повеќе од 
двоен број на кандидати отколку што се избираат 
делегати во Соборот, избрани се кандидатите што 
добиле најголем број гласови. 

Ако на изборите двајца или повеќе кандидати 
со нао голем број гласови за непополнетите места 
за делегати во Соборот добиле еднаков број гла-
сови, гласањето се повторува за тие кандидати. 
Ако и на повторното гласање ниту еден од тие 
кандидати не го добие потребниот број гласови, се 
повторува целата изборна постапка за непополне-
тите места. 

' Член 46 
Општинската изборна комисија на избраните 

кандидати им издава уверение дека се избрани 
за делегати во Соборот. 

Член 47 
Општинската изборна комисија, по утврдува-

њето на резултатот од изборите, веднаш ќе ги 
достави до Републичката изборна комисија, соглас-
но одредбите на овој закон, изборните акти за из -
бор на делегати во Соборот. 

Републичката изборна комисија е должна, врз 
основа на изборните акти, да му поднесе на Со-
борот извештај за резултатот од изборот на деле-
гатите во соборите на здружениот труд на собра-
нијата на општините и со извештајот ќе ги дос-
тави сите изборни акти. 

Извештајот на Републичката изборна комиси-
ја ќе се објави во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Член 48 
Заменувањето на делегатот со друг делегат за 

одделна седница на Соборот или за определен 
временски период се врши на седница на соборот 
на здружениот труд на собранието на општината, 
по постапка и на начин утврдени со статутот на 
општината. 

Ако делегат биде заменет со друг делегат за 
време подолго од 6 месеци, на заменетиот делегат 
му престанува мандатот. 

На делегатот што се делегира наместо друг де-
легат му се издава уверение во кое се означува 
дека е избран за делегат за одделна седница од-
носно на определен временски период. 

3. Повторни и дополнителни избори 

Член 49 
Повторни избори за делегати во Соборот се 

вршат: 
1) ако општинската изборна комисија го по-

ништи гласањето поради неправилности во спро-
ведувањето на изборот (член 43); 

2) во случаите предвидени во ставовите 1, 2 и 
4 на членот 45 од овој закон; 

3) ако Соборот не го верифицирал мандатот 
на одделен делегат поради неправилности во спро-
ведувањето на изборот. 

Член 50 
На повторните избори што се вршат од причи-

ните наведени во член 49 точка 1 на овој закон, 
гласањето се врши според постојната листа на 
кандидати, а на повторните избори што се вршат 
од причините наведени во точка 2 од член 49 од 
овој закон, гласањето се врши само според допол-
нителна листа на кандидати. 

Предлозите на новата листа на кандидати за 
дополнителните избори се поднесуваат најдоцна 10 
дена пред денот определен за спроведување на 
овие избори. 

Член 51 
Повторните избори во случаите од точките 1 

и 2 на член 49 од овој закон ги распишува оп-
штинската изборна комисија. 

Повторните избори во случаите од точка 3 на 
член 49 од овој закон ги распишува Соборот. Со 
актот за распишување на повторните избори се 
определува денот на нивното одржување и денот 
од кога почнуваат да течат роковите на избор-
ните дејствија. 

Член 52 
Дополнителни избори се вршат кога на деле-

гатот му престанал мандатот во случаите од член 
19 од овој закон. 

Дополнителни избори се вршат задолжително 
кога општината остане без ниту еден делегат во 
Соборот на здружениот труд на Собранието, кога 
бројот на делегатите се намали за повеќе од една 
третина и кога за тоа ќе одлучи Соборот на здру-
жениот труд на Собранието, по претходно мислење 
на соодветниот собор на здружениот труд на со-
бранието на општината. 

Дополнителни избори, по правило, не се вршат 
ако до крајот на мандатниот период преостану-
ва помалку од 1 година. 

Дополнителните избори ги распишува претседа-
телот на Собранието. 

Член 53 
Кандидати за делегати за повторните и допол-

нителните избори во Соборот предлага општинска-
та кандидациона конференција од редот на чле-
новите на делегациите предложени од делегациите 
за редовните избори за делегати. 

Општинската кандидациона конференција мо-
ж е да спроведе кандидациона постапка предвиде-
на за редовните избори на делегати. 

Член 54 
Ако со одредбите на членовите 49 до 53 не е 

поинаку определено, на повторните и дополнител-
ните избори се применуваат одредбите на овој за-
кон за спроведување на редовните избори за де-
легати во Соборот. 

4. Отповикување 

Член 55 
Предлог за поведување постапка за отповику-

вање делегат во Соборот можат да поднесат деле-
гациите на основните самоуправни организации и 
заедници од делегатската единица што опфаќаат 
најмалку една петтина од работните луѓе во са-
моуправните основни организации и заедници од 
соодветната делегатска единица или најмалку ед-
на третина од делегациите од делегатската еди-
ница. 

Предлогот за отповикување на делегатот се 
поднесува до општинската кандидациона конфе-
ренција. 

Начинот и постапката за разгледување на 
предлогот од општинската кондидациона конфе-
ренција се утврдува со правилата на Социјалис-
тичкиот сојуз. 



26 јануари 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 3 — Стр. 77 

Член 56 
Општинската кандидациона конференција, пред 

разгледувањето на оправданоста на причините со-
држани во предлогот за поведување постапка за 
отповикување на делегатот, прибавува мислење од 
делегациите на основните самоуправни организа-
ции и заедници од соодветната делегатска единица. 

Ако општинската кандидациона конференција 
одлучи да се поведе постапка за отповикување 
на делегатот, предлогот за поведување постапка 
за отповикување го доставува до Републичката 
изборна комисија за распишување гласање за от-
повикување. 

Член 57 
Републичката изборна комисија оценува дали 

предлогот за отповикување е составен според од-
редбите на овој закон, не навлегувајќи во испиту-
вање на оправданоста на причините изнесени во 
предлогот. 

АКО републичката изборна комисија утврди 
дека предлогот за отповикување на делегатот е 
составен според одредбите на овој закон, ќе рас-
пише гласање за отповикување на делегатот во рок 
од 30 дена од денот на приемот на предлогот. 

Решението на Републичката изборна комиси-
ја со кое се распишува гласање за отповикување 
на делегат содржи: име и презиме на делегатот, 
назив на соборот во кој е делегиран делегатот, оз-
начување на делегатската единица во која се вр-
ши гласањето и денот определен за гласање. 

Член 58 
Гласачкото ливче за отповикување на делегат 

содржи: 
1) означување на соборот и делегатската еди-

ница во која е избран делегатот за, чие отповику-
вање се гласа; 

2) име и презиме на делегатот. 
Под името на делегатот отпечатени се едно под 

друго зборовите „за отповикување" и „против" 
отповикување". 

Член 59 
Делегатот е отповикан ако за отповикувањето 

гласале мнозинството делегати во соборот на здру-
жениот труд на собранието на општината. 

Ако соборот на гласањето се изјасни против 
отповикувањето на делегатот, не може од истите 
причини да се поднесува нов предлог за отпови-
кување на тој делегат. 

Член 60 
Предлогот за отповикување на делегат во Со-

борот од функцијата член на делегација на основ-
на самоуправна организација, односно заедница, 
работничкиот совет, односно соодветниот орган на 
управување на основната самоуправна организа-
ција, односно заедница, го доставува до кандида-
ционата конференција. 

Општинската кандидациона конференција, пред 
да го разгледа предлогот за отповикување приба-
вува мислење од делегациите на основните само-
управни организации, односно заедници, од соод-
ветната делегатска единица. 

Општинската кандидациона конференција за 
својот став ги известува делегациите од делегат-
ската единица. 

Член 61 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

изборот на делегатите, сообразно се применуваат 
и на отповикувањето, доколку со одредбите на 
членовите 55 до 60 на овој закон не е поинаку 
определено. 

Член 62 
Републичката изборна комисија е должна да го 

извести Соборот и делегатот што е отповикан во 
рок од 8 дена од денот на отповикувањето. 

Глава IV 

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 

Член 63 
Седницата на собранието на општината (соб-

рание) за избор на делегати во Соборот на општи-
ните ја свикува претседателот на собранието на 
општината, најдоцна пет дена пред денот опреде-
лен за избор на делегати. 

Седницата на собранието за избор на делегати 
во Соборот на општините може да се одржи ако 
присуствуваат мнозинството од делегатите во се-
кој собор на собранието. 

Член 64 
Со изборот на делегатите раководи претседа-

телот на собранието на кого во тоа му помагаат 
секретарот на собранието и тројца делегати — по 
еден од секој собор на собранието, што се избираат 
на седницата по предлог од претседателот на соб-
ранието. ] 

Член 65 
За изборот на делегатите во Соборот на оп-

штините, собранието одлучува со мнозинство гла-
сови од сите делегати во собранието. 

Член бб 
Заменувањето на делегатот со друг делегат за 

одделна седница или за определен временски пе-
риод се врши на заедничка седница на соборите 
на собранието, по постапка и на начин определен 
со статутот на општината. 

Ако делегатот биде заменет со друг делегат за 
време подолго од шест месеци, на заменетиот деле-
гат му престанува мандатот. 

На делегатот што се делегира наместо друг 
делегат му се издава уверение во кое се означува 
дека е избран за делегат за одделна седница на 
Соборот на општините односно за определен вре-
менски период. 

Член 67 
Одредбите на оваа глава што се однесуваат на 

изборот на делегати во Соборот на општините од 
собранието на општината се применуваат и на из-
борот на делегати во овој собор од собранието на 
градската заедница. 

Член 68 
Доколку со одредбите на оваа глава не е пои-

наку определено, во поглед на изборот и отпови-
кувањето на делегатите во Соборот на општините 
сообразно се применуваат одредбите на Глава III 
на овој закон. 

Глава V 

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

1. Предлагање и утврдување на кандидати 

Член 69 
Седницата на Републичката кандидациона кон-

ференција за утврдување кандидати за делегати 
во Општествено-политичкиот собор ја свикува 
претседателот на Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија. 

Седницата на Кандидационата конференција 
може да се одржи и полноважно да одлучува ако 
присуствуваат најмалку две третини од вкупниот 
број членови на Конференцијата. 

Член 70 
Кандидационата конференција, врз основа на 

предлозите од делегациите на општествено-поли-
тичките организации, утврдува листа на кандидати 
за делегати во Општествено-политичкиот собор. 
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Републичката кандидациона конференција се 
изјаснува со јавно гласање за секој од предложе-
ните кандидати. 

Во листата на кандидатите се внесува секој 
од предложените кандидати што добил мнозин-
ство на гласови од присутните членови на Кон-
ференцијата. 

Републичката кандидациона конференција лис-
тата на кандидатите ја утврдува со тајно гласање. 

За утврден кандидат се смета секој од кан-
дидатите од листата на кандидатите за кого гла-
сало мнозинството од сите членови на конферен-
цијата. 

Ако мнозинството гласови од претходниот став 
не го добијат онолку кандидати колку што се из-
бираат делегати, гласањето се повторува. На пов-
торното гласање се гласа за кандидатите што на 
првото гласање не го добиле потребното мнозин-
ство, а може да се предлагаат и нови кандидати. 

По завршеното гласање претседавачот на Ре-
публичката кандидациона конференција ги сооп-
штува резултатите од гласањето, како и кои од 
предложените кандидати се утврдени за кандида-
ти на Конференцијата. 

За работата на Републичката кандидациона 
конференција се води записник. 

Член 71 
Врз основа на резултатот од гласањето, се со-

ставува листа на кандидатите за делегати во Оп-
штествено-политичкиот собор. 

Листата на кандидатите мора да содржи на ј -
малку онолку кандидати колку што се избираат 
делегати во Соборот. 

Листата на кандидати мора да содржи и на ј -
малку онолку кандидати колку што се избираат 
делегати од редот на албанската и турската на-
родност и на припадниците на етничките групи. 

Листата на кандидатите содржи: 
1) означување дека листата на кандидатите се 

поднесува за избор на делегати во Општествено-
политичкиот собор и денот на изборот; 

2) означување дека листата на кандидатите е 
утврдена од Републичката кандидациона конфе-
ренција; 

3) име и презиме и место на живеење на секој 
кандидат од листава и година на неговото раѓање, 
со означување на делегацијата на општествено-
политичката организација чиј е член. 

Кандидатите се внесуваат во листата според 
бројот на гласовите што го добил секој кандидат, 
а кандидатите што добиле еднаков број гласови 
се наведуваат по азбучен ред. 

Ако листата на кандидатите содржи повеќе 
кандидати отколку што се избираат делегати во 
Општествено-политичкиот собор, имињата на кан-
дидатите од редот на албанската и турската на-
родност и на припадниците на етничките групи 
се наведуваат одделно, со означување на бројот 
на делегатите што се избираат од редот на народ-
ностите и на припадниците на етничките групи. 

Листата на кандидатите ја потпишуваат сите 
членови на работното претседателство на Репу-
бличката кандидациона конференција. 

Член 72 
Листата на кандидатите се доставува до Ре-

публичката изборна комисија заради огласување, 
најдоцна 10 дена пред денот определен за изјасну-
вањето за изборот на делегатите во овој собор од 
делегатите во општествено-политичките собори на 
собранијата на општините. Кон листата на кан-
дидатите се поднесува записник за работата на 
Републичката кандидациона конференција и пис-
мена изјава од секој кандидат дека ја прифаќа 
кандидатурата. 

Ако Републичката изборна комисија утврди 
дека листата на кандидатите не е составена спо-
ред одредбите на овој закон, ќе ја одбие листата 
на кандидатите со решение што го доставува до 
Републичката кандидациона конференција. 

2. Изјаснување за изборот на делегати 

Член 73 
Седницата на општествено-политичкиот собор 

на собранието на општината за изјаснување на 
делегатите во соборот за изборот на делегатите 
во Општествено-политичкиот собор ја свикува 
претседателот на соборот, најдоцна пет дена пред 
денот определен за изјаснувањето. 

Член 74 
Гласачкото ливче содржи: 
1) означување дека изјаснувањето се врши за 

изборот на делегатите во Општествено-политич-
киот собор на Собранието; 

2) име и презиме на кандидатите за делегати. 
На гласачкото ливче имињата на кандидатите 

се внесуваат по оној ред по кој се означени во 
листата на кандидатите. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Републичката изборна комисија секое гласач-
ко ливче го заверува со својот печат. 

Ако листата на кандидатите содржи повеќе 
кандидати отколку што се избираат делегати во 
Општествено-политичкиот собор, во гласачкото 
ливче имињата на кандидатите од редот на албан-
ската и турската народност и на припадниците 
на етничките групи се наведуваат одделно, со 
означување бројот на делегатите што се избираат 
од нивните редови. 

Член 75 
Ако листата на кандидатите содржи онолку 

кандидати колку што се избираат делегати во 
Општествено-политичкиот собор, под имињата на 
кандидатите се испишуваат зборовите „за листа-
та", и „против листата", а изјаснувањето се врши 
на тој начин што се заокружува еден од зборо-
в и в е состави „за листата" или „против листата". 

Ако гласачкото ливче содржи повеќе канди-
дати отколку што се избираат делегати, изјасну-
вањето се врши со заокружување на редниот број 
пред името на кандидатот за кого делегатот сака 
да гласа. 

Ако во гласачкото ливче одделно се наведени 
имињата на кандидатите за делегати од редот на 
албанската и турската народност и на припадни-
ците на етничките групи, изјаснувањето се врши 
на тој начин што делегатот може да гласа само 
за онолку кандидати од секој дел од гласачкото 
ливче колку што се избираат делегати од тој дел 
на ливчето. 

3. Утврдување на резултатот од изјаснувањето 
за изборот на делегатите 

Член 76 
Општинската изборна комисија, врз основа на 

записникот од седницата на општествено-поли>-
тичкиот собор на собранието на општината и дру-
гите изборни акти, го утврдува на записник ре-
зултатот од изјаснувањето на делегатите во собо-
рот за изборот на делегатите во Општествено-
политичкиот собор на Собранието. 

Општинската изборна комисија го доставува 
до Републичката изборна комисија записникот за 
утврдување на резултатот од изјаснувањето и 
другите изборни акти. 

Член 77 
Ако листата на кандидатите содржи онолку 

кандидати колку што се избираат делегати во Оп-
штествено-политичкиот собор, листата на канди-
датите е усвоена ако за неа се изјасниле мнозин-
ството делегати во општествено-политичките со-
бори во повеќе од половината собранија на оп-
штините на чии подрачја живее повеќе од поло-
вината население во Републиката. 

Ако листата на кандидатите содржи повеќе 
кандидати отколку што се избираат делегати, за 
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делегати се избрани кандидатите за чиј избор се 
изјаснило мнозинството делегати во општествено-
политичките собори во повеќе од половината од 
собранијата на општините на чии подрачја ж и -
вее повеќе од половината население во Републи-
ката. Ако ова мнозинство не го добијат онолку 
кандидати колку што се избираат делегати, за не-
исполнетите места за делегати се повторува це-
лата изборна постапка. 

Ако на изјаснувањето за изборот на делегати 
двајца или повеќе кандидати со најголем број 
гласови за непополнетите места за делегати до-
биле еднаков број гласови, гласањето се повтору-
ва за тие кандидати. Ако и на повторното изјас-
нување ниту еден од тие кандидати не го добие 
потребното мнозинство, се повторува целата из-
борна постапка за непополнетите места за деле-
гати во Општествено-политичкиот собор. 

Член 78 
Како неважечко се смета гласачкото ливче на 

кое е заокружен редниот број пред имињата на 
повеќе кандидати отколку што се избираат де-
легати, ливчето во кое се внесени и заокружени 
нови имиња, непополнетото ливче, како и ливчето 
што е пополнето така што да не може со сигур-
ност да се утврди дали делегатот гласал за или 
против листата на кандидати односно за кој кан-
дидат гласал. 

Член 79 
Републичката изборна комисија, врз основа 

на записниците од општинските изборни комисии, 
го утврдува резултатот од изјаснувањето на де-
легатите во општествено-политичките собори на 
собранијата на општините за изборот на делега-
тите во Општествено-политичкиот собор на Собра-
нието. 

Републичката изборна комисија на избраните 
кандидати им издава уверение дека се избрани 
за делегати во Општествено-политичкиот собор. 

4. Повторни и дополнителни избори 

Член 80 
Повторни избори за делегати во Соборот се 

вршат: 
1) ако изборната комисија го поништи гласа-

њето поради неправилности при спроведувањето 
на изјаснувањето за изборот на делегати; 

2) во случаите предвидени во член 77 ставо-
вите 2 и 3 од овој закон; 

3) ако Соборот во постапката за верифика-
ција го поништи изјаснувањето за изборот на де-
легатите поради неправилности во неговото спро-
ведување. 

Член 81 
На повторните избори што се вршат од при-

чините наведени во член 80 точка 1 на овој за-
кон, гласањето се врши според постојната листа 
на кандидатите, а повторните избори што се вр-
шат од причините наведени во член 80 точка 2 на 
овој закон, се вршат само според дополнителна 
листа на кандидати. 

Нова листа на кандидати за дополнителните 
избори се поднесува најдоцна 10 дена пред денот 
определен за изјаснувањето за изборот на деле-
гатите во Соборот. 

Член 82 
Повторните избори во случаите од член 80 

точките 1 и 2 на овој закон ги распишува Репу-
бличката изборна комисија. 

Повторните избори во случаите од член 80 
точка 3 на овој закон ги распишува Соборот. 

Со решението за распишување на повторните 
избори се определува денот на нивното одржу-
вање и денот од кога почнуваат да течат роковите 
на изборните дејствија. 

Член 83 
Дополнителни избори се вршат задолжително 

кога тоа го бараат најмалку две избрани тела 
на општествено-политичките организации што вр-
шат функција на делегација. 

Дополнителни избори се вршат и кога за тоа 
одлучи Општествено-политичкиот собор, по прет-
ходно прибавено мислење од општествено-политич-
ките организации. 

Дополнителни избори распишува претседателот 
на Собранието. 

Член 84 
Кандидати за делегати на повторните и до-

полнителните избори во Општествено-политички-
от собор предлага Републичката кандидациона 
конференција од редот на кандидатите за деле-
гати предложени од делегациите за редовните 
избори за делегати. 

Републичката кандидациона конференција мо-
ж е да спроведе кандидациона постапка предви-
дена за редовните избори на делегати. 

Член 85 
Ако со одредбите на членовите 80 до 84 не е 

поинаку определено, на повторните и дополнител-
ните избори се применуваат одредбите на овој за-
кон што се однесуваат на изборот на делегати во 
Општествено-политичкиот собор. 

5. Отповикување на делегати 

Член 86 
Постапката за отповикување на делегат во 

Општествено-политичкиот собор се поведува по 
предлог од општествено-политичките организации 
на начин утврден со правилата на Републичката 
конференција на Социјалистичкиот сојуз. 

Предлогот за поведување на постапката за от-
повикување на делегат во Општествено-политич-
киот собор го утврдува Кандидационата конферен-
ција на Републичката конференција на Соција-
листичкиот сојуз. Овој предлог го доставува до 
Републичката изборна комисија. 

Член 87 
За отповикување на делегат во Општествено-

но литичкиот собор се изјаснуваат делегатите во 
општествено-политичките собори на собранијата на 
општините, со тајно гласање. 

Гласањето за изјаснување за отповикување на 
делегатот го распишува Републичката изборна ко-
мисија. 

Член 88 
Решението на Републичката изборна комисија 

со кое се распишува изјаснување за отповикување 
на делегатот содржи: име и презиме на делегатот, 
назив на Соборот во кој е делегиран делегатот и 
денот определен за гласање. 

Од денот на донесувањето на решението за 
распишувањето за изјаснувањето за отповикување 
до денот на гласањето не можат да поминат по-
малку од 30 дена, ниту повеќе од 2 месеци. 

Член 89 
Републичката изборна комисија е должна за 

распишувањето за изјаснувањето за отповикува-
ње на делегатот да ги извести Општествено-поли-
тичкиот собор и самиот делегат. 

Решението на Комисијата од претходниот став 
се објавува во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", најдоцна 15 дена пред 
денот определен за изјаснување. 
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Член 90 
Гласачкото ливче за изјаснување за отповику-

вање содржи: 
1) означување на Соборот во кој е делегиран 

делегатот за чие отповикување е распишано из-
јаснување за отповикувањето; 

2) име и презиме на делегатот. 
Под името на делегатот отпечатени се едно-

подруго зборовите: „за отповикување" и „против 
отповикување". 

Ако делегатот се изјаснува за отповикување, 
ги заокружува зборовите „за отповикување", а 
ако гласа против отповикувањето, ги заокружува 
зборовите „против отповикување". 

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени 
зборовите „за отповикување" ниту зборовите „про-
тив отповикување", како и гласачките ливчиња 
пополнети така што да не може со сигурност да се 
утврди дали делегатот се изјаснил за или против 
отповикувањето, се сметаат за неважечки. 

Член 91 
Ако делегатите во општествено-политичките 

собори се изјаснат против отповикувањето, не мо-
же од истите причини да се поднесе нов предлог 
за отповикување на тој делегат. 

Член 92 
Ако со одредбите на оваа глава не е поинаку 

определено, во поглед на изјаснувањето за избо-
рот и за отповикувањето на делегатите во Опште-
ствено-политичкиот собор, сообразно се примену-
ваат одредбите од Глава III на овој закон. 

Глава VI 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

Член 93 
Поради неправилности во работата на собирот 

на делегацијата, односно на кандидационата кон-
ференција, на која е извршено предлагање, однос-
но утврдување, на кандидати за делегати во со-
борите на Собранието, или поради неправилности 
во работата на собирот на. делегацијата, односно на 
делегациите, или на седницата на кандидационата 
конференција на која е претресуван предлогот за 
поведување постапка за отповикување на делегат, 
како и поради неправилности во работата на со-
бирот на делегацијата, односно на седницата на 
кандидационата конференција, или во работата на 
седницата на собор, односно на собранието на оп-
штината, при изборот, односно отповикувањето, на 
делегатот, секој кандидат, односно делегат, чие от-
повикување се предлага, како и секој член на 
делегација има право да поднесе приговор до оп-
штинската односно до Републичката изборна ко-
мисија. 

Ако општинската, односно Републичката избор-
на комисија, по повод приговорите поднесени пред 
истекот на рокот за поднесување на листата на 
кандидатите утврди неправилности во работата на 
седницата на кандидационата конференција што 
битно влијаеле на утврдувањето на листата на 
кандидатите, ќе ја поништи работата на седницата 
на кандидационата конференција на која имало 
неправилности и ќе определи рок за свикување 
нова седница на кандидационата конференција. 

Член 94 
Против решението на надлежната изборна ко-

мисија за одбивање на приговорот, може да се под-
несе жалба до Врховниот суд на Македонија, во 
рок од 48 часа од денот на приемот на решението. 
Врховниот суд на Македонија ќе донесе решение 
по жалбата во рок од 48 часа по приемот на жал -
бата. 

Член 95 
Против решението на надлежната изборна ко-

мисија со кое е одбиен приговорот изјавен поради 
неправилностите од член 93 на овој закон донесе-
но по утврдувањето на резултатите од изборот од-
носно од гласањето за отповикување секој член на 
делегација и секој кандидат, односно делегат, за 
чие отповикување се гласало може да поднесе 
жалба до надлежниот собор на Собранието. 

Жалбата од став 1 на овој член се поднесува 
во рок од три дена од денот на прогласувањето 
на резултатот од изборот односно од гласањето за 
отповикување. 

Глава VII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 96 
Сите дејствија и акти на државните органи, 

како и сите поднесоци и други списи во врска со 
спроведувањето на изборите за делегати во собо-
рите на Собранието, се ослободени од плаќање 
такси. 

Член 97 
Со денот 28 февруари 1974 година, како ден 

на влегувањето во сила на Законот за избор на 
делегати во Соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ", бр. 8/74) престана да важи Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ", бр. 4/69). 
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за собранијата на општествено-политички-
те заедници (Пречистен текст) — — — 55 

28. Закон за избор на делегати во соборите на 
собранијата на општините (Пречистен текст) 61 

29. Закон за избор на делегати во соборите на 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија (Пречистен текст) — — — 
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