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871. -
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 
ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА. ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за утврдување на делегат-
ските изборни единици за делегатите во Сојузниот 
собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија од Социјалистичка Република 
Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот ,на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 де-
кември 1989 година. 

Бр. 08-4540 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРНИ 
ЕДИНИЦИ ЗА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ СО-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат делегатските избор-

ни единици за избор на делегатите во Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и се утврдува бројот, на деле-
гатите што се избираат во одделните делегатски из-
борни единици. 

Член 2 
За избор на делегатите во Сојузниот собор на 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија се утврдуваат 20 делегатски избор-
ни единици, во кои ќе се избира следниов број на 
делегати, и тоа: 

Делегатска изборна единица број 1 — за под-
рачјата на општините Берово, Виница, Делчево и 
Кочани — двајца делегати. 

Делегатска изборна единица број 2 — за под-
рачјата на општините Битола, Демир Хисар и Ресен 
— тројца делегати. 

Делегатска изборна единица број 3 — за под-
рачјата на општините Кичево и Македонски Брод — 

еден делегат. 

Делегатска изборна единица број 4 — за под-
рачјата на општините Валандово и Гевгелија — еден 
делегат. 

Делегатска изборна единица број 5 — за подрач-
јата на општините Гостивар и Дебар — двајца деле-
гати. 

Делегатска изборна единица број 6 — за под-
рачјата на општините Кавадарци и Неготино — еден 
делегат. 

Делегатска изборна единица број 7 — за под-
рачјата на општините Крушево и Прилеп — еден 
делегат. 

Делегатска изборна единица број 8 — за под-
рачјето на општината Куманово — двајца делегати. 

Делегатска изборна единица број 9 — за подрач-
јето на општината Охрид — еден делегат. 

. Делегатска изборна единица број 10 за подрач-
јата на општините Кратово, Крива Паланка и Проби-
штип — еден делегат. 

Делегатска изборна единица број 11 — за под-
рачјата на општините Свети Николе и Штип — еден 
делегат. 

Делегатска изборна единица број 12 — за под-
рачјата на општините Радовиш и Струмица — двајца 
делегати. 

Делегатска изборна единица број 13 - за под-
рачјето на општината Струга — еден делегат. 

Делегатска изборна единица број 14 — за под-
рачјето на општината Тетово — тројца делегати. 

Делегатска изборна единица број 15 — за под-
рачјето на општината Титов Велес — еден делегат. 

Делегатска изборна единица број 16 — за под-
рачјето на општината Гази Баба —. еден делегат. 

Делегатска изборна единица број 17 — за под-
рачјето на општината Карпош — двајца делегати. 

Делегатска изборна единица број 18 — за под-
рачјето на општината Кисела Вода — двајца деле-
гати. 

Делегатска изборна единица број 19 — за под-
рачјето на општината Центар — еден делегат.. 

Делегатска изборна единица број 20 — за под-
рачјето на општината Чаир — еден делегат. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

872. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Законот за избор на членовите на 
делегациите и на делегатите во собранијата н^ оп-
штествено-политичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Олштествено-политичкиот собор, одржани на 27 де-
кември 1989 година. 

Бр. 08-4538 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И 
НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМО-

УПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Прв дел 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И НА ,ДЕЛЕГАТИТЕ 

1. Основни одредби 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат изборот и отповику-

вањето на членовите на делегациите на основните 
самоуправни организации и заедници и на делегати 
во собранијата на општествено-политнчките заедни-
ци, како и на делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници, односно во органите на 
управување во другите облици на самоуправно орга-
низирање кои врз основа на Уставот, односно стату-
тот на општината, рамноправно одлучуваат оо над-
лежните собори на собранијата на општествено-по-
литичките заедници (во натамошниот текст: самоуп-
равни интересни заедници) и заштитата на изборни-
те права. 

Член 2 
Работните луѓе и граѓаните во основните само-

управни организации и заедници (во натамошниот 
текст: организации и заедници) и во општествено-по-
литичките организации образуваат делегации заради 
непосредно остварување на своите права, должности 
и одговорности и заради организирано учество во 
вршењето на функциите на собранијата на опште-
ствемо-политичките заедници и на самоуправните ин-
тересни заедници (делегации). 

Во образувањето на делегациите во организа-
циите на здружениот труд во областа на образова-
нието учествуваат и студентите и учениците под 
услови и на начин утврдени со овој закон. 

Член 3 
Во составот на делегацијата се обезбедува заста-

пеност на работниците од сите делови на процесот 
на работата на организацијата и заедницата, однос-
но на работните луѓе и граѓаните од сите делови или 
населени места во месната заедница и да одговара 
на социјалниот состав на работниците, односно, на 
работните луѓе и граѓаните во организацијата и за-
едницата. 

Бројот на членовите на делегацијата треба да 
биде сразмерен на бројот на работниците од секој 
дел на процесот на работата во организацијата и за-
едницата, односно на бројот на работните луѓе и гра-
ѓаните од секој дел или населено место во мес-
ната заедница, со тоа што секој дел на процесот на 
работата, односно секој дел или населено место во 
месната заедница, има најмалку еден член во деле-
гацијата. 

Член 4 
Работните луѓе и граѓаните во организациите и 

заедниците можат со статутот да утврдат функција-
та на делегацијата да ја врши работничкиот совет, 
односно непосредно избраниот орган. 

Кога со статутот на организацијата и заедница-
та не е утврдено дека функцијата на делегација ја 
врши работничкиот совет, односно непосре,дно избра-
ниот орган, организациите и заедниците го уреду-
ваат со своите статути бројот и составот на својата 
делегација, како и начинот на изборот и отповику- -
вањето на членовите на делегацијата, во согласност 
со овој закон. 

Член 5 
Во организациите и заедниците во кои не се 

образува работнички совет или друг по положба и 
функција нему соодветен орган на управување, функ-
цијата на делегација ја вршат сите работници. 

Член 6 
Во општествено-политичките организации, како и 

во општествените организации, здруженијата на гра-
ѓани и во другите облици на организирање и деј-
ствување на работните луѓе и граѓаните (во натамош-
ниот текст: други облици на организирање на работ-
ните луѓе и граѓаните) функцијата на делегација ја 
вршат нивните избрани тела определени со нивниот 
статут, односно со други одлуки. 

Член 7 
Работните луѓе и граѓаните имаат право да би-

дат запознати со кандидатите за делегати и со утвр-
дените кандидати. 

Се обезбедува правото на претставување на кан-
дидатите и правото на предизборна агитација.-

Претставувањето на кандидатите за делегати мо-
же да се организира по пат на разговори во орга-
низациите и заедниците., со учество на кандидатите 
на јавни трибини, преку средствата за. јавно инфор-
мирање или на друг соодветен начин. 

Кандидатите за делегати имаат, право и долж-
ност преку своето претставување да ги изложат свои-
те видувања и погледи за начинот на решавањето на 
развојните и актуелните општествени- прашања во 
остварувањето на делегатската функција во соодвет-
ните собори на собранието на општествено-политич-
ката заедница, односно во собранието на самоуправ-
ната интересна заедница. 

На кандидатите за . делегати им се обезбедува 
еднаков пристап и услови за нивното претставување 
пред работните луѓе и граѓаните. 

Претставувањето на кандидатите за делегати го 
организираат општествено-политичките организации 
и другите облици на организирање на работните 
луѓе и граѓаните, на начин утврден со нивните акти 
во согласност со Правилата. 

Правото на предизборна агитација се регулира 
со Правилата. 

Претставувањето и предизборната агитација не 
може да се врши 48 часа пред непосредниот избор 
на делегатите. 

Член 8 
Слободата и тајноста на гласањето не може да 

се ограничува. 
Работниот човек и граѓанинот не може да биде 

лишен од правото да гласа на изборите или од пра-
вото да гласа за отповикување, ниту да биде спречен 
да гласа. 

Никој не може да го повика работниот човек и 
граѓанинот на одговорност поради гласањето, ниту 
од него да бара да се изјасни зошто гласал или зо-
што не гласал. 

Член 9 
Сите дејства и акти на државните органи, како 

и сите поднесоци и други списи во врска со избо-
рите на членови на делегации и на делегати, се 
ослободени од плаќање такса. 

Член 10 
Средствата за спроведување на изборите и на 

отповикувањето на членови на делегации ги обезбе-
дуваат организациите и заедниците, а средствата за 
избор и отповикување на делегати во собранијата 
на општествено-иолитичките заедници, односно на 
самоуправните интересни заедници, се обезбедуваат 
во Буџетот на соодветната општествено-политичка за-
едница, односно самоуправна интересна заедница, 
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2. Избирачко - право 

Член 11 
Граѓанинот кој наполнил осумнаесет години воз-

раст има право да избира и да биде избиран за член 
на делегација во организација и заедница и за деле-
гат во . собранието на општествен о-политичка заед-
ница. 

Работникот во организацијата и работниот човек 
во сите форми на здружување на трудот, на сред-
ствата и на интересите без оглед на годините на воз-
раст, има право да избира и да биде избиран во де-
легацијата за собранијата , на општествено-политич-
ките заедници и да избира делегати за собранијата 
на тие заедници. 

Член 12 
За член на делегација на организација, односно 

заедница не може да биде избран работник во таа 
организација,; односно заедница, кој според Уставот 
не може да биде член на работничкиот оовет, однос-
но на друг соодветен орган на управувањето. 

За член на делегација на работната заедница на 
државен орган не може да биде избран функционе-
рот кој раководи со тој орган и/ неговиот заменик. 

Член 13 
Кога делегат во собранието на општествено-поли-

гичката заедница ќе биде избран или именуван за 
функционер на орган на општествено-полити чк ата 
заедница што му одговара на собранието на таа за-
едница (судија, јавен обвинител, јавен правобранител 
и општествен правобранител на самоуправувањето, 
како и нивните заменици кои ги избира, односно 
именува тоа собрание) му престанува функцијата со 
денот на неговиот избор. 

За делегат во собранието на самоуправната инте-
ресна заедница не може да биде избран работниот 
човек, односно граѓанинот избран за делегат ,во соб-
ранието на олштествено-политичката заедница за чи-
ја територија е основана самоуправната интересна 
заедница која врз основа на Уставот и статутот одлу-
чува рамноправно оо надлежните собори на собра-
нието на таа опште ствено-политичка . заедница, како 
и членовите на делегацијата на работната заедница 
која врши работи за соодветната самоуправна инте-
ресна заедница. 

. Член 14 
Членовите на делегацијата ги избираат работни-

те луѓе и граѓаните во организациите и заедниците 
од составот на тие организации и заедници, непос-
редно и со тајно гласање. 

Делегатите во соборот на здружениот труд, со-
борот'на месните заедници и соборот на општините 
и собранието на ошптествено-политичката заедница, 
односно во собранието на самоуправната интересна 
заедница, ги бираат работните луѓе и граѓаните во 
организациите и заедниците од составот на тие орга-
низации и “заедн-ици, непосредно и со тајно гласање. 

За делегатите во општествено-политичкиот собор 
на собранието на општествено-политичката заедница 
се изјаснуваат работните луѓе и граѓаните врз осно-
ва на листата на кандидатите, непосредн,о, со општо 
и тајно гласање. 

Член 15 
За предлагање и утврдување на кандидатите, ка-

ко и за изборот на членови на делегацијата на орга-
низацијата и заедницата и за избор на делегати во 
соодветните собори на собранието на општествено-
политичката заедница гласаат и работните луѓе и 
граѓаните кои се наоѓаат на служење на воениот 
рок или на воена вежба, работните луѓе кои рабо-
тат надвор од местото на седиштето на организаци-
јата и заедницата, во земјата или во странство (ра-
ботни единици, градилишта и слично), како и гра-
ѓаните на привремена работа и престој во странство. 

Член 16 
Работните луѓе и граѓаните имаат право ,да го. 

отповикаат членот на делегацијата, односно делега-
тот кој го избрале. 

Отповикувањето на членот на делегацијата, од-
носно делегатот, во начело, се врши на ,начин и пос-
тапка по кои се избрани. 

Делегацијата и секој нејзин член, како и деле-
гатот во собранието на општествено-политичката за-
едница има право да поднесе оставка. 

Член 17 
Ако работните луѓе и граѓаните се изјаснат про-

тив отповикувањето на членот на делегацијата, однос-
но на делегатот што го избрале, не може од истите 
причини да се поднесува нов предлог за отповикува-
ње на тој член од делегацијата, односно на деле-
гатот. 

3. Предлагање и утврдување на кандидати за чле-
нови на делегациите и за делегати 

Член 18 
Кандидатон ата постапка за избор на членови 

на делегациите и на делегатите во собранијата на 
општествено-политичките заедници и на самоуправ-
ните инте.ресни заедници, ја спроведуваат организа-
циите на Социјалистичкиот сојуз на работниот на 
род на̂  Македонија (во натамошниот текст: Соција-
листички сојуз), односно организациите на Синдика 
тот на Македонија (во натамошниот текст: Синдика 
тот) во согласност со Правилата: 

Социјалистичкиот сојуз и Синдикатот во сора-
ботка со другите општествено-политички организации 
обезбедуваат демократска кандид аци она -постапка, оо 
која им се овозможува на работните луѓе и граѓа-
ните слободно да ја изразат својата волја во пред-
лагањето и утврдувањето на кандидатите. 

Член 19 
Кандидатите за членови на делегациите на орга-

низациите и заедниците ш предлагаат и утврдуваат 
работните луѓе и граѓаните во тие организации и за-
едници во Социјалистичкиот оојуз и тоа во неговите 
организации, односно во организациите на Синди-
катот. 

Редовните студенти и учениците во организа 
цимте на здружениот труд ,во областа на образо-
ванието ги предлагаат и утврдуваат кандидатите за 

- членови на' делегацијата од својот состав, на свои 
собири. 

Член 20 
Кандидатите за делегати во соборот на здруже-

ниот труд на Собранието на општествено-политичка-
та заедница и во соборот на месните заедници на 
собранието на општината ги предлагаат работните 
луѓе и граѓаните и нивните делегации во соодвет: 

ните организации и заедници на кандидациони со-
бири. ^ 

Кандидатите за делегати во општествено-поли-
тичкиот собор на собранието на општествено-поли-
тичката заедница, ги предлагаат на кандидациони 
собири работните луѓе и граѓаните организирани во 
основните организациони облици на дејствување на 
општествено-политичките организации и на другите 
облици на организирање на работните луѓе и на 
граѓаните, како и нивните тела што вршат функ-
ција на делегација во тие организации, однос?но обли-
ци на организирање. 

Кандидатите за делегати во Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ги предлагаат работните луѓе-- и граѓа-
ните и нивните делегации во организациите и заед-
ниците и општествен о-по литичките организации и 
другите облици на организирање на работните луѓе 

' и граѓаните во општината, на кандидациони собири 
Кандидатите за делегати во собранијата на са-

моуправните интересни заедници ги предлагаат ра-
ботните луѓе и граѓаните и нивните делегации во 
организациите и заедниците, како и работните луѓе 
и граѓаните во другите облици на нивно организи-
рање кои учествувале во основањето/ односно во 
управувањето со работата на самоуправните инте-
ресни заедници, на кандидациони собири. 
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Член 21 
Во организација или заедница може да се орга-

низираат повеќе кандидациони собири, зависно од 
бројот на работниците, процесот на- работата и од 
други околности, односно од бројот на работните 
луѓе и граѓаните кои живеат на подрачјето на мес-
ните заедници. 

Кога две или повеќе организации и заедници 
избираат заеднички делегат, предлагање на канди-
дати за делегати се врши посебно во секоја органи-
зација или заедница. 

Член 22 
Право да предлага кандидати за делегати има 

секој учесник на кандидациониот собир. Учесникот 
на кандидациониот собир има право самиот да се 
предложи за кандидат за делегат. 

Кандидатите за делегати можат да се предлагаат 
од редот на работните луѓе и граѓаните, како и од 
членовите на нивните делегации во организациите и 
заедниците, односно во општествено-политичките ор-
ганизации и другите облици на организирање на ра-
ботните луѓе и на граѓаните. 

Право да предлага кандидати за делегати има 
и група од најмалку 150 работни луѓе и граѓани, по 
писмен пат, со потписи. Предлогот со потписите се 
доставува до конференцијата за утврдување на кан-
дидати. 

При предлагањето на кандидати за делегати, ка-
ко и за кандидатите кои се самокандидираат, пред-
лагачот е должен покрај биографските податоци да 
даде и оцена за знаењето и способноста на предло-
жениот кандидат за извршување на делегатската 
функција, како и оцена за постигнатите резултати 
во работењето на предложениот кандидат. 

Член 23 
Евидентирањето на кандидатите се врши со јавно 

гласање. 
Предложениот кандидат кој добил мнозинство 

гласови од присутните на кандидациониот собир е 
можен кандидат и се внесува во список на предло-
жените кандидати. 

На кандидационите собири се води записник. 
Записникот заедно со списокот на предложените кан-
дидати, со биограф ските податоци и изјавата за 
прифаќање на кандидатурата, се доставува до кон-
ференцијата за утврдување на кандидати. 

Член 24 
Начинот на работата на кандидационите собири 

поблиску се уредува со правилата на Социјалистич-
киот сојуз и на Сојузот на синдикатите (во ната-
мошниот текст: Правила). 

Член 25 
По завршената постапка за предлагање на кан-

дидатите за делегати, а најдоцна 20 дена од денот 
определен за одржување на изборите, се врши утвр-
дување на кандидатите за делегати. 

Член 26 
Кандидати за делегати во соборот на здружениот 

труд на собранијата на општествено-политичките за-
едници и во соборот на месните заедници на собра-
нието на општината, односно на собранието на са-
моуправната интересна заедница, ги утврдува кон-
ференцијата за утврдување на кандидати на работ-
ните луѓе и граѓаните и нивните делегации во орга-
низациите и заедниците од делегатската изборна еди-
ница. 

Кандидатите за делегати во Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ги утврдува конференцијата за утврду-
вање на кандидати на работните луѓе и граѓаните и 
нивните делегации во организациите и заедниците и 
Во општествено-политичките организации и во дру-
гите облици на организирање на работните луѓе и 
граѓаните на ниво на општината. 

Кандидатите за делегати со општествено-поли-
тичкиот собор на собранието на општествено -поли-
тичката заедаица ги утврдуваат конференциите за 
утврдување на кандидати на работните луѓе и граѓа-

ните организирани во општествено-политичките орга-
низации и во другите облици на организирање на 
работните луѓе и граѓаните на ниво на општината, 
односно на Републиката. 

Член 27 
Конференциите за утврдување на кандидати се 

образуваат за вршење на работи за редовните, пов-
торните и дополнителните избори, како и за отпо-
викување на делегатите, определени со овој закон и 
Правилата. 

Член 28 -
Конференциите за утврдување на кандидати се 

образуваат од избрани членови од кандидационите 
собири. 

На конференциите за утврдување на кандидати 
учествува и претставник на работните луѓе и гра-
ѓаните кои по писмен пат согласно со член 22 став 
3 од овој закон, предложиле кандидат за делегат. 

Ако за предлагање на кандидати за делегати се 
одржани повеќе од 200 кандидациони собири, избра-
ните членови на кандидационите собири образуваат 
посебен собир. 

На собирот од став 3 на овој член, се утврдува 
бројот на членовите на конференцијата за утврдува-
ње на кандидати и се избираат членовите на кон-
ференцијата за утврдување на кандидати ,со тајно 
гласање. За избран член се смета кандидатот кој 
добил најголем број гласови што истовремено прет-
ставува и мнозинство гласови од вкупниот број при-
сутни на собирот. 

Со Правилата поблиску се уредува начинот на 
свикувањето и работата на конференциите за утвр-
дување на кандидати, како и начинот на свикување-
то и работата на собирот од став 3 на овој член. 

Член. 29 
Конференциите за „утврдување на кандидати, кан-

дидатите за делегати ги утврдзгваат од предлогот на 
листата .на кандидати. 

Предлогот на листата на кандидати, Конферен-
цијата за утврдување на кандидати ја составува врз 
основа на доставените списоци на предложените кан-
дидати и во неа се внесува секој предложен канди-
дат по азбучен ред на нивните презимиња. 

Листата на кандидати за делегати во ошптестве-
но-по ли-гичкиот собор на собранието на општестве-
но-политичката заедница договорно ја утврдуваат оп-
штествано-нолитичките организации во рамките на 
Социјалистичкиот сојуз, согласно со Правилата. 

Листата на кандидати за делегати во општестве-
но-политичкиот собор на собранието на ошптестве-
нонполитичката заедница се составува по делови и 
притоа секој дел од листата мора да биде составен 
во согласност со член 30 од овој закон. 

Член 30 
Конференцијата за утврдување на кандидати 

пред утврдување на кандидатите за делегати го одре-
дува вкупниот број на кандидати кои ќе ги утврди 
на листата со тоа што тој број мора да биде двојно 
поголем од бројот на делегатите кои се избираат. 

Во делегатските изборни единици во местата во 
кои живеат припадниците на народностите и на 
етничките групи заради обезбедување на нивна сраз-
мерна застапеност во собранието на општествено-по-
литичката заедница, Конференцијата за утврдување 
на кандидати може да одлучи листата на кандидати 
да ја утврди по делови, 'водејќи сметка за потреба-
та од утврдување на потребниот број на кандидати 
од став 1 на овој член. 

Член 31 
Конференцијата за утврдување на кандидати мо-

же полноважно да работи и одлучува ако на сед-
ницата присуствуваат најмалку 2/3 од вкупниот број 
на нејзините членови. 

Член 32 
Кандидатите за делегати се утврдуваат со тајно 

гласање. 
Утврдени кандидати за делегати се сметаат оние 

кандидати кои добиле најголем број гласови што 
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истовремено претставува мнозинство гласови од вкуп-
ниот број членови на конференцијата за утврдување 
на кандидати. 

Ако мнозинството од став 2 на овој член го до-
бијат помал број кандидати од бројот на кандида-
тите што треба да биде утврден, согласно со член 
30 од овој закон, гласањето се повторува се до по-
полнувањето на потребниот број кандидати. 

На повторното гласање се гласа за кандидатите 
кои на претходното гласање не го добиле потребно-
то мнозинство. 

Член 33 
Утврдените кандидати за делегати се внесуваат 

во листата на кандидати според бројот на добиените 
гласови, а кандидатите кои имаат еднаков број гла-
сови, според азбучниот ред на нивните презимиња. 

Член 34 
Конференцијата з а утврдување на кандидати, 

утврдената листа на кандидати ја доставува до над-
лежната изборна комисија заради огласување, заед-
но со записникот за работа на конференцијата и пис-
мените изјави на секој утврден кандидат за прифа-
ќање на кандидатурата за делегат, најдоцна 10 дена 
пред денот определен за одржување на изборите. 

Член 35 
Начинот на работата на конференцијата за утвр-

дување на кандидати поблиску се уредува со Пра-
вилата. 

4. Распишување и одржување на избори 

Член 36 
Изборите за членови на делегацијата ги рас-

пишува работничкиот совет, односно соодветниот 
орган на управување на организацијата, односно за-
едницата, доколку со овој закон не е поинаку опре-
делено. 

Претседателот на собранието на општината ги -
распишува изборите за членови на делегациите кои 
ги избираат: 

1) работните луѓе во земјоделската дејност кои 
не образуваат делегација по основ на здружување во 
задруги и на други облици на здружување на тру-
дот и средствата; и 

2) работните луѓе кои со личен труд самостојно 
во вид на занимање вршат уметничка или друга кул-
турна, адвокатска или друга професионална дејност. 

. Изборите се распишуваат најрано два месеци, а 
најдоцна ?о дена пред истекот на времето за кое е 
избрана делегацијата. 

Член 37 . 
Изборите за делегати ги распишува претседате-

лот на собранието на општествено-политичката заед-
ница, односно на самоуправната и,нтересна заедница. 

Изборите за делегати мора да се одржат нај-
доцна 15 дена пред истекот на мандатот на деле-
гатите. 

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

Решението за распишување на изборите се обја-
вува во службеното гласило во кое се објавуваат 
општите акти на собранијата на општествено-поли-
тичките заедници, односно на самоуправните инте-
ресни заедници. 

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

5. Делегатски изборни единици 

Член 38 
Предлагањето, утврдувањето на кандидати за де-

легати и изборот и отповикувањето на делегати се 
врши ,во делегатски .изборни единици. 

Делегатските изборни единици се образуваат за 
една или повеќе организации и заедници поврзани 
со трудот и со други заеднички интереси или со 
интересите во оппгтествено-политичките заедници. 

Бројот на делегатите што ги избираат работните 
луѓе и граѓаните во организациите и заедниците во 
собранијата на општествено-политичките заедници, 
односно на самоуправните интересни заедници се 
утврдува сразмерно со бројот на работните луѓе кои 
работат во тие организации, односно заедници, од-
носно според бројот на работните луѓе и граѓаните 
кои живеат во месните заедници и со други крите-
риуми утврдени со статут или општ акт, водејќи 
сметка за обезбедување на соодветна застапеност 
на одделни области од општествениот труд, односно 
на територијалните подрачја. 

Делегатските изборни единици ги утврдува собра-
нието на општествено-политичката заедница, односно 
на самоуправната интересна заедница. 

Делегатските изборни единици се образуваат та-
ка. што во секоја од нив по правило да се избира 
по еден делегат. 

6. Органи за спроведување на изборите и отповику-
вање на членовите на делегациите и на делегатите 

Член 39 
Со спроведување на изборите за членови на де-

легацијата и со гласањето за отповикување раково-
дат изборна комисија и избирачки одбори што ги 
образува органот на организацијата, односно заед-
ницата, определен со самоуправен општ акт. 

-Изборна комисија од став 1 на овој член се 
образува во секоја организација и заедница што об-
разува делегација. 

Составот и начинот на работата на изборната 
комисија и избирачките одбори за членови на де-
легацијата се уредува со самоуправен општ акт на 
организацијата и заедницата. 

Со спроведувањето на изборите и отповикувањето 
на делегати раководат изборни комисии и избирач-
ки одбори, во согласност со овој закон. 

За член на изборна комисија и избирачки од-
бор, како и за негов заменик не може да биде име-
нуван кандидат предложен за член на делегација, 
односно за делегат, како и член на делегацијата, 
односно делегат за чие отповикување се гласа. 

Членовите на изборните комисии се именуваат 
за време од четири години. Одделни членови на ко-
мисиите можат да се заменат и пред истекот на 
рокот од четири години. 

Органите за спроведување на изборите и на 
отповикувањето на делегатите одлучуваат за праша-
њата од својот делокруг оо мнозинство гласови од 
сите свои членови. 

Член 40 
Изборните комисии од ста в 4 на член 39 од 

овој закон се образуваат како: изборни комисии на 
организациите и заедниците, општински изборни 
комисии, изборни комисии за соодветните области на 
здружениот труд за избор на делегати во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, Републичка изборна коми-
сија и изборни комисии на -самоуправните интересни 
заедници. 

Член 41 
Општинските изборни комисии и изборните ко-

мисии на самоуправните интересни заедници ги со-
чинуваат претседател, секретар и тројца члена кои 
ги именува собранието на општината, односно на 
самоуправната интересна заедница. 

Изборните комисии за соодветните области на 
здружениот труд за избор на делегати во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ги сочинуваат претсе-
дател, секретар тројца члена кои ги именува Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Републичката изборна комисија ја сочинуваат 
претседател, секретар и пет члена кои ги именува 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија. 

На претседателот, секретарот и членовите на из-
борните коми,сии им се определуваат заменици. 
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Претседателот и заменикот на претседателот на 
општинските изборни комисии се именуваат од редот 
на судиите на редовните судови, а претседателот и 
заменикот на претседателот на републичката изборна 
комисија се именуваат од редовите на судиите на 
Врховниот суд на Македонија. 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
изборните комисии на соодветните области на здру-
жениот труд за избор на делегати во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија и на изборните комисии на 
самоуправните интересни заедници се именуваат од 
редот на дипломираните правници. 

Составот и измените BIO составот на изборните 
комисии се објавува во службеното гласило на оп-
штината, односно во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

Член 42' 
Изборната комисија на организациите, односно 

заедниците: 
1) раководи со спроведувањето на изборите и гла-

сањето за отповикување на делегатите; 
2) ја огласува листата на кандидати за делегати 

во соборот на здружениот труд на собранието на 
општествено-политичката заедница и во соборот на 
месните заедници на собранието на oft штицата; 

3) ш утврдува и објавува резултатите од гласа-
њето за избор и за отповикување на делегати; 

4) поднесува-извештај за резултатите од избо-
рите, односно од гласањето Јза отповикување до оп-
штинската изборна комисија, односно до изборната 
комисија на соодветната област на здружениот труд 
за избор на делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија; 

5) одредува избирачки места и именува избирач-
ки одбори за спроведување на изборите и отпови-
кување на делегати во соборот на здружениот труд 
и соборот на месните заедници во собраниево на 
општината; 

6) организира технички подготовки за изборите 
и за отповикување; и 

7) врши и други работи утврдени со овој закон 
и с?о самоуправен општ акт на организацијата и за-
едницата. 

Член 43 
Општинската изборна комисија: 
1) се грижи за законито спроведување на избо-

рите и гласањето за отповикување на делегатите во 
собранието на општината; 

2) ги огласува листите на кандидати за избор 
на делегати во општествено -политичкиот “собор на 
собранието на општината и во Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија од подрачјето на општината,-

3) раководи оо спроведувањето на гласањето за 
избор и за отповикување на делегати во општестве-
но-пслитичкиот собор на собранието на општината 
и во Соборот на општините на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија од подрачјето ,на 
општината,-

4) раководи со спроведувањето на гласањето за 
избор и отповикување на делегати во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија на подрачјето на општи-
ната; 

5) ги утврдува и објавува резултатите од гласа-
њето за избор и за отповикување на делегати кои 
ги избираат две или повеќе организации и заедници 
и вкупните резултати од гласањето за избор и за 
отповикување на Делегати во соборите на собрание-
то на општината,-

6) ги утврдува резултатите од изборите и од гла-
сањето за отповикување на делегатите во Соборот 
на општините на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија од подрачјето на општината,-

7) образува избирачка одбори, определува изби-
рачки места и врши технички подготовки за избор 
и отповикување на делегати во случаите утврдени со 
овој закон; 

8) дава упатства за работа на изборните коми-
сии на организациите и заедниците; 

9) поднесува извештај н,а соборите на собранието 
на општината за резултатите од гласањето за избор 
и за отповикување на делегати; и . 

10) врши други работи утврдени со овој закон 
и статутот на општината. 

Член 44 
Изборната комисија за соодветната област на 

здружениот труд за избор на делегати во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија: 

1) се гр,ижи за законито спроведување на избо-
рите и за гласањето за отповикување на делегатите; 

2) ја истакнува листата на кандидати за избор 
на делегати,-

3) ги утврдува и прогласува резултатите од гла-
сањето за избор и отповикување на делегати; 

4) поднесува' извештај за резултатите од избо-
рите, односно од гласањето за отповикување до Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија,-

5) образува избирачки одбори и определува из-
бирачки места за избор и отповикување на деле-
гати ; 

6) се грижи за правилна работа на избирачките 
одбори и врши надзор над нивната работа; 

7) врши технички подготовки во врска со избо-
рот на делегатите и со гласањето за отповикување; и 

8) врши други работи според одредбите на овој 
закон. 

Член 45 
Републичката изборна комисија: 
1) ее грижи за законито спроведување на избо-

рите и на гласањето за отповикување на делегати 
во соборите на Собранието . на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, освен за Соборот на -здружени-
от труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија,-

2) ја огласува листата на кандидати врз основа 
на доставените листи о д конференциите за утврдува-
ње на кандидати; 

3) ги утврдува резултатите^ од изјаснувањето за 
изборот и за отповикување на делегати во Опште-
стве но- по л итн чкиот собор на Собранието на Соција-
листичка Ре,публика Македонија; 

4) на Соборот на општините и Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија им поднесува извештај за ре-
зултатите од изборите и од гласањето за отповикува-
ње на делегатите; 

5) ги објавува во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“ резултатите од избо-
рите за делегати во соборите на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, како и резул-
татите од гласањето за отповикување; 

6) дава објаснувања за примена на одредбите на 
овој закон и за спроведување на изборите; 

7) ја усогласува работата на општинските избор-
н и КОМИСИИ; 

8) го определува начинот на ракување и чување 
на изборните акти: и 

9) врши и други работи според одредбите на 
овој закон. 

Републичката изборна комисија пропишува об-
расци за извршување на изборните дејства утврдени 
со овој закон за избор на делегати во собранијата 
на општествено-политичките заедници. 

Член 46 
Изборната комисија на самоуправната интересна 

заедница: 
1) се грижи, за законито спроведување на избо-

рите и на гласањето за отповикување; 
2) ги огласува листите на кандидати за избор на 

делегати; 
3) ги утврдува и објавува резултатите од избо-

рите за делегати и од гласањето за отповикување; и 
4) издава соопштенија за резултатите од избо-

рите, односно од гласањето за отповикување на .де-
легати и врши други работи определени со овој за-
кон. 
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Член 47 
Избирачкиот одбор го сочинува претседател и 

двајца члена. 
На претседателот и на членовите на избирачкиот 

одбор им се определуваат заменици. 
Избирачкиот одбор- работи во полн состав. 
Избирачкиот одбор се именува за секое изби-

рачко место, најдоцна лет дена пред денот опреде-
лен за одржување на изборите, односно во рок од 
пет дена од денот на распишување на гласањето за 
отповикување. 

Избирачкиот одбор непосредно раководи со гла-
сањето на избирачките места, обезбедува правилност 
и тајност на гласањето и го утврдува резултатот од 
гласањето на избирачкото место 

Член-48 
Државните органи и органите на организациите 

и заедниците се должни да им укажуваат помош 
на органите за спроведување на изборите и да им 
даваат податоци што им се потребни за нивната 

- работа. 

7. Гласање за избор и отповикување на членови на 
делегации и на делегати 

Член 49 
Изборот и отповикувањето на членови на деле-

гации и на делегати се врши со тајно гласање, оо 
гласачки ливчиња. 

Имињата на кандидатите се внесуваат во гласач-
кото ливче по истиот ред по кој се наведени во 
листата на кандидати. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Гласачкото ливче за избор на членови на деле-
гации на работните луѓе во земјоделската дејност 
кои не образуваат делегација по основ на здружу-
вање во задруги и во други форми на здружување 
на трудот и средствата, на работните луѓе кои со 
личен труд самостојно во вид ^ на занимање вршат 
уметничка или друга културна, адвокатска или друга 
професионална дејност, како и на работните луѓе 
кои самостојно вршат дејност со личен труд, има 
печат на месната заедница или на комората во која 
се здружени. 

Гласачкото ливче за избор на делегати вб собо-
рот на здружениот труд во собранието на општестве-
но-иолитичката заедница и во соборот на месните 
заедници на собранието на општината, како и во 
собранието на самоуправната интересна заедница има 
печат на организацијата, односно заедницата. ' 

Гласачкото ливче за избор на делегати во оп-
штествено-политичкиот собор на собранието на оп-
штествен о-политичката заедница, има печат на оп-
штинската, односно Републичката изборна комисија. 

Гласачкото ливче за избор на делегати во Собо- -
рог на општините на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија' има' печат на општинската 
изборна комисија. 

Член 50 
Гласањето за избор на членови на делегации и 

на делегати се врши оо заокружување на редниот 
број пред името на кандидатот, а гласањето за от-
повикување на членови на делегации и на делегати 
се врши со заокружување на зборовите: „за отпо-
викување“ или ,.против отповикување“. 

Работните луѓе и граѓаните гласаат само за кан-
дидатите кои се наведени во гласачкото ливче и за 
онолку кандидати колку што се избираат членови 
на делегацијата ,односно делегати. 

Член 51 
Гласачкото ливче на кое е заокружен редниот 

број пред имињата на повеќе кандидати отколку што 
се избираат членови на делегацијата, односно деле-
гати, гласачкото ливче на кое се внесени и заокру-
жени нови имиња, непотполнетото гласачко ливче, 
како и гласачкото ливче што е пополното така што 
да не може со сигурност да се утврди за кои кан-
дидати избирачот гласал, се смета за неважечко. 

Член 52 
Ако работниот човек и граѓанинот не е внесен 

во избирачкиот список, избирачкиот одбор на соод-. 
ветен начин утврдува дали работникот е во работен 
однос во организацијата, односно заедницата и врз 
основа на личната карта утврдува дали има избирач-
ко право и дали е од подрачјето на соодветното 
избирачко место, па ако утврди дека е во работен 
однос, односно дека има избирачко право и е од 
подрачјето на соодветното“ избирачко место, му доз-
волува да гласа. Секој таков случај избирачкиот од-
бор го внесува во записник. 

Член 53 
Работниот човек и граѓанинот кој поради телес-

на мана или поради тоа што е неписмен, не може 
да гласа на начин предвиден во член 50 од овој 
закон, има право оо себе да до!веде пред избирачкиот 
одбор лице кое во согласност со неговата волја ќе 
гласа наместо него. 

Секој таков случај избирачкиот одбор го внесува 
во записник. 

Член 54 
- “ Гласањето за избор на делегати се врши во ист 
ден, недела, и трае непрекинато - од 7,00 до 19,00 
часот, со исклучок за избор на делегати во соборот 
на здружениот тр.уд; за кој' гласањето може да се 
определи и во друг ден, зависно од природата на 
процесот на работата во организацијата и заедницата 
во која се врши изборот. Само во случај на нереди, 
временски непогоди или други вонредни околности 
избирачкиот одбор може да го прекине гласањето. 
Времето за кое морало да биде прекинато гласањето 
и причините за прекинувањето се внесуваат во за-
писник. 

Во 19,оо часот избирачкото место се затвора, 
но на избирачите што се затекнале на избирачкото 
место ќе им се дозволи да гласаат. Ако гласањето 
било прекинато подолго од еден час, гласањето ќе 
продолжи за времето колку што траел прекинот 

Денот и времето на гласањето за избор на чле-
нови на делегацијата го определува изборната коми-
сија на организацијата, односно заедницата. 

Член 55 
Ако на изборите за членови на делегација, од-

носно за делегати не гласале повеќе од половината 
од вкупниот број на избирачи во организацијата и 
заедницата, односно во општината гласањето се пов-
торува најдоцна во рок од седум дена од гласа-
њето. 

Ако и на повторното гласање гласале помал број 
избирачи од оној што е утврден во став 1 на овој 
член се повторува изборната постапка во таа орга-
низација и заедница, односно во таа општина. 

8. Утврдување на резултатите од гласањето за избор 
на членови на делегации и па делегати 

Член 56 
Ако на листата на кандидати за членови на де-

легацијата ,односно за делегати се утврдени двојно 
или повеќе од двојно поголем број кандидати од 
оној што се избира, за избран член на делегацијата, 
односно делегат се смета кандидатот кој добил нај-
голем број гласови од избирачите кои гласале во 
делегатската изборна единица. 

Ако двајца или повеќе кандидати добиле една-
ков најголем број гласови од бројот што се избира, 
како и ако не се избрани онолку кандидати колку 
што се избираат поради што двајца или повеќе кан-
дидати добиле еднаков помал број гласови за тие 
кандидати гласањето се повторува. 

Ако кандидатите од став 2 на овој член и на 
повторното гласање добијат еднаков број гласови, за 
непотполнетите места се повторува целата изборна 
постапка. 

Ако во согласност со член 30 став 3 на овој 
закон листата на кандидати е утврдена по делови, 
резултатите од гласањето се утврдуваат за секој дел 
од листата посебно на начин утврден со став 1 до 
3 од овој член. 
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Член 57 
Доколку за делегат е избран кандидат кој не е 

член на делегацијата на организацијата или заедни-
цата, односно на избраното тело на општествено-
политичката организација, односно на другите обли-
ци на организирање на работните луѓе и граѓаните, 
тој има право и должност на член на делегацијата 
на таа организација или заедница, односно опште-
ствено-лолитичката организација или друг облик на 
организирање. 

Член 58 
Верификацијата на мандатите на делегатите 

ја врши секој собор на собранието на општествено-
политичката заедница одделно, односно собранието 
на самоуправната интересна заедница. 

9. Престанување на мандатот на членовите на 
делегациите и на делегатите 

Член 59 
На членот на делегацијата и на делегатот му 

престанува мандатот пред истекот на времето за кое 
е избран: 

1) ако биде отповикан,-. 
2) ако поднесе оставка; 
3) ако со правосилна пресуда биде осуден на 

безусловна казна затвор во траење подолго од шест 
месеци; 

' 4) ако во текот на мандатниот период членот на 
делегацијата ја промени организацијата, односно за-
едницата, односно ако делегатот ја промени деле-
гатската изборна единица; 

5) ако настапи случај на неспоивоста со члену-
вањето во делегацијата, односно со .функцијата на 
делегат,-

6) во случај на смрт: и 
7) ако со правосилна пресуда членот на делега-

цијата, односно делегатот биде лишен од деловна 
способност. 

На членот на делегацијата, односно на делегатот 
мандатот му престанува со настанувањето на случаи-
те од точките 3, 4, 5, 6 и 7. Делегацијата, односно 
соборот на првата наредна седница после известува-
њето, за настапување на соодветните случаи го утвр-
дува престанокот на мандатот. 

На првата наредна седница после поднесување 
на оставката делегацијата, односно соборот утврдува 
дека на членот на делегацијата, односно на делега-
тот му престанал мандатот со денот на одржување 
на таа седница. 

На членот на делегацијата, односно на делега-
тот мандатот му престанува во случај на отповику-
вање со донесување на одлука за отповикување. 

10. Повторни и дополнигелни избори 

Член 60 
Повторни избори за членови на делегацијата и 

за делегати се вршат: 
1) ако надлежната изборна комисија го поништи 

гласањето поради неправилности во спроведувањето 
на изборите, односно при изјаснувањето за изборот; 

2) во случаите предвидени во член 56 на овој 
закон; и 

3) ако не гласа мнозинството на работните луѓе 
и граѓаните од член 55 став 2 на овој закон. 

Повторните избори на делегати се вршат, освен 
во случаите од точките 1, 2 и 3 на став 1 од овој 
член ' и во случаи ако надлежниот собор, односно 
собранието не го верифицира мандатот, односно во 
постапката за верификација го поништи изборот на 
одделен делегат поради неправилности во спроведу-
вањето на изборите, односно изјаснувањето за из 
борот. 

Во случаите од точка 3 на став 1 од овој член 
гласањето се повторува само на. избирачките места 
на кои не ^гласале мнозинството на работните луѓе 
и гра,ѓаните. 

Член 61 
На повторните избори што се вршат поради 

причините од точка 1 на став 1 на член 60 од oisoj 

закон, гласањето се врши според постојаната листа 
на кандидати, а повторните избори што се вршат 
поради причините од точките 2 и 3 на став 1 на 
член 60 од овој закон, гласањето се врши- според 
нова листа на кандидати што ја утврдува Конферен-
цијата за утврдување на кандидати на начин утврден 
со овој закон. 

Новата листа на кандидати за повторните избо-
ри се поднесува најдоцна 10 дена пред денот опре-
делен за спроведување на овие избори, односно на 
'изјаснувањето за избор, 

Член 62 
Повторните избори во случаите од точките 1, 2 

и з на став 1 на член 60 од овој закон ги распи-
шува надлежната изборна комисија. 

Повторните избори во случаите од став 2 на 
член 60 од овој закон ги распишува надлежниот 
собор, односно собранието, кои одлучуваат дали 
повторните избори ќе се вршат според постојната 
или според нова листа на кандидати. 

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

Член 63 
Дополнителните избори се вршат кога на чле-

нот на делегацијата, односно на делегатот му пре-
ст,ане мандатот пред истекот на времето за кое е 
избран во случаите од член 59 на овој закон. 

,Дополнителните избори не мора да се распишу-
ваат ако до истекот на мандатот на делегатот оста-
нало помалку од една година. 

Дополнителните избори ги распишува претседа-
телот на собранието во кое на делегатот му преста-
нал мандатот, најдоцна 15 дена од денот на преста-
нокот на мандатот. 

Член 64 
На дополнителните избори можат да се изби-

раат кандидати од листата на утврдените кандидати 
за редовните избори кои во времето на распишување 
на дополнителните избори ги исполну,ваат условите 
предвидени со овој закон. 

Ако на листата нема или нема доволен број кан-
дидати кои во времето на распишување на изборите 
ги исполнуваат условите; собранието може да одлучи 
да се' спроведе кандидациона постапка како за ре-
довните избори. 

Член 65 
Доколку оо овој закон не е поинаку определено 

на повторните и дополнителните избори за членови 
на . делегации, односно за делегати соодветно се 
применуваат одредбите од овој закон што се одне-
суваат на нивниот избор. 

Втор дел 

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И 

ЗАЕДНИЦИТЕ 

1. Образување на делегации 

Член 66 
Делегации образуваат: 
1) работниците во работните организации, а кога 

тоа е утврдено со статутот на работната организа-
ција, работниците во основните организации на здру-
жениот труд и во друг облик на организирање во 
работната организација; 

2) работниците во работните заедници на земјо-
делска или друга задруга, банка или друга финан-
сиска организација, организација на осигурување, са-
моуправна интересна заедница и друга самоуправна 
организација и заедница или нивно здружение, ра-
ботниците во работните заедници на органите на 
општествено-политичките заедници, оп ште ств ен о -по -
литичките организации, општествени организации и 
здруженија на граѓаните и во други работни заед-
ници што се образувани во согласност со зЗкон, како 
и .активните воени лица и цивилните лица на служба 
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во оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија; 

' з) работните луѓе кои работат во земјоделска, 
занаетчиска и во други дејности со средства на тру-
дот над кои постои право на сопственост, работни-
ците кои се вработени кај нив и работниците со 
кои го здружиле својот труд и средства, организи-
рани во задруги “и во други оо закон определени 
форми на здружување или кои се во ,односи на по-
требна соработка со организациите на здружениот 
труд и со други форми на здружување на трудот 
и средствата; и 

4) работните луѓе и граѓаните во месните за-
едници. 

Работните луѓе во земјоделската дејност кои не 
образуваат делегација по основ на здружувањето во 
задруги и во други облици на здружување на тру-
дот и средствата, образуваат делегација за соборот 
на здружениот труд за подрачјето на месната заед-
ница, доколку оо одлука на собранието на општи-
ната, односно на градската заедница, не е поинаку 
утврдено. 

Работните луѓе кои со личен труд самостојно во 
вид на занимање вршат уметничка, или друга кул-
турна, адвокатска или друга професионална дејност, 
образуваат посебна или заедничка делегација за со-
борот на здружениот труд за подрачјето на општи-
ната, доколку со одлука на собранието на општината, 
односно градската заедница, не е поинаку опре-
делено. 

Работните луѓе кои самостојно вршат дејност со 
личен труд и работниците кои се вработени кај нив 
образуваат посебна или заедничка делегација за со-
борот на здружениот труд за подрачјето на општи-
ната, доколку со одлука на собранието на општината, 
односно на градската заедница, не е поинаку опре-
делено. 

Делегација образуваат и работниците во делот на 
организацијата и заедницата што трајно врши деј-
ност на подрачјето на општината во која не е се-
диштето на о р г а н и з а ц и ј а ,односно заедницата. 

Во образувањето на делегациите во организа-
циите на здружениот труд во областа на насоченото 
образование учествуваат и редовните студенти и уче-
ници постари од 15 години, со гоа што тие од сво-
јот состав избираат најмногу до 1/3 од вкупниот 
број членови на делегацијата на соодветната орга-
низација. 

Бројот на членовите на делегацијата што ги из-
бираат редовните студенти, односно ученици се ут-
врдува оо самоуправен општ акт на организацијата. 

Работниците и редовните студенти, односно уче-
ници, членовите на делегацијата на организацијата 
на здружениот труд во областа на образованието, 
ги кандидираат и избираат од своите редови, одделно. 

Член 67 
Работниците во две или повеќе работни заедни-

ци од член 66 на овој закон, како и активните воени 
лица и граѓанските лица на служба во вооружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија можат со самоуправна спогодба да обра-
зуваат заедничка делегација во согласност со овој 
закон. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член, се определува бројот на членовите и составот 
на делегацијата, како и начинот на избор и отпови-
кување на членовите на делегацијата. 

Во образувањето на делегацијата на активните 
воени лица и цивилните лица на служба во воору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, се применуваат одредбите од овој 
закон, доколку со сојузен закон не е поинаку опре-
делено. 

2. Предлагање, утврдување и избор на кандидати за 
членови на делегацијата 

Член 68 
Постапката на предлагање, утврдување, избор и 

отповикување на членовите на делегацијата во ор-
ганизациите и заедниците се утврдува со нивниот 
статут, во согласност со овој закон. 

Член 69 
Изборната комисија на организацијата и заедни-

цата составува список на работните луѓе и граѓа-
ните кои на денот на гласањето за избор на членови 
на делегацијата на својата организација, односно за-
едница се наоѓаат на служење на воениот рок, на 
воена вежба или на привремена работа и престој 
во странство и и го доставува на општинската из-
борна комисија. 

Општинската изборна комисија е должна веднаш 
да им ги достави на воените единици, воените уста-
нови или на конзуларните и другите претставништва 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во странство каде што се наоѓаат избирачите 
од став 1 на овој член, листата на кандидати за 
членови на делегација, список на работните луѓе и 
граѓаните, потребен број непотполнети гласачки лив-
чиња со печат на организацијата и заедницата, како 
и потребен број на омоти адресирани на општин-
ската изборна комисија. 

Член 70 
Откако ќе го пополни гласачкото ливче лицето 

кое се наоѓа на служење на воениот рок, на воена 
вежба или на привремена работа и престој во стран^ 
ство, го става гласачкото ливче во омогот, го затво-
ра и го предава на надлежниот воен орган за спро-
ведување на изборите, односно, преку конзуларните 
и други претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство или преку 
пошта го доставува до општинската изборна коми-
сија. 

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

Кога општинската изборна комисија ќе ги прими 
изборните материјали од став 1 на овој член, ги 
доставува на изборните комисии на организациите 
и заедниците. 

Изборните комисии на организациите и заедни-
ците при утврдувањето на резултатите од гласањето, 
ги земаат предвид и гласачките ливчиња од став 
1 на овој член примени до завршувањето на утврду-
вањето на резултатот од гласањето во организаци-
јата и заедницата. 

Трет дел 

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-
БОРИТЕ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Избор и отповикување на делегати во соборот 
на здружениот труд 

Член 71 
Делегатите во соборот на здружениот труд ги 

предлагаат, утврдуваат и избираат работниците и 
работните луѓе од член 66 на овој .закон во делегат-
ските изборни единици. 

Член 72 
Врз основа на резултатите од гласањето по пред-

логот на листата на кандидатите за делегати, Кон-
ференцијата за утврдување на кандидати за делегат-
ската изборна единица ја утврдува листата на кан-
дидати за избор на делегати во соборот на здруже-
ниот труд и ја доставува до изборната комисија на 
организацијата и заедницата. 

Изборната комисија на организацијата, односно 
заедницата ја потврдува листата и пристапува кон 
изработка на потребен број гласачки ливчиња и 
друг изборен материјал и врши други подготовки 
за одржување на изборите. 

Во случај кога две или повеќе организации и 
заедници избираат заеднички делегат листата на 
кандидатите ја потврдува односно заверува општин-
ската изборна комисија, односно изборната комисија 
за соодветната област на здружениот труд за избо-
рот на“ делегати на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 
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Изборната комисии на организацијата, односно 
заедницата веднаш по потврдувањето на листата, ја 
огласува листата на кандидати на начин утврден со 
самоуправниот општ акт, а еден примерок од потвр-
дената “листа доставува до општинската изборна ко-
мисија, односно до изборната коми.сија за соодвет-
ната област на здружениот труд за изборот на деле-
гати во Соборот на здружениот труд на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 73 
Ако изборната комисија на организацијата, од-

носно заедницата утврди дека одделни или сите 
кандидати од листата не ги исполнуваат условите 
предвидени со овој закон, таа тоа ќе го утврди со 
решение за одбивање на кандидатурата на одделни 
или оите кандидати кое го доставува до кандидатите 
и до Конференцијата за утврдување на кандидати 

Ако изборната комисија на организацијата, од-
носно заедницата утврди дека во постапката на кан-
дидирање во конференцијата за утврдување на кан- “ 
дидати се направени неправилности кои се од битно 
влијание на правилноста на таа постапка, таа со 
решение ќе ги утврди тие неправилности и ќе ја по-
ништи целата или дел од таа постапка и решението 
ќе го достави на Конференцијата за утврдување на 
кандидати. 

Решението од ставовите 1 и 2 на овој член мора 
да се донесе во рок од 48 часа од приемот на лис-
тата на кандидати. 

Во случаите од ставовите 1 и . 2 на овој член 
конференцијата за утврдување' на кандидати е долж-
на најдоцна во рок од 10 дена, од денот на приемот 
на решението, да ја повтори делумно или во целост 
кандидационата постапка и да утврди нова листа на 
кандидати. 

Член 74 
Во поглед на спроведувањето на гласањето за 

избор на делегати во соборот на здружениот труд 
од страна на работните луѓе на организацијата и за-
едницата кои работат надвор од местото на нејзино-
то седиште, во земјата или во странство, како и ра-
ботните луѓе кои се наоѓаат на служење на воениот 
рок или на воена вежба, а кои го задржале свој-
ството на работник во здружениот труд, соодветно 
де применуваат одредбите од членовите 69 и 70. 

Член 75 
По завршувањето на гласањето избирачкиот од-

бор ги утврдува резултатите од гласањето на изби-
рачкото место и записникот, заедно со изборниот 
материјал веднаш го доставува до изборната комиси-
ја на организацијата, односно заедницата. 

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 
кои гласале. 

Избирачкиот одбор утврдува, врз основа на гла-
сачките ливчиња, колку избирачи гласале, колку гла-
сови добил секој кандидат, како и колку има нева-
жечки гласачки ливчиња. 

По завршено“то пребројување на гласовите изби-
рачкиот одбор ќе го стави во одделен омот запис-
никот со изводот од избирачкиот список, употребе-
ните гласачки ливчиња, како и неупотребените гла-
сачки ливчиња, одделно. 

Избирачкиот одбор потоа веднаш го доставува 
омотот оо изборните акти и другиот изборен матери-
јал до изборната комисија. 

Член 76 
Врз основа на изборните акти на сите избирачки 

одбори, изборната комисија на организацијата, од-
носно заедницата ги утврдува и објавува на начи-н 
утврден оо самоуправен општ акт, резултатите од 
изборот на делегати од организацијата, односно за-
едницата и изборниот материјал го доставува до оп-
штинската изборна комисија, односно до изборната 
комисија за соодветната област на здружениот труд 
за избор на делегати во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 77 
Ако изборната комисија на организацијата, од-

носно заедницата општинската изборна комисија, од-
носно изборната комисија за соодветната област на 
здружениот труд за избор на делегати во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија утврди неправилности во спро-
ведувањето на изборите на одделни избирачки ме-
ста, односно во одделни организации и заедници 
што битно влијаеле врз резултатите од изборите, 
ќе го поништи гласањето на тие избирачки места, 
односно во тие организации и заедници / и ќе го 
определи повторното гласање 

Член 78 
На избраните делегати општинската изборна ко-

мисија, односно изборната комисија за соодветната 
област на здружениот труд за избор на делегати 
во Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија им издава уве-
рение. 

Општинската изборна комисија, односно избор-
ната комисија нач соодветната област на здружениот 
труд за избор на делегати во Соборот на здруже-. 
имот труд на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, врз основа на изборниот материјал 
му поднесува на соборот на здружениот труд на 
собранието на општествен о-политичката заедница 
извештај за резултатите од изборите. Кон извештајот 
се доставува и изборниот материјал. 

Општинската изборна комисија, односно избор-
ната комисија за соодветната област на здружениот 
труд за избор на делегати во Соборот на здруже-
ниот труд. на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија ги објавува вкупните резултати за 
избор на делегати во соборот на здружениот труд 
на општествено-политичката заедница во службеното 
гласило на општината, односно во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија“. 

Член 79 
,Иницијатива за. поведување постапка за-отпови-

кување на делегат можат да дадат.- работните луѓе 
кои го избрале делегатот на ообири на организа-
циите и заедниците, како и нивните делегации. 

Постапката за отповикување се смета за пове-
дена доколку иницијативата од став 1 на овој член 
е прифатена од најмалку 1/3 на работните луѓе во 
организациите - и заедниците или најмалку 1/3 од 
вкупниот број работни луѓе на организациите и за-
едниците кои избираат заеднички делегат. 

Постапката за отповикување на делегат може да 
поведе и соборот на здружениот труд на собранието 
на општествено-политичката заедница. 

Предлогот за поведување постапка за отповику-
вање на делегат се поднесува писмено и мора да 
биде образложен. 

Член 80 
Предлогот за поведување постапка за отповику-

вање на делегат се доставува до Конференцијата за 
утврдување на кандидати на делегатската изборна -
единица, која со тајно гласање одлучува по пред- , 
логот. 

Предлогот за отповикување на делегат се смета 
за усвоен ако за него гласало мнозинството од при-
сутните членови на Конференцијата за утврдување 
на кандидати. - -

Усвоениот предлог за поведување постапка за 
отповикување на делегатот, Конференцијата за утвр-
дување на кандидати го доставува во рок од три 
дена до изборната ком?исија на организацијата, од-
носно заедницата заради ,распишување на гласање 
за отповикување. 

Изборната комисија на организацијата, односно 
заедницата е должна да распише гласање за отпо-
викување во рок од 10 дена од денот на приемот 
на предлогот. 

Гласањето за отповикување се врши најрано во 
рок од 15 дена од денот на распишувањето на гла-
сањето за отповикување. 
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Член 81 
Одредбите на овој закон, статутот и Правилата 

што се однесуваат за избор на делегати соодветно 
се применуваат и на отповикувањето на делегатите 
доколку со одредбите на членовите 79 и, 80 не е 
поинаку определено. 

2. Избор и отповикување на делегати во соборот на 
месните заедници, односно во соборот на општините 

Член 82 
Делегатите во “ соборот на месните заедници, 

односно во-соборот на општините ги избираат ра-
ботните луѓе и граѓаните кои навршиле 18 години 
живот и имаат живеалиште на подрачјето на мес-
ната заедница што ја сочинува соодветната делегат-
ска единица во која се врши гласањето за избор на 
делегати, односно на подрачјето на општината. 

,Член 83 
Со спроведувањето на гласањето за избор на де-

легати во соборот на месните заедници, односно, во 
соборот на општините, раководи општинската избор-
на' комисија и избирачките одбори. ' 

Член 84 
Резултатите од гласањето за изборот на делега-

тите од подрачјето на општината, во соборот на оп-
штините ги утврдува општинската ,изборна комисија, 
врз оснива на изборните акти примени од избирач-
ките одбори, кои ги доставува до Републичката из-
борна комисија. 

Републичката изборна комисија врз основа на 
доставените извештаи до општинските изборни коми-
сии, утврдува кои кандидати се . избрани за делегати 
и за тоа му поднесува извештај на соборот на оп-
штините. 

Член 85 
Одредбите на овој 'закон што се однесуваат на 

предлагањето и утврдувањето на кандидати за деле-
гати и на изборот и отповикувањето на делегатите 
во соборот на здружениот труд соодветно се приме-
нуваат на предлагањето и утврдувањето; на канди-
дати и на избор и отповикување на делегати во 
соборот на месните заедници, односно во соборот на 
општините доколку “со одредбите од член 82 до 
член 84 на овој закон не е поинаку определено. 

3. Избор и отповикување на делегати 
во ошптествено-политичкиот собор 

Член 86 
Кандидатите за делегати во општествено-поли-

тичкиот сообр на собранието на општествено-поли-
тичката заедница ги предлагаат , работните . луѓе и 
граѓаните и нивните делелации во основните орга-
низациони облици на дејствување на општествено-
политичките организации и во другите облици на 
организирање на работните луѓе. и граѓаните. 

Член 87 ' 
Врз основа на резултатите од гласањето по пред-

логот на листата на кандидати за делегати во оп-
штествено-политичкиот собор на собранието . на оп-
штествено-политичката заедни-ца од редот на чле-
новите на општествено-политичките организации и, 
од другите облици на организирање на работните 
луѓе и граѓаните, конференциите за утврдување на 
кандидати согласно оо овој закоп и ' Правилата ја 
доставуваат листата на кандидати до општинската из-
борна комисија, односно до Републичката:- изборна 
комисија заради огласување, најдоцна 10 дена пред 
денот определен за изборите. 

Член 88 
За изборот на делегати во општествено-политич-

киот собор на собранието на општествено-политич 
ката заедница се изјаснуваат работните луѓе и гра-
ѓаните кои навршиле 18 години живот и имаат жи-
веалиште на подрачјето на општината. 

Член 89 
Со спроведувањето на изјаснувањето на работни-

те луѓе и граѓаните за избор на делегати во опште-
ствено-политичкиот собор на собранието на опште-
ствено-политичката заедница раководи општинската 
изборна комисија и избирачките одбори. 

Изјаснувањето се врши на избирачки места кои 
ги определува општинската изборна комисија. 

Општинската изборна комисија најдоцна пет де-
на пред денот определен за изјаснувањето на работ-
ните луѓе и граѓаните ќе објави кои избирачки 
места се определени; оо означување на кое избирач-
ко место ќе гласаат работните луѓе и граѓаните од 
одделни.подрачја. 

Член 90 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

народна одбрана составува синоок на лицата кои се 
,наоѓаат на служење на воениот рок или на воена 
вежба, а општинскиот орган на управата надле.жен 
за внатрешни работи составува список на лица кои 
,се наоѓаат на привремена работа и престој во стран-
ство и и го доставуваат на општинската изборна 
комисија. 

За работните, луѓе кои работат, во работни , еди-
ници ;и градилишта надвор од местото на седиште-
то на организацијата - и заедницата,. надлежниот оп-
штински орган на управата составува посебен и ?би-
рачки “список во соработка со соодветната организа-
ција и заедница и го доставува до општинската из-
борна комисија.' 

Општинската изборна комисија ја доставува лис-
тата на кандидати за избор на делегати во опште-
ствено-политичкиот собор на собранието на ' опште-
ствено -политичката заедница заедно со потребниот 
изборен материјал до соодветната организација и за-

,едница која го организира гласањето во своите ра-
ботни единици и градилишта надвор од местото на 
нејзиното седиште. 

По завршеното гласање надлежниот орган на 
работната организација или градилиштето ги доста-
вува омотите со исполнетите гласачки ливчиња пре-
ку пошта до општинската изборна комисија. -

Член 91 
Избирачките места се определуваат така што на 

едно избирачко место да гласаат околу 1.000 работ-
ни луѓе и граѓани. ' . 

Во болниците, санаториумите, породи лиштата и 
слични организации на здружениот труд во кои има 
повеќе од зо избирачи се определува посебно изби-
рачко место. 

^ , Член 92 
На денот на изјаснувањето на работните луѓе 

и граѓаните за изборот на делегатите во опште-
ствено-политичкиот собор она собранието на опште-
ствено-политичката заедница, како и на денот на 
изјаснувањето за нивното отповикување, забранета е 
секаква агитација на избиралиштето. 

Како избиралиште се смета зградата во која се 
врти гласањето. 

Член 93 
По утврдувањето на резултатите од изјаснување-

то за изборот “ на делегатите во општествено-поли-
тичкиот собор на собранието на општествено-поли -
точката заедница на избирачкото место, избирачкиот 
одбор целокупниот изборен, материјал веднаш го 
доставува до општинската изборна комисија, а прет-

; седателот на избирачкиот одбор резултатите ,од изјас-
нувањето за, избор на делегати на избирачкото ме-
сто ги објавува пред зградата во која се гласало 

Резултатите од изјаснувањето на работните луѓе 
и граѓаните во општината за изборот на делегатите 
во општествено-политичкиот ообор на ообранието на 
општествеко!-политичќата заедница го утврдува оп-
плинската изборна комисија, врз основа на . избор.-
ните акти примени од избирачките одбори. -

Општинската изборна комисија утврдениот резул-
тат од гласањето за избор на делегати во Опшѓеетве-
но-политичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија од подрачјето на своја-
та општина го доставува веднаш, со целокупниот из-
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борев материјал, до Републичката изборна комисија 
заради утврдување на резултатите од изборите. 

Републичката изборна комисија врз основа на 
доставените извештаи од општинските изборни ко-
мисии утврдува кои кандидати се избрани. 

Член 94 
Ако општинската избо-рна комисија, односно Ре-

публичката изборна комисија утврди неправилности 
во спроведувањето на изјаснувањето за изборот на 
делегатите во одделни избирачки места, односно во 
одделни општини што битно би влијаеле на резул-
татот од изјаснувањето, ќе го поништи гласањето на 
тие избирачки места, односно одделни општини и 
ќе определи повторно гласање. 

Член 95 
Општинската изборна комисија, односно Репуб-

личката изборна комисија на избраните кандидати 
за делегати им издава уверение. 

Општинската изборна комисија, односно Репуб-
личката изборна комисија врз основа на изборните 
акти, му поднесува на општествено-политичкиот со-
бор извештај за резултатите од изјаснувањето на из-
борот на делегатите во соборот, а со извештајот му 
ги доставува и сите изборни акти. 

Општинската изборна комисија, односно Репуб-
личката изборна комисија ги објавува вкупните ре-
зултати за избор на делегати во општествено-поли-
тичкиот собор на собранието на општествено-поли-
тичката заедница во службеното гласило на општи-
ната, односно во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија“. 

Член 96 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

п,редлагањето, утврдувањето и изборот, односно утвр-
дувањето на, резултатите од гласањето за избор на 
делегати во соборот на здружениот труд соодветно 
се применува и во поглед на предлагањето, утврдува-
њето и изборот, односно утврдувањето на резулта-

t тате од изјаснувањето за изборот на делегатите во 
општествено-политичкиот собор, доколку со одредби-
те од член 86 до член 95 на овој закон не е поина-
ку уредено. 

Член 97 
Предлогот за отповикување на делегатот во оп-

пггествено-политичкиот собор што го утврдила Кон-
ференцијата за утврдување на кандидати го доста-
вува до општинската изборна комисија, односно до 
Републичката изборна комисија заради распишува-
ње на гласање за изјаснување на работните луѓе и 
граѓаните за отповикување на делегатот. 

Општинската изборна комисија, односно Репуб-
личката изборна комисија е должна за распишување 
на изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните за 
отповикување на делегатот да го извести ошптестве-
ио-политичкиот собор на собранието на општествено-
но летачката заедница и делегатот. 

Решението на комисијата од став 1 на овој член 
се објавува во службено гласило на општината, од-
носно во „Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија“ најдоцна 15 Дена пред денот опре-

.делен за изјаснување. 
Член 98 

На изјаснувањето и на утврдувањето на резул-
татите од гласањето за отповикување соодветно се 
применуваат одредбите од овој закон што се одне-
суваат на изборот на делегатите во ошптествено-
политичкиот собор, како и одредбите од овој закон 
што се однесуваат на отповикувањето на делегатите 
во соборот на здружениот труд. 

4. Избор и отповикување на делегати во соборите 
на собранието на градската заедница 1 

Член 99 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

изборот и отповикувањето на делегати во соборите 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија соодветно се применуваат на изборот и отпо-
викувањето на делегати во соборите на собранието 
на градската заедница. 

Четврти дел 

ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 

ЗАЕДНИЦИ 

Член 100 
Делегатите во собранијата на самоуправните ин-

тересни заедници ги избираат работните луѓе и гра-
ѓаните во организациите и заедниците. 

Член 101 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

постапката за предлагање на кандидати за делега-
ти, утврдување на кандидатите за делегати и избо-
рот и отповикувањето на делегатите во соборот на 
здружениот труд на собранијата на општествено-по-
литичките заедници соодветно се применуваат и на 
предлагањето и утврдувањето на кандидати за деле-
гати и изборот и отповикувањето на делегатите во 
собранијата на самоуправните интересни заедници. 

Петти дел 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

Член 102 
Заради неправилности при изборот, односно гла-

сањето за отповикување на член на делегација, од-
носно на делегат, секој кандидат, член на делегаци-
јата, како и секој работен човек и граѓанин имаат 
право да поднесат приговор до соодветната изборна 
комисија во рок од три дена од денот на завршува-
њето на изборот, односно одлучувањето за отпови-
кување. 

Ако соодветната изборна комисија утврди непра-
вилности кои битно влијаеле или можеле битно да 
влијаат на изборот, односно отповикот ќе ги по-
ништи дејствата на кои се утврдени неправилности 
и ќе одреди рок во кој ќе се извршат нови избори. 

Член 103 
Против решението на изборната комисија на 

организацијата, односно заедницата и против реше-
нието на општинската изборна комисија може да се 
поднесе жалба до надлежниот општински суд во potf 
од 48 часа од приемот на решението. 

Против решението на изборната комисија за 
соодветната област на здружениот труд за избор на 
делегати во Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија и на 
решението на Републичката изборна комисија може 
да се поднесе жалба до Врховниот суд на Соција-
листичка Република Македонија во рок од 48 часа 
од приемот на решението. 

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член 
судот донесува решение во рок од 48 часа од прие-
мот на, жалбата. 

Одлуката на судот донесена по жалба е ко-
нечна. 

Шести дел 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 104 
Со парична казна од 200.000 до 2.000.000 динари 

или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за пре-
кршок : 

1) кој организира претставување на утврдени 
кан,дидати за делегати спротивно на одредбите од 
член 7 на овој закон; 

2) кој за време на гласањето се однесувал не-
пристојно; 

3) кој- агитира на избиралиштето (член 92); 
4) кој откако гласал го попречува гласањето на 

другите и по опомена на претседателот на избирач-
киот одбор не сака да го напушти избиралиштето; и 

5) кој откако дознал дека не е запишан во изби-
рачкиот список, а избирачкиот одбор врз основа на 
личната карта утврдил дека лицето нема живеалиш-
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те на подрачјето на избирачкото место, не сака да 
го напушти избцралиштето. 

Седми дел 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 105 
Со влегувањето во сила на овој закоќ престанува 

да важи: 
- Законот за избор на членовите на делегациите 

и на делегатите во собранијата на општествено-по-
Античките заедници и на самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81 и 
3/86); и 

— Законот за определување на бројот на делега-
тите што се делегираат од одделните области на 
здружениот труд и делегатските единици за избор 
на делегати во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 3/86). 

Член 106 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“, а ќе се применува од 
изборите во 1990 година. 

873. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДРЖАВНАТА УПРАВА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-. 
нување на Законот за државната управа, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 де-
кември 1989 година. 

Бр. 08-4539 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Јездимир Богдански, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

Член 1 
Во Законот за државната управа („Службен вес-

ник на СРМ“ број 45/80, 28/81, 28/88) во член 130 
став 2 зборовите.- „по прибавено мислење на работ-
ната заедница на органот“, се бришат. 

Член 2 
Во членовите 198 став 2 и 199 став 2 зборовите: 

„по претходно прибавено мислење од работната за-
едница“, се бришат. 

Член з 
Член 208 се' менува и гласи: 
„Во рамките на доходот од член 207 на овој 

закон, работниците во работната заедница на орга-
нот на управата стекнуваат средства за лични дохо-
ди и заедничка потрошувачка според основите и ме-
рилата утврдени со овој закон“. . 

Член 4 
По член 208 се додаваат три нови члена 208-а, 

208-6 и 208-IB, кои гласат: 

„Член. 208-а 
Доходот од членовите 207 и 208 на овој закон 

го сочинуваат средствата што работниците и при-
правниците во работната заедница на органот на 
управата го остваруваат за: 

1) бруто лични доходи по основ на тековниот 
труд и надоместоците по тој основ, како и по основ 
на управување и стопанисување со општествените 
средства,- и 

2) инвестициона заедничка потрошувачка. 
Под бруто личен доход се подразбираат: сред-

ствата остварени како чист личен доход и надомес-
тоците на личниот доход, средствата, з а даноци и 
придонеси кои се намируваат од бруто, личниот до-
ход и средствата за непосредна заедничка потрошу-
вачка. 

Член 208-6 
Средствата за бруто лични доходи на работни-

ците се стекнуваат зависно од: видот и сложеноста 
на работите и задачите, одговорноста во работата, 
обемот и квалитетот на извршените работи и задачи 
и условите во кои тие се извршуваат. 

Сложеноста на работите и задачите се утврду-
ваат во зависност од видот и значењето на работата, 
потребното знаење и работното искуство. 

Според видот и значењето се утврдуваат следни-
ве групи на работи и задачи: 

, 1 Нормативно-правни и студиско-аналитички ра-
боти и задачи; 

2. Управно-надзорни “работи и задачи; 
3. Управни, стручни, информациони и докумен-

тациони работи и задачи; 
4. Стручно-оперативни работи и задачи; 
5. Оперативно-технички, финансиско-материјалии 

и канцелариски работи и задачи; и 
6. Манипулативни работи и задачи. 
Според сложеноста, работите и задачите во рам-

ките на одделните групи од точката Л до 4 на став 
3 од овој член, можат да бидат најсложени, сложе-
ни, помалку сложени, едноставни и наједноставни. 

Член 208-в 
За групите работи и задачи од член 208-6 став 

3 на овој закон, се утврдуваат, во растопи, следни-
ве коефициенти: 

1. Нормативно-цравни и студиско-
аналитички работи и задачи од 3,20 до 4,00 

2. Управно-надзорни работи и за-
дачи од 2,90 до 3,40 

3. Управни, стручни, информацио-
ни и документациони работи и 
задачи од 2,60 до 2,90 

4. Стручно оперативни работи и за-
дачи од 2,15 д^ 2,50 

5. Оперативно-технички, финансис-
ко-материјали и и канцелариски 
работи и задачи од 1,85 до 2,10 

6. Манипулативни работи и задачи од 1,00 до 1,30 

Во рамките на растопите на коефициентите од 
став 1 на овој член, извршниот совет ги утврдува 
работите и задачите што ја сочинуваат содржината 
на групите од член 208-6 на овој закон и вредности-
те на тие работи и задачи според видот,,, сложеноста 
и одговорноста, обемот и квалитетот на работите и 
задачите, единствените називи на работите и зада-
чите во рамките на тие групи, како и условите за 
нивно извршување“. 

Член 5 
Во член 209 став 2 точката на крајот се брише 

и се додаваат зборовите: „во согласност со функцио-
нерот кој раководи со органот на управата“. 

По став 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, 
кои гласат: 

„Ако меѓу функционерот кој раководи со орга-
нот на управата и работната заедница ме се постигне 
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согласност при донесувањето на финансискиот план 
и завршната сметка, функционерот за спорното пра 
шање го известува извршниот совет. 

Одлуката на извршниот оовет по спорното пра-
шање е конечна. 

До донесувањето на одлуката на извршниот со-
вет функционерот ќе го задржи од извршување спор-
ниот акт“. 

Член 6 
Во член 210 став 2 зборовите: „и оо општествен 

договор“, се бришат. 
Член 7 

Во член 211 на крајот точката се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите: „во согласност со 
функционерот кој раководи оо органот на управата“ 

Член 8 
Во член 212 став 2 по зборот „управата“ се 

става точка, а запирката и зборовите: „по прибавено 
мислење од работната заедница на органот на упра-
вата“, ое бришат. 

Став з се брише. 

Член 9 
Член 213 се менува и гласи: А 

„Работната заедница го распоредува доходот на 
средствата за лична и средствата за заедничка потро-
шувачка, во согласност оо ОЕОЈ закон и со самоуп-
равните општи акти на работната заедница“. 

Член 10 
Член 214 се брише. 

1 Член 11 
Во член 215 став 1 по зборот „закон“ запирката 

и зборовите: „општествен договор, самоуправна спо-
годба“, се бришат. 

Член 12 
Во член 220 став 1 алинеја 1 зборовите-, „и оо 

општествено утврдените основи и мерила за распре-
делбата“, се заменуваат, со зборовите: „и со основите 
и мерилата утврдени во овој закон“. 

Член 13 
Член 223 се менува и гласи: 
„Работниците во работната заедница на органот 

на управата со референдум одлучуваат за статутот 
на работната заедница, како и за други прашања 
утврдени со закон и статутот на работната заедница“. 

Член 14 
Во член 236 зборовите: „и минат“ се бришат, а . 

по зборот „труд“ се додаваат зборовите: „и со ра-
ботното искуство како дел на тековниот труд што“ 

Член 15 г 
Член 237 се менува и гласи: 
„Работниците во работната заедница, во соглас-

ност со фун?кционерот кој раководи со органот на 
управата, поблиску ги утврдуваат основите и мери-
лата за распределба на личните доходи, според 
основите и мерилата утврдени со овој закон и про-
писите што ги донесува извршниот совет. 

Ако при утврдувањето на основите и мерилата 
од став 1 на овој член работната заедница не добие 
согласност од функционерот кој раководи со орга-
нот на управата, работната заедница е должна да ја 
преиспита својата одлука и за резултатите од пов-
торното одлучување да го извести функционерот. 

Ако ни во повторното одлучување работната за-
едница не добие согласност од функционерот, тој е 
должен спорното прашање да го изнесе пред изврш-
ниот совет. ' 

Одлуката на извршниот совет е задолжителна . 
за работната заедница и за фунционерот кој раково-
ди оо органот на управата“. 

Член 16 
ВО член 238 ставовите 3 и 4 се менуваат и гла-

сат: 
„На работникот му припаѓа личен доход по за-

вршна сметка и аконтација на личниот доход по 

привремената пресметка врз основа на резултатите 
од трудот што ги остварил во периодот во кој се 
врши пресметката. Оцената за резултатите од трудот 
на работникот ја утврдува функционерот кој рако-
води со органот на управата, во согласност со зако-
нот. Кај привремената пресметка и. завршната смет-
ка се земаат предвид и износите што работникот во 
односниот период ги примил до основ на месечна 
аконтација на личниот доход. 

Месечната аконтација на личниот доход на ра-
ботникот ја утврдува советот на работната заедница 
во согласност со функционерот кој раководи оо орга-
нот на управата, зависно од видот, сложеноста, обе-
мот и значењето на работите што работникот го 
извршил, како и одговорноста и другите услови за 
работа под кои тие работи се вршат“. 

Член 17 
Член 239 се менува и гласи: 
„Ако меѓу работната заедница на органот на 

управата и функционерот кој раководи со органот 
на управата не се постигне согласност во поглед на 
месечната аконтација на личниот доход на работни-
кот, работната заедница е должна да ја разгледа 
својата одлука за тоа и за резултатот од повторното 
разгледување да го извести функционерот. Ако ни 
во повторната одлука на работната- заедница не се 
постигне согласност со функционерот, тој е должен 
спорното прашање да го изнесе пред извршниот 
совет. 

Одлуката на извршниот совет е задолжителна 
за работната заедница и за функционерот кој рако-
води со органот на управата“. 

Член 18 
По член 239 се додаваат три нови члена 239-а, 

239-6 и 239нв, кои гласат: 

„Член 239-а 
Основица за пресметување на личниот доход на 

работниците претставува просечниот личен доход по 
работник исплатен во стопанството на соодветната 
општествено-нолптичка заедница во претходниот ме-
сец, но не повеќе од просекот во Републиката. 

Основица за аконтативно пресметување^ на лич-
,ниот доход до објавувањето на податоците за про-
сечниот личен доход во соодветната општествено-по-
литичка заедница, претставува појдовна големина за 
пресметување во тековниот месец, што ја утврдува 
надлежниот орган. 

Начинот на усогласување на основицата од став 
1 на овој член и начинот на постапката за утврду-
вање на вредноста на работите и задачите од член 
208-в на овој закон ги утврдува извршниот совет. 

Член 239-6 
За одредени работи и задачи на пилотите — ле-

гачи и другиот летачки персонал, основицата за 
пресметка на личните доходи и на средствата за на-
доместокот за работа со воздухоплов (летачки дода-
ток), се утврдува според просечно остварените лични 
доходи и надоместоците за работа со авионите на 
работниците кои работат на такви работи и задачи 
во организациите на здружениот труд на територија-
та на СФРЈ во претходниот месец. 

За одредени работи и задачи на исклучително 
дефицитарни кадри чија работа е сврзана со нови 
технологии, како и за работи и задачи на работни-
ците кои работат во услови и со материи штетни 
по здравјето, доколку не можат да се вклучат во 
одредбите од член 208-в на овој закон, основицата 
за пресметка на личните доходи се утврдува според 
просечно остварените лични доходи на работниците 
кои работат на такви работи и задачи во организа-
циите на здружениот труд во Републиката во прет-
ходниот месец. 

Работите и задачите од ставовите 1 и 2 на овој 
член се определуваат во согласност со извршниот 
совет. 
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Член 239-в 
По исклучок од одредбата на член 208-в на овој 

закон, средствата за лични доходи на приправниците 
се стекнуваат, и тоа за.-

1) приправници кои се подготвуваат за извршу-
вање на работите и задачите од 2, 3 и 4 група од 
член 208-6 на овој закон — по коефициент ?,ОО; 

2) приправници кои се подготвуваат за извршу-
вање на работите и задачите од 5 група од член 
208-6 'на овој закон — по коефициент 1,50; и 

3) приправници кои се подготвуваат за извршу-
вање на работите и задачите од 6 група од член 
208-6 на овoj закон — по коефициент 1,25". 

Член 19 
Во член 240 по став 2 се додаваат два нови ста-

ва 3 и 4, кои гласат: 
„Работната заедница одлучува за приговорот во 

согласност со функционерот кој раководи со органот 
на управата. 

Против конечното решение од став 3 на ОВОЈ 
член може да се поведе спор пред надлежниот суд 
на здружениот труд“. 

Член 20 
Член 241 се брише. 

Член 21 
Во вториот дел Главата X во насловот на точка-

та 2. по зборот .,надоместоци“, запирката и зборо-
вите: „посебни додатоци“, се бришат. 

Член 22 
Во член 242 зборовите: „советот на работната 

заедница“ се заменуваат со зборовите: „функционе-
рот кој раководи го органот на управата“. 

Член 23 
Член 243 се брише. 

Член 24 
Член 244 се менува и гласи.-
„Работникот во работната заедница кому му 

престанува работниот однос поради заминување во 
пензија, има право на испратнина во висина од троен 
износ од просечниот месечен личен доход по работ-
ник исплатен во стопанството во Републиката утврден 
во последните три месеци“. 

Член 25 
Во вториот дел Главата X насловот на точката 

3 се менува и гласи.-
..3. Стекнување и распределба на средствата за 

заедничка потрошувачка“. 

Член 26 
По точката 3 се додаваат три нови члена 244-а 

244-6 и 244-IB, кои гласат: 

„Член 244-а 
Средствата за непосредна заедничка потрошувач-

ка работниците во работната заедница ги стекнуваат 
како дел од бруто личниот доход и се користат за: 
регрес за годишен одмор, солидарна помош, органи-
зирана исхрана на работниците во текот на работа-
та, испратнина на работниците, јубилејни награди и 
други надоместоци. 

Член 244-6 
Средствата за инвестициона заедничка потрошу-

вачка во работната заедница се стекнуваат за секој 
извршител и се користат за вложување на објекти 
и опрема за потребите на домувањето, одморот, ре-
креацијата, културата, творештвото и други потреби 
на заедничката потрошувачка. 

Во износот на средствата за станбена изградба 
од став41 на овој член не влегуваат средствата што 
работната заедница на органот на управата ги издво-
јува во Фондот за заедничка потрошувачка за тие 
намени што се стекнуваат од буџетот на соодветната 
опшгествено-политичка заедница по основ на лични-
те, доходи за тие намени 

Член 244чв 
Износот на средствата од членовите 244-а и 

244-6 се определува во рамките на доходот на работ-
ната заедница, но најмногу до висината на сред-
ствата што за тие намени, по работник се издвоју-
ваат во организациите на здружениот труд во Репуб-
ликата во соодветниот период“. 

Член .27 
Во член 245 став 1 зборовите: 5,предвидени со 

општествен договор и самоуправна спогодба“, се за-
менуваат оо зборовите: „самоуправен општ акт во 
рамките, на расположливите средства од доходот на 
работната заедница, во согласност со закон“. 

Член 28 
По член 245 се додава нов член 245-а, кој гласи. 

-„Член 245-а 
Паричните средства за заедничка потрошувачка 

работната заедница на органот на управата може 
да ги здружи оо соодветните средства на други ра-
ботни заедници на органите на управата, други орга-
ни, организации или .заедници заради заедничко ко-
ристење. Односите што настануваат со здружување 
на овие средства се уредуваат оо договор меѓу работ-
ните заедници на тие органи, .организации или за-
едници. 

Со договорот склучен меѓу работните заедници 
на органите, организациите и заедниците од став 1 
на овој член може да се утврди заедничко користе-
ње на недвижните и подвижните предмети на опште-
ствениот стандард од фондот на работната заедница 
на органот на управата“. 

Член 29 
Во вториот дел по член 245-а се додава нова 

глава Х-а и нов член 215-6, кој гласат: 

„Х-а. НАДОМЕСТОЦИ НА ОДРЕДЕНИ МАТЕРИЈАЛ-
НИ ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 245-6 
Во рамките на средствата за материјални тро-

шоци на органот на управата од член 200 на овој 
закон, ' на работниците им се исплатува надоместок 
за одредени материјални трошоци, како што се: 
дневници за службени патувања, надоместок на тро-
шоците на користење на автомобилите во лична соп-
ственост за службени цели, надоместок за одвоен 
живот, надоместок за селидбени трошоци, надомес-
ток за превоз во градскиот, приградскиот и меѓуград-
скиот сообраќај до работното место и обратно, ис-
пратнина при заминување во пензија, надоместок на 
трошоците за превоз заради посета на потесното се-
мејство од кое работникот живее одвоено, надомес 
ток на дел од трошоците за општествена исхрана и 
други слични трошоци. 

Начинот на пресметувањето на висината на на-
доместоците од став 1 на овој член за работниците 
во органите на управата на општините и Република-
та го утврдува Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, сообразно со 
висината на средствата што за тие намени се издво-
јуваат во организациите на здружениот труд во Ре-
публиката во соодветниот период“. 

Член 30 
Член 249 се менува и гласи: 
,.Работниците во работните заедници на органи-

те на управата кои работат на стручни работи кои 
се сврзани со остварувањето на функциите на орга-
нот на управата мораат да имаат пропишана стручна 
подготовка, во зависност од сложеноста на работите 
и задачите, а кога тоа посебно е определено и прак-
тика по соодветната струка, односно служба. 

Работниците кои непосредно ги извршуваат за-
коните и другите прописи, кои се овластени за до-
несување на решение во управна постапка, кои ра-
ботат на решавање на посложени управни работи, на 
инспекциски работи, на подготовка на прописи и 
други акти на собранието на општината, односно 
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на Републиката и нивните органи, како и на други 
работи и задачи чие вршење бара висок степен на 
стручност и самостојност во работата, мораат да 
имаат висока стручна подготовка“. 

Член 31 
Во член 257 став 1 запирката и зборовите: „по 

прибавено мислење од советот на работната заедни-
ца“, се бришат. 

Член 32 
Во член 259 став 2 по зборот „кандидати“, за-

пирката се заменува со точка, а зборовите: „по при-
бавеното мислење од советот на работната заедница“, 
се бришат. 

Член 33 
Во член 260 по зборот „управата“ запирката и 

зборовите: „по прибавеното мислење од советот на 
работната заедница“, се бришат. 

Член 34 
Во член 268 став 4 по зборот „управата“ запир-

ката се заменува со точка, а зборовите: „по приба-
веното мислење од советот на работната заедница“, 
се бришат. 

Член 35 
Во член 269 по зборот „управата“ запирката се 

заменува со точка, а зборовите-, „по при бавеното 
мислење од советот на работната заедница“, се бри-
шат. 

Член 36 
' Во член 271 ставовите 2 и 3 -се менуваат и гла-

сат: 
„Работниот однос во органот на управата може 

да се заснова без јавен конкурс, односно ја-
вен оглас и со работник од друг орган на управата, 
односно од организација на здружениот труд или 
работна заедница, ако за тоа се спогодат функцио-
нерот кој раководи со тој орган на управата и над-
лежниот орган на таа организација или заедница и 
ако со тоа се согласи работникот“. 

Член 37 
Во член 272 став 1 зборовите: „по прибавен ото 

мислење од советот на работната заедница“, се бри-
шат. 

Член 38 
Во член 273 став 2 по зборот „управата“ се ста-

ва точка, а зборовите: „по претходно при бавеното 
мислење од комисијата за оценка на работата на 
односниот работник, што ја образува функционерот, 
по прибавено мислење од советот на работната за-
едница“, се бришат. 

Став 3 се брише. 
Досегашните ставови 4, 5 и 6 стануваат ставо-

ви 3, 4 и 5. 
Член 39 

Во член 274 зборовите: „врз основа на мислење 
на советот на работната заедница“, се бришат. 

Член 40 
Во член 280 зборот „четири“ се заменува со 

зборот „два“, а зборовите: „Претседателот на коми-
сијата, два члена и нивни заменици ги именува из-
вршниот савет, а по еден член на комисијата и не-
гов заменик делегираат работната заедница на орга-
нот на управата и синдикатот“, се заменуваат со 
зборовите: „Претседателот, членовите на комисијата 
и нивните заменици ги именува 'извршниот оовет" 

Член 41 
Во член 283-а став 2 зборовите: „шест месеци“, 

се заменуваат со зборовите-, „една година“, а зборо-
вите: „една година“, оо зборовите: „две години“. 

Член 42 
Во вториот дел Главата XI се додава нова точ-

ка 7-а и нов член 284-а кои гласат: 

„7-а Работници на располагање 

Член 284-а 
Работникот во органот на управата, кога посто-

јат особени причини на^ службата, може да биде 

ставен на располагање со решение на извршниот 
совет на предлог на функционерот кој раководи со 
органот на управата. 

Работникот од став 1 на. овој член може да биде 
на располагање се додека не биде распореден на 
други работи и задачи или додека не заснова рабо-
тен однос во друг орган, односно организација или 
не му престане работниот однос по друг основ, но 
најдолго за две години. По истекот на времето од 
две години' на работникот му престанува работниот 
однос во органот на управата. 

Времето поминато на располагање се смета како 
време поминато на работа. 

Работниците од став 1 на овој член своите пра-
ва од работа и по основ на работа ги остваруваат во 
органот на управата што ќе го определи извршниот 
совет. 

Додека се наоѓа на располагање работникот има 
право на надоместок во висина на неговиот личен 
доход остварен во последниот месец кога е ставен 
на располагање. На работникот му припаѓа зголе-
мување на надоместокот на личниот доход сразмер-
но на зголемувањето што важи за работниците рас-
поредени на работи и задачи, како и на други лич-
ни примања утврдени за работниците во органот на 
управата“. 

Член 43 
Во глава XIV по член 296 се додаваат шест нови 

члена 296-а, 296-6, 296-в, 296-г, 296-д и 296-ѓ, кои 
гласат: 

„Член 296-а 
На работникот кој на денот на влегувањето ве 

сила на овој закон ќе се затече на работа во орга-
нот на управата, кога тоа го налага потребата за ра-
ционално и ефикасно остварување на функцијата, 
како и на работите и, задачите во органот на упра-
вата, може да му престане работниот однос со пра-
во на пензија ако ги исполнува условите за старосна 
пензија пропишани оо закон или ако навртил 25 
години пензиски стаж. 

На работникот може да му престане работниот 
однос со право на пензија под условите од став 1 на 
овој член и кога со своите работни, стручни и други 
способности не може да одговори на барањето за 
навремено, рационално и ефикасно извршување на 
работите и задачите во рамките на функцијата на 
органот. 

Член 296-6 
Решение за престанок на работниот однос на 

работникот според одредбите на член 296-а на овој 
закон донесува функционерот кој раководи со орга-
нот на управата. 

На работникот му престанува работниот однос 
според одредбите на член 296^а на овојN закон во 
рок од три месеци од денот на донесувањето на ре-
шението од став 1 на овој член. 

Против решението од став 1 на овој член работ-
никот може да изјави жалба до извршниот совет во 
рок од 15 “дена од денот на приемот на решението. 

Против конечното решение од став 3 на овој 
член може да се води спор пред надлежен суд. 

Член 296-в 
На работникот кому ќе му престане работниот 

однос врз основа на член 296-а од овој закон му при-
паѓа пензија која за 15 години пензиски стаж изне-
сува 45% од пензиската основица (маж), а 47,5% 
од пензиската основица (жена), и се зголемува за по 
2% од пензиската основица за секоја натамошна на-
полнета година до навршени 20 години пензиски 
стаж, а секоја наполнета година стаж над 20 години 
пензиски стаж до наполнети 30 години пензиски 
стаж, за по 2,5% од пензиската основица. За секоја 
наполнета година пензиски стаж над 30 години, пен-
зијата се зголемува за 0,5в/о од пензиската основица 
утврдена според општите прописи, така што пензи-
јата може да изнесува најмногу 85% од пензиската 
основица. 

Член 296-г 
Средствата што претставуваат разлика меѓу пен-

зијата што би ја остварил работникот без примена 
на член 296-в од овој закон и пензијата што му е 
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утврдена по одредбите на овој закон се обезбедуваат 
во буџетот на соодветната општествено-политичката 
заедница. 

Член 296-д 
На работникот на кој му престанува работниот ' 

однос поради заминување во пензија по одредбите 
на член 296-а од овој закон има право на испратни-
на во висина и под усло-ви утврдени со овој закон. 

Член 296-ѓ 
Одредбите на овој закон за престанок на работ-

ниот однос со право на пензија се однесуваат и на 
функционерите и раководните работници кои ги 
именува, односно назначува извршниот совет. 

Решение од член 296-а на овој закон за функ-
ционерите и раководните работници кои ги именува, 
односно назначув,а извршниот совет, донесува советот. 

Против решението од став 2 на овој член може 
да се води спор пред надлежниот суд“. 

Член 44 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

стекнувањето, утврдувањето и распоредувањето на 
доходот и на распределбата на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на работници-
те во работните заедници на органите на управата 
од член 208-в на овој закон и одредбите за надо-
местоците на одредени материјални тро-шоци од член 
245-6 на овој закон, ќе се применуваат од денот на 
влегувањето во сипа на прописите на извршниот со-
вет, но најдоцна од .1 јули 1990 година. 

Член 45 
Одредбите од член 296на до 296-ѓ на овој закон 

ќе се применуваат од 1 јули 1990 година. 

Член 46 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

874. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на СРМ 

и член 38 став 4 од Законот за избор на членови на 
делегациите и на делегатите во собранијата на оп-
штествено-политичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 
48/89), Собранието на Социјалистичка Република Ма-

.кедонија на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 27 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО 
СЕ ИЗБИРААТ ОД ОДДЕЛНИТЕ ОБЛАСТИ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРНИ 
ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА 
СРМ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува бројот на делегатите 

што се избираат од одделните области на здруже-
.ниот труд и делегатските изборни единици за избор 
на делегати во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на СРМ (делегатски единици). 

Бројот на делегатите што се избираат од оддел-
ните области на здружениот труд се утврдува сраз-
мерно со бројот на работните луѓе во одделните 
области на здружениот труд, водеј.ќи сметка за обез-
бедување на соодветната застапеност на работните 
луѓе од сите области на општествениот труд, како и 
за застапеност на работните луѓе од секоја општина 
оо најмалку по еден делегат. 

Член 2 
Во Соборот на здружениот труд од одделните 

области на здружениот труд се избираат следниов 
број делегати: 
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— од областа на производството и преработка-
та на метали и енергетика 15 

— од областа на хемиската индустрија и не-
металите в 

— од областа на текстилната, кожарската и 
чевларската индустрија 13 

— од областа на шумарството и дрвната ин-
дустрија 3 

— од областа на земјоделството, прехранбе-
ната и тутунската индустрија 16 

— од областа на градежништвото 12 
— од областа на сообраќајот и врските б 
— од обласга на графичката, информативно-

издавачката дејност и производство на хар-
тија 2 

— од областа на образованието, науката и кул-
турата 7 

— од областа на здравството и социјалната 
заштита 5 

— од областа на угостителството, туризмот, ко-
мунално-станбената дејност и занаетчиството 5 

— од областа на трговијата / 10 
— од областа на управата, правосудството и 

финансиските организации з 
— од редот на активните воени лица и на ци-

вилните лица на служба во вооружените си-
ли на СФРЈ з 

— од редот на работните луѓе што работат 
во земјоделска, занаетчиска и во слични 
дејности со средства на трудот на кои пос-
тои право на сопственост и работниците вра-
ботени кај нив и од работните луѓе што 
со личен труд самостојно, во вид на зани-
мање, вршат уметничка и друга културна, 
адвокатска или друга професионална деј-
ност и работниците вработени кај нив 12 

Член 3 
Утврдениот број на делегати со член 2 на оваа 

одлука се избираат во следниве изборни единици: 

1. ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛИ И 
ЕНЕРГЕТИКА 

Делегатска единица бр. 1 

РО Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје 
— 2 делегата. 

Делегатска Единица бр. 2 

РО Металски завод „Тито“ — Скопје — 2 де-
легата. 

Делегатска единица бр. з 

Р. организации „Алумина“ — — Скопје, „Куп-
ром“, „Раде Кончар“ — Скопје и „Југоинспект" — 
Скопје — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 4 

Р. организации „11 Октомври“ — Скопје, „Метал-
продукт" — Скопје, „Факом" — Скопје — 1 делегат. 

Делегатска единица б.р. 5 

Р. организации ХЕК „Југохром" — Јегуновце и 
„18 Ноември — Југотурбина" — Гостивар — 1 де-
легат. 

Делегатска единица бр. 6 

Р. организации „Херој Тоза Драговиќ“ — Охрид, 
„Руен" — Кочани и „Братство“ — Охрид — V деле-
гат. 

Делегатска единица бр. 7 

Р. организации „ЕМО" — Охрид, „Езерка" — 
Охрид и „Борис Кидрич" — Струга — 1 делегат. 
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Делегатска единица бр. 8 

Р. организации „11 Октомври“ — Куманово“, „Ис-
кра“ — Куманово, „И Ноември“ — Куманово и „8 
Октом-ври“ — Крива Паланка — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 9 
Р. организации Рудници за олово и цинк „Саса“ 

— Македонска Каменица, Рудници за олово и цинк 
„Злетово“ — Пробиштип, Рудник „Тораница" — Кри-

^ ва Паланка, Топилница за цинк и олово — Титов 
Велес и Злетово „Саса“ — Скопје — 1 делегат. 

,Делегатска единица бр. 10 

Р. организации „Раде Кончар“ — ^Битола, „И 
Октомври“ — Прилеп, „Димче Бањарот" — Прилеп, 
„Пролетер“ - Прилеп, „Металец“ - Прилеп и „Зла-
тара“ — Крушево — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. И 

Р. организации „Браќа Кошулчеви" — Титов Ве-
лес, „9-ти Мај“ — Неготино, „Бучим“ — Радовиш, 
„Гевгелија - алат“ - Гевгелија, ВФ „Керамика“ -
Гевгелија и МЕПОС — Кавадарци —. 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 12 

Претпријатие ,,Електростопанство на Македонија“ 
— Скокjе — 2 делегата. 

2. ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА И НЕМЕТАЛИ 

Делегатска единица бр. 13 

- РО ОХИС - Скопје и Р О „Хемтекс" - Скопје 
— 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 14 

Р. организации „Алкалоид" — Скопје, „Јака 80" 
Скопје „Копласт" — Скопје, „Техногас" — Скоп-
је, „7 Ноември“ — Гевгелија, „Депласт" — Дебар, 
„Преспапласт" — Струга, „30 Јули“ — Куманово и 
„Лихнида" — Охрид — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 
Р. организации РИК „Силекс" — Кратово, „Ид-

нина“ — Кратово, „Иднина“ и „Бентомак" — Крива 
Паланка — 1 делегат 

Делегатска единица бр. 16 
/ 

Р. организации „Борис Кидрич" — Титов Велес, 
„Стенка“ — Гостивар, „Видое Смилевски — Бато“ 
— Гостивар, Хемиска индустрија — Титов Велес и 
„Партизан“ — Прилеп^— 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 17 

Р. организации Рудници и индустрија за неме-
,тали Пехчево, „Кристалограверница" — Пехчево, 
„Опалит" — ЧЕШИНОВО, Рудник „Стромом" — Про-
биштип, Рудник „Огражден" — Струмица, ФК за 
санитарна ќерамика — Струмица, ,,Велма“ — Беро-
во, „Југовитроиан" — Делчево (РО „Електронска“ 
— Јајце ООЗТ Неметали — Штип) .— 1, делегат 

Делегатска единица бр. 18 ' 

“Р. организации „Стакларник" — Скопје, „Гео-
.лошки Завод“ — Скопје, „Геолог“ — Скопје, „Мерме-
рен комбинат“ - - Прилеп, „Мермери" — Гостивар 
и „Геобиро" — Битола — 1 делегат. 

3. ТЕКСТИЛНА, КОЖАРСКА И ЧЕВЛАРСКА 
ИНДУСТРИЈА 

Делегатска единица бр. 19 

Р. организации „Македонка“ и „Политекс" -
Штип — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 20 

Р. организации „Астибо^ — Штип, „Декортекст" 
— Радовиш, „Струмичанка“ — Струмица, „Југотекст" 
— Струмица, „Единство“ — Струмица и „Герас Цу-
нев“ —"Струмица — 1 делегат. ^ 

Делегатска единица бр. 21 

Р, организации „Киро Фетак“ — Куманово, „Би-
брок" — Куманово, „Онитекс" — Свети Николе, „Мр-
да“ - Свети Николе, „Вера Пазаванска" — Кратово, 
,.Вера Јоциќ“ — Крива Паланка и „Карпош“ — 
Крива Паланка — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. .22 

Р. организации „Велурфлок" — Скопје, ,,Маке^ 
донија спорт“ — Скопје. „Прогрес“ — Скопје, „Цр-
вена'Звезда“ — Скопје, ,.Мирка Гинова“ — Скопје, 
„Македонски фолклор“ — Скопје, ,.Наше дете“ — 
Скопје, „Скопски текстил“ — Скопје, „Интекс" — 
Скопје, „Интекс експорт“ — Скопје, „Текстил про-
извод“ — Скопје, „Производ промет“ — Скопје и 
„Македонски Ракотворби“ — Скопје — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 23 

' Р. организации „Отекс" — Охрид, "„Стружанка“ 
— Струга, „Единство“ — Струга и „Охриѓанка“ — 
Охрид — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 24 . 

Р. О. „Тетекс" — Тетово — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 25 

Р. организации „Пролетер“ - Кочани, „Фро 
.тирка" — Делчево, „Партизани" — Делчево, „Бе-
ровчанка“ - Берово, „Комуна“ - Пехчево, „Ѓоблен-
ка" — Делчево, „Виница“ - Виница и „Трико“ -
Виница (Алкаломд завојни материјали — Берово) — 
1 делегат., 

-Делегатска единица бр. 26 

Р. организации „Единство“ — Тетово, „Готекст" 
— Гостивар и „Новост“ — Деб.ар и „Декон" — Го-
стивар — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 27 

Р. организации „Битолатекст" — Битола, „Илин-
ден“ — Битола, „Пелистер" — Битола, „Елпида" — 
Битола и „Преспатекс" — Ресен — 4 делегат. 

Делегатска единица бр. 28 

Р. организации „Биљана“ — Прилеп, „Политекст" 
— Прилеп, „Солидност“ — Прилеп, „Ритекс" — 
Прилеп и „И лин денка“ — Крушево — 1 делегат. 

Делегатска единица“ бр. 29 

Р. организации „Елегант" — Гевгелија, „Ватекст" 
— Валандово, „Нетекс" — Неготино, „Новча Ка-
мишов" — Титов Велес, „Ватекс" —Титов Велес и 
„Кавадарка“ - Кавадарци — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 30 

Р. организации „Чик" — Куманово, „Кожара“ 
— Куманово, „Баргала" — Штип, „Борис Кидрич" — 
Битола, Конфекција "Хераклеа" — Битола, „Борка 
Левката" — Прилеп и „Илинден“ — Охрид — 1 
делегат. 

Делегатска единица бр. 31 
Р. организации „Газела“ — Скопје, Кожара „Гоце 

Делчев“ — Скопје и „Димко Митрев“ — Титов Ве 
лес“ — .1 делегат. -
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4. ШУМАРСТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА Делегатска единица бр. 39 

Делегатска единица бр. 32 

Р.' организации ШС „Караџица". — Скопје, ШС 
„Куманово“ — Куманово; ШС „Бор“ — Кавадарци, 

ШС „Беласица“ — Струмица“, ШС „Осогово" — Ко-
чани, ШС „Осогово" — Крива Паланка, ШС „Ма-
лешево" — Берово, ШС „Кајмакчалан." — Битола, 
ШС „Плачковица“ - Виница, ШС „Шар“ - Гости-
вар, ШС „Лопушник" — Кичево-, ШС „Сандански“ 
- Македон-ски Брод., ШС „Голак" - Делчево, ШС 
„Демир Капија“ — Демир Капија, ШС „Липа“ -
Крушево, ШС „Сандак“ - Валандово, ШС „Стогово“ 
— Дебар, ШС ,.Галичица“ — Охрид, ШС „Бигла“ -
Демир Хисар, ШС „Кожув“ - Гевгелија, ШС „Сор-
та“ — Штип,. ШС „Кратово“ — Кратово и ШС 
„Бабуна“ - Титов Велес — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 33 

Р. организации ШИК „Плачковица“ — Радовиш, ; 
„ДИЕР" - Куманово, „I Мај“ - . Куманово и „Трес-
ка“ — Скопје (Треска, Јосип Свештарот — Струми-
ца, Треска Осогово — Крива Паланка, Треска Борис 
Кидрич — Кочани, Треска Огражден — Бер-ово, 30 
Август - Виница, Треска — Мебел — Скопје, Трес-
ка Трго-мебел — Скопје, Треска — извоз увоз -
Скопје, Треска — промет — Скопје, Треска — ин-
женеринг - Скопје, Треска Интерна банка — Скоп-
је) - 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 34 

Р. организации ШИК „Јелак" - Тетово, ДИК 
„Црн Бор“ - Прилеп, ШИК „Караорман“ - Стру-
га, „Копачка“ — Кичево, „Преспа“ — Ресен (Треска 
„Јавор“ — Гостивар, Треска „Битола“ — Битола, 
Треска „Гоце Делчев“ — Македонски Брод, Треска 
„Страшо Пинџур" — Кавадарци, РО Треска „Висока 
Чука“ — Гевгелија и Заеднички служби при СОЗТ 
„Македонија дрво“ — Скопје) — 1 делегат. 

5. ЗЕМЈОДЕЛСТВО,. ПРЕХРАНБЕНА И ТУТУНСКА 
ИНДУСТРИЈА 

Делегатска единица бр. 35 

Р. организации ЗИК „Скопско поле“ — Скопје, 
ЗЗПК и Магро Скопје, Републичка стручна служба 
за унапредување на индивидуалното земјоделство — 
Скопје, Ветеринарна болница — Скопје - 1 де-
легат. 

Делегатска единица бр. 36 

Р. организации ЗИК „Куманово“ — Куманово, 
Ветеринарна и стручна служба — Куманово, Зем-
јоделско стопанство „Малина“ и Ветеринарна стручна “ 
служба — Крива Паланка, Земјоделско стопанство 
„Гајранци“ — Пробиштип, ЗИК „Кочанско Поле“ -г-
Кочани и Ветеринарна стручна служба — Кочани, 
ЗИК „Сандански“ — Делчево и Ветеринарна стручна 
служба - Делчево, ЗИК „Малеш“ — Берово и Ве-
теринарна стручна служба Берово — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 37 

Р. о,рганизации ЗИК „Црвена звезда“ — Штип, 
Овчарско стопанство „1 Мај“ — Драгоево — Штип 
и Ветеринарна стручна служба — Штип, ЗИК „Стру-
мица“ — Струмица и Ветеринарна служба - Стру-
мица — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 38 

Р. организации ЗИК „Онче Поле“ — Свети Ни-
коле.Ветеринарна стручна служба — Свети Николе, 
ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш и Ветеринарна 
и стручна служба — Радовиш — 1 делегат. 

Р. организации ЗИК „Винојуг" — Гевгелија, ЗИК 
„Изворски“ — Богданци, „Рибарство“ — Дојран, Ве-
теринарна и стручна служба — Гевгелија и „Цвет“ 
— Гевгелија — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 40 

Р. организации ЗИК „Повардарие" — Неготи/но, 
ЗИК „Венец“ — Д. Дисан,. Ветеринарна и стручна 
служба — Неготино, АК „Тиквеш“ . — Кавадарци и 
Ветеринарна и стручна служба. - Кавадарци — 1 
делегат. 

Делегатска единица бр. 41 

Р. организации А К „Лозар" — Титов Велес, Ве-
теринарна и стручна служба Титов Велес, ЗИК „Ли-
ска река“ — Валандово и Ветеринарна и стручна 
служба — Валандово — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 42 

Р. организации ЗИК „Прилеп“ — Прилеп, Вете-
ринарна и стручна служба — Прилеп, и Стручните 
служби на Демир Хисар и Македонски Брод — 1 
делегат. 

Делегатска единица бр. 43 

Р. организации ЗИК „Пелагонија" — Битола, АК 
„Ло-зар" — Битола, Ветеринарна и стручна служба 
— Битола — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 44 

Р. организации земјоделско стопанство „Гради-
нар“ — Охрид, „Словин" — Охрид, Живинарска 
фарма — Охрид, Рибарство — Охрид, „Рибарство“ 
— Струга, „Рибопреспа" — Ресен, ЗИК „Прогрес“ — 
Дебар, Земјоделско стопанство — Кичево, Земјодел-
ско сточарско стопанство „Напредок“ — Гостивар, 
Сточарско претпријатие „Чеде Филиповски“ — Го-
стивар, Кланица „Горни Полог“ — Гостивар, ЗИК 
„Тетово“ — Тетово и Стручните служби од општи-
ните: Охрид, Струга, Ресен, Дебар, Кичево, Гостивар 
и Тетово („Агроплод" ООЗТ Земјоделие — Ресен) 
— 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 43 

Основните самоуправни организации и заедни-
ци од областа на мелничко-пекарската 'индустрија — 
1 делегат. 

Делегатска единица бр. 46 

Основните самоуправни организации и заедници 
од областа на пиварската и кондиторската индустри-
ја — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 47. 

Р. организации ТК „Скопје“ — Скопје, ТК „Ку-г 
малово“ — Куманово, ТК „Југотутун" — Кочани, 
„Југотутун" — Делчево. „Југотутун" — Пехчево, „Ју-
готутун" — Штип, „Југотутун" — Свети Николе, 
„Југотутун" — Радовиш, „Југотутун" —̂ Валандово, 
„Југстутун" — Гевгелија, „Југотутун" — Виница, „Ју-
-отутун" — Тетово, „Југотутун" — Титов Велес (Ма-
кедонија табак - Скопје и СОЗТ „Југотутун" — 
Скопје) — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 48 

Р. организации ТК „Прилеп“ — Прилеп, „Југо-
тутун" — Неготино, „Југотутун" — Кавадарци, „Ју-
готутун" — Битола, „Југотутун" — Ресен, „Југотутун" 
— Охрид, „Југотутун" — Крушево, „Југотутун" — 
Демир Хисар, „Југотутун" — Македонски Брод и 
„Југотутун" Прилеп — 1 делегат. 
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Делегатска единица бр. 49 

Основните самоуправни организации и заедници 
од областа на водостопанството — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 50 

Основните самоуправни организации — Земјо 
делени задруги и Задружен сојуз на „Македонија“ 
— Скопје — 1 делегат. 

6. ГРАДЕЖНИШТВО 

Делегатска единица бр. 51 

8. ГРАФИЧКА, ИНФОРМАТИВНО-ИЗДАВАЧКА 
ДЕЈНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЈА 

Делегатска единица бр. 68 

Основните самоуправни организации и заедници 
од областа на графичката дејност и производството 
на хартија — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 69 

Основните самоуправни организации и заедници 
од областа на информативно-издавачката дејност — 
1 делегат. 

ГРО „Пелагонија" — Скопје — 1 делегат. 
Делегатска единица бр. 52 
ГРО „Пелагонија“ — Струмица - 1 делегат 
Делегатска единица бр. 53 
ГРО „Бетон“ — Скопје — 1 делегат. 
Делегатска единица бр. 54 
ГРО „Бетон“ — Дебар — 1 делегат. 
Делегатска единица бр. 55 
ГРО .„Гранит“ .— Скопје — 1 делегат. 
Делегатска единица бр. 56 
ГИППОС „Трудбеник" - Охрид и ГРО „Гра-

нит“ — Битола —v 1 делегат. 
Делегатска единица бр. 57 
ГРО „Техника“ и ГРО „Илинден“ - Скопје -

1 делегат. 
Делегатска единица бр. 53 
ГРО „Маврово“ — Скопје — 1 делегат. 
Делегатска, единица бр. 59 v 
Основните самоуправни организации и заедници -

од областа на инсталационите работи — 1 делегат 
Делегатска единица бр. 60 
Основните самоуправни организации и заедници 

од областа на завршните работи — 1 делегат. 
Делегатска единица бр. 61 
Основните самоуправни организации и заедници 

од областа на индустријата за градежни материјали 
, — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 62 
Основните самоуправни организации и заедници 

од областа на проектанските работи — .1 делегат. 

7. СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

Делегатска единица бр. 63 

ЖТП Скопје — 2 делегата. 
Делегатска единица бр. 64 
ПТТ Сообраќај „Македонија“ — Скопје - 1 

делегат. 

Делегатска единица бр. 65 

Р. организации ГСС — Скопје, Мактранс - Скоп-
је, АТШ ,.Вардар“ - Скопје, „Југ-турист" - Кума-
ново, „Транс-Велес" — Титов Велес, „Македонија 
пат“ — Скопје, Деловна заедница на патниот сооб-
раќај „Македонија-сообраќај“ — Скопје, РО за аеро-
дромски услуги „Аеродром Скопје“, „Меѓународна 
шпедиција и јавни складишта „Транскоп" — Скопје 
и „Макошпед" — Скопје — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. бб 

Р. организации ..Истоќ-транс" — Штип, „Атом“ 
— Кочани, „Траншпед-Македонија" — Струмица, 
„Балкан-шпед" - Радовиш, „Млаз“ — Богданци — 
1 делегат. 

Делегатска единица бр. 67 

Р. организации „Шпиље-транс" — Дебар, „Галеб“ 
— Охрид, „Југотранс" — Струга, „Транскоп" — Би-
тола, „Преспа-транс" — Ресен, „Пелагонија-турист" 
— Прилеп, „Тиквеш-транс" — Кавадарци, „Антигона-
транс" — Неготино, Аеродром — Охрид — 1 де-
легат. 

9. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА 

Делегатска единица бр. 70 

Основните самоуправни организации и заедници 
од областа на предучилишното и^ основното образо-
вание и воспитание од подрачјето на град Скопје и 
Меѓуопштинскиот завод за унапредување на пред-
училишното и основното воспитание и образование 
на град Скопје — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 71 

Основните самоуправни организации и заедници 
од областа на предучилишното и основното обра-
зование и воспитание и заводите за унапредување на 
образованието од подрачјето на општините-. Кума-
ново, Крива Паланка, Кратово, Пробиштип, Свети 
Николе, Штип, Кочани, Виница, Делчево, Берово, 
Радовиш, Струмица, Валандово, Гевгелија, Неготино, 
Кавадарци и Титов Велес — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 72 

Основните самоуправни организации и заедници 
од областа на предучилишното и основното образо-
вание и воспитание и заводите за унапредување на 
образованието од подрачјето на општините-. Тетово, 
Гостивар, Кичево, Дебар, Струга, Охрид, Ресен, Би-
тола, Демир Хисар, Прилеп, Крушево и Македонски, 
Брод — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 73 

Основните самоуправни организации и заедници 
од областа на средното образование кои подготву-
ваат кадри за општествените дејности, Републичкиот 
завод за унапредување на воспитанието и образова-
нието — Скопје и домовите на учениците и студен-
тите — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 74 

Основните самоуправни организации -и заедници 
од областа на високото образование кои подготву-
ваат кадри за материјалното производство и основ-
ните самоуправни организации и заедници од облас-
та на научно-истражувачката дејност — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 75 

Основните самоуправни организации и заедници 
од областа на. културните вредности, сценско-умет-
ничката дејност, културно-образовната дејност и од 
областа на физичката култура и спортот на град 
Скопје — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 76 

Основните самоуправни организации од областа 
на културните вредности, сценско-уметничката деј-
ност, културио -о бр азовн ата и другите дејности и од 
областа на физичката култура и спортот од подрач-
јето на општините в“о Социјалистичка Република Ма-
кедонија, освен на општините од подрачјето на Град 
Скопје — 1 делегат. 
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10. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Делегатска единица бр. 77 

Универзитетскиот центар за медицински науки 
— Скопје, Републичкиот завод за здравствена зашти-
та — Скопје, Институтот за градни болести и ТБЦ 
— Скопје и Градска болница Скопје — 1 делегат 

Делегатска единица бр. 78 
Р. организации Здравствен дом — Скопје, Меди-

цински центар — Куманово, Медицински центар — 
Крива Паланка, Здравствен дом — Кратово, Медицин-
ски центар - Тетово, Специјална болница, за градни 
болести и ТБЦ - Лешок — Тетово, Медицински 
центар „Борис Камчевски“ — Гостивар, Здравствен 
дом — Ростуше — Гостивар, Завод за медицинска 
рехабилитација — Скопје, Завод за ментално здрав-
је на деца и младинци — Скопје, Градска аптека 
— Скопје и Болница за нервни и душевни болести 
— Скопје и Републичкиот завод за рехабилитација 
на слух, говор и глас - Скопје — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 79 

Р. организации Медицински центар — Струга, 
Медицински центар — Дебар, Дебарски бањи — Де-
бар, Аптека — Дебар, Специјална болница за реу-
матски заболувања — Охрид, Специјална болница 
за костозглобна туберкулоза — Охрид, Центар за 
превентивно лекување и рехабилитација на кардио-
васкуларни заболувања — Охрид, Медицински центар 
— Охрид, Болница за душевни болести — Демир 
Хисар, Медицински центар — Битола, Медицински 
центар — Прилеп и Градска аптека — Крушево -
1 делегат. 

Делегатска единица бр. 80 

Р. организации Медицински центар — Титов Ве-
лес, Аптека — Титов Велес, Специјална болница за 
белодробна туберкулоза — Јасеново — Титов Велес, 
Природни лекувалишта — Негорци — Гевгелија, 
Градска аптека — Гевгелија, Медицински центар -
Гевгелија, Здравствен дом — Валандово, Здравствен 
дом — Свети Николе, Здравствен дом — Неготино, 
Медицински центар — Кавадарци, Аптека — Кава-
дарци, Медицински центар — Струмица, Медицински 
центар — Кочани, Аптека - Кочани, Здравствен 
дом — Берово, Здравствена станица — Пехчево, 
Здравствен дом — Виница, Здравствен дом — Дел-
чево. Здравствен дом — Пробиштип, Медицински 
центар — Штип и Здравствен дом — Радовиш — 1 
делегат. 

Делегатска единица бр. 81 

Републичкиот завод за социјална заштита и на 
другите самоуправни организации и заедници од об-
ласта на социјална заштита — 1 делегат. 

11. УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ, КОМУНАЛНО-
СТАНБЕНА ДЕЈНОСТ И ЗАНАЕТЧИСТВО 

Делегатска единица бр. 82 

Работните организации и самоуправните заедници 
од областа на комуналното стопанство во општините: 
Чаир — Скопје, Центар — Скопје, Карпош — Скопје, 
Гази Баба — Скопје, Кисела Вода — Скопје, Кума-
ново, Крива Паланка, Кратово, Титов Велес и Те-
тово — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 83 

Работните организации и самоуправните заедни-
ци од областа на комуналното стопанство во општи-
ните- Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, 
Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир 
Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Него-
тино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, 
Свети Николе, Струга, Струмица и Штип — 1 деле-
гат. 

Делегатска единица бр. 84 

Работните организации и ' самоуправните заедни-
ци од областа на угостителството и туризмот од оп-
штините: Центар — Скопје, Гази Баба — Скопје, 
Кисела Вода — Скопје, Карпош — Скопје, Куманово, 
Штип, Радо-виш, Пробиштип, Кочани, Делчево, Крива 
Паланка, Гевгелија, Свети Николе, Тетово, Гостивар, 
Валандово, Кичево, Охрид, Струга, Битола, Крушево, 
Прилеп, Кавадарци, Ресен, Неготино, Дебар, Демир 
Хисар, Берово, Струмица и Титов Велес — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 85 

Работните организации и самоуправните заедни-
ци од 'областа на Услужното и производното занает-
чиство од општините: Гази Баба — Скопје, Карпош 
— Скопје, Кисела Вода — Скопје, Центар — Скопје, 
Чаир — Скопје, Битола, Македонски Брод, Гостивар, 
Дебар, Демир Хисар, Крушево, Охрид, Струга, Ресен 
Прилеп, Тетово и Кичево - 1 делегат 

Делегатска единица бр. 86 

Работните организации од областа на Услужното 
и производното занаетчиство од општините: Берово, 
Валандово, Виница, Гевгелија, Делчево, Кавадарци, 
Кочани, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготи-
но, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе, Струмица, 
Титов Велес и Штип — 1 делегат. 

12. ТРГОВИЈА 

Делегатска единица бр. 87 

Работните организации од областа на трговијата 
во ,општините: Титов Велес, Неготино, Кавадарци 
и Кисела Вода — Скопје - 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 88 

Работните организации од областа на трговијата 
во општините: Струмица, Валандово, Радовиш, Беро-
во, Виница и Свети Николе — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 89 

Работните организации од областа на трговијата 
во општините.- Куманово, Кратово, Крива Паланка 
и Гази Баба - Скопје — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 90 

Работните организации од областа на трговијата 
на општините: Штип, Пробиштип, Кочани, Делчево 
и Гевгелија — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 91 

Работните организации од областа на трговијата 
на општините: Тетово, Гостивар и Карпош — Скопје 
— 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 92 

Работните организации од областа на трговијата 
во општините: Охрид, Струга, Дебар, Ресен, Кичево, 
Македонски Брод, Демир Хисар и Крушево - 1 де-
легат. 1 

Делегатска единица бр. 93 

Работните организации од областа на трговијата 
во општините: Битола и Прилеп — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 94 

Работните организации од областа на трговијата 
на големо во Скопје и надворешна трговија — 1 
делегат. 
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Делегатска единица бр. 95 
Работните организации од областа на прометот 

на прехранбени производи од подрачјето на град 
Скопје — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 96 

Работните организации од областа на прометот 
на мало на подрачјето на град Скопје — 1 делегат. 

13. УПРАВА, ПРАВОСУДСТВО И ФИНАНСИСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Делегатска единица бр. 97 
Работните заедници од областа на правосудство-

то, управата и општествено-политичките организации 
од општината Центар — Скопје — 1'делегат. 

Делегатска единица бр. 98 
Работните заедници од областа на финансиските 

организации, самоуправните интересни заедници, оп-
штествените организации и здруженија на граѓаните 
од општината Центар —, Скопје — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 99 
Работните заедници од областа на правосудство-

то, управата, финансиските организации, самоуправ-
ните интересни заедници, о иште ств ен о-по л итн ч ки! е 
организации, општествените организации и здружени-
ја на граѓаните од општините-. Чаир — Скопје, Ки-
села Вода —. Скопје, Гази Баба — Скопје, Карпош 
— Скопје, Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Гев-
гелија и Валандово —. 1 делегат. 

Делегатска единица број 100 
Работните заедници од областа на правосудство-

то, управата, финансиските организации, самоуправ-
ните интересни заедници, општествено-политичките 
организации, општествените организации и здружени 
јата на граѓаните од општините: Битола, Прилеп. 
Крушево, Демир Хисар, Ресен, Кичево, Македонски 
Брод, Охрид, Струга, Тетово и Гостивар — 1 деле-
гат. 

Делегатска единица број 101 
Работните заедници од областа на правосудство-

то, управата, финансиските организации, самоуправ-
ните интересни заедници, општествено-политичките 
организации, општествените организации и здружени-
јата на граѓаните од општините: Штип, Радовиш, 
Пробиштип, Струмица, Свети Николе, Делчево, Беро-
во, Виница, Кочани, Кратово, Крива Паланка и Ку-
маново — 1 делегат. 

14. АКТИВНИ ВОЕНИ ЛИЦА И ЦИВИЛНИ ЛИЦА 
НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 4 

Делегатска единица број 102 
Скопска армиска област — 2 делегата. 

Делегатска единица број 103 
Републички штаб за територијална одбрана - 1 

делегат. 
15 РАБОТНИ ЛУЃЕ КОИ РАБОТАТ ВО ЗЕМЈОДЕЛ' 
СКА ЗАНАЕТЧИСКА И ВО СЛИЧНИ ДЕЈНОСТИ СО 
СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ ПОСТОИ ПРАВО 
НА СОПСТВЕНОСТ И РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ 
КАЈ НИВ И ОД РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО СО ЛИ-
ЧЕН ТРУД САМОСТОЈНО ВО ВИД НА ЗАНИМАЊЕ 
ВРШАТ УМЕТНИЧКА И ДРУГА КУЛТУРНА, АДВО-
КАТСКА, ИЛИ Д Р У Г А ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ 

И РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ НИВ 
Делегатска единица бр. 104 
Работните луѓе кои работат во занаетчиска! и во 

слични дејности со средства на трудот на кои постои 
право на соп-ственост и на работниците вработени кај 
нив од општините: Куманово, Крива Паланка, Крато-
во, Пробиштип, Штип, Свети Николе, Виница, Ко-
чани, Берово. Делчево, Валандово, Гевгелија, Стру-
мица и од подрачјето на општините на град Скопје 
— 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 105 

Работните луѓе кои работат во занаетчиска и во 
слични дејности со средства на трудот на кои постои 
право на сопственост и на работниците вработени 
кај нив од општиниве: Титов Велес, Неготино, Ка-
вадарци, Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, 
Македонски Брод, Ресен, Охрид, Струга, Кичево, Де-
бар, Гостивар и Тетово — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 106 
Работните луѓе кои со личен труд самостојно во 

вид на занимање вршат уметничка или друга кул-
турна, адвокатска или друга професионална дејност 
и работниците вработени кај нив — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 107 
Работните луѓе кои работат во земјоделството оо 

средства на трудот на кои постои право на сопстве-
ност и работниците вработени кај нив од подрачјето 
на општините на град Скопје — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 108 
Работните луѓе кои работат во земјоделството со 

средства на трудот на кои постои право на сопстве-
ност и работниците вработени кај нив од општини-
те: Свети Николе, Куманово, Кратово и Крива Палан-
ка — 1 делегат 

Делегатска единица бр. 109 -
Работните луѓе кои работат во земјоделството со 

средства на трудот на кои постои право на сопстве-
ност и работниците вработени кај нив од општини-
те. Штип, Пробиштип и Радовиш — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. н о 
Работните луѓе кои работат во земјоделството со 

средства на трудот на кои постои право на сопстве-
ност и работниците вработени кај нив од општините: 
Титов Велес. Неготино и Кавадарци 1 делегат. 

Делегатска единица бр. i l l 
Работните луѓе кои работат во земјоделството со -

средства на трудот на кои постои право на сопстве-
ност и работниците вработени кај нив од општините: 
Валандово, Гевгелија и Струмица — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 112 
Работните луѓе кои работат во земјоделството со 

средства на трудот на кои постои право, на сопстве-
ност и работниците вработени кај нив од општините: 
Битола, Прилеп. Крушево, Демир Хисар и Македон-
ски Брод — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 113 
Работните луѓе кои работат во земјоделството со 

средства на трудот на кои постои право на сопстве-
ност и работниците вработени кај нив од општините: 
Ресен, Охрид, Струга и Кичево 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 114 
Работните луѓе кои работат во земјоделството со 

средства на трудот на кои постои право на сопстве-
ност и работниците вработени кај нив од општините: 
Тетово, Гостивар и Дебар — 1 делегат. 

Делегатска единица бр. 115 
Работните луѓе кои работат во земјоделството со 

средства на трудот на кои постои право на сопстве-
ност и работниците вработени кај нив од општините: 
Берово, Виница, Делчево и Кочани — 1 делегат. 

Член 4 
Работните луѓе од основните самоуправни орга-

низации и заедници од делегатските единици утвр-
дени со оваа одлука го вршат изборот на делегати, 
со делегатската изборна единица без оглед на ста-
тусните промени што настанале др спроведувањето 
на изборите 
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Член 5 
Доколку некоја работна организација не е опре-

делена во една од делегатските единици утврдени со 
оваа одлука, работните луѓе од таа орган,изација го 
вршат изборот на делегати во онаа делегатска еди-
ница која по класификација на дејностите е најсоодвет-
ни на дејноста во која се групирани организациите по 
делегатските единици, односно во делегатската едипи-
:а во која од нејзиното седиште се групирани соод-

ветните организации: 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-4524/1 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

875. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 
41/75, 6/81, 46/82 и 11/87) Собра-нието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничка седница 
на сите собори, одржана на 27 декември 1989. го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОСТОЈАН 
СУДИЈА НА СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА 

МАКЕДОНИЈА 
Се разрешува од должноста постојан судија на 

Судот на здружениот труд на Македонија м-р Томе 
Несторовски, поради избор за претседател на Сто-
панскиот суд на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-4545 Претседател 
27 декември 1989 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д^р Вулнет Старова, с. р. 

876. 
Врз основа на -член 35 од Законот за јавното 

,обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 
30/77, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на заедничката сед-

ница на сите собори, одржана на 27 декември 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 

ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 
Се разрешува од должноста заменик на јавниот 

обвинител на Македонија Марко Бундалевски, пора-
ди именување на должноста јавен обвинител на Ма-
кедонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-4544 Претседател 
27 декември 1989 година на Собранието на СРМ, 

Скопје д-р Вулнет Старова, с. р 

877. 
Врз основа на член 62 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86), Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија,, на седницата одр-
жана на 27 декември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 
НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР 
ВЛАХОВ“ - СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата претставник на 
општествената заедница во Советот на Заводот за ре-
хабилитација на деца и младинци со оштетен вид 

„Димитар Влахов“ — Скопје Никола Чабуковски, по-
ради заминување на друга должност. 

2. За претставник на општествената заедница во 
Советот на Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скоп-
је се именува 

д-р Владими,р Ортаковски,' претседател на Оп 
штипскиот комитет за општествени дејности на Соб-
ранието на општината Кисела Вода — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-4542 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

878. 
Врз основа на член 8 од Деловникот на избор 

на ' органите на управување и на другите Органи во 
огранизациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ“ број 48/88), Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27 декември 1989 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВО-
ДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИН-
ЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ -

СКОПЈЕ 
За членови на Конкурсната комисија за именува-

ње директор на Заводот за 'рехабилитација на деца и 
младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скоп-
је се избираат: 

д-р Владо Стаменков, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Димитар Велков, секретар на Комисијата за 
претставки и предлози во Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА -СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-4543 
27 декември 1989 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 

879. 
Врз основа на член 62 од Законот за научно-

истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ 
број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 27 декември 1989 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СО-
ВЕТОТ НА РО ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ - СКОП-

ЈЕ, СО КОЈА Е ИМЕНУВАН ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
РО Економски институт — Скопје, со која за индиви-
дуален работоводен орган на Институтот е имену-
вана 

Д-р Јелица Димитриева-Наневска, научен совет-
ник во Институтот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр 21-4541 
27 декември .1939 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовски, с. р. 
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880. 
Врз основа на член 10 од Уредбата за највисо-

ките износи на патните,, дневните и другите трошо-
ци на работниците во републичките органи на упра-
вата („Службен весник на СРМ“ број 36/81, 27/85, 
34/86 и 41/88), а во врска со член 27 став 1 точка 1 
од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и 
распределба на средствата за лични доходи и други 
примања и надоместоци на функционерите и рако-
водните работници што ги именува односно назна-
чува Извршниот совет на Собранието на СРМ („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 28/78, 6/Ѕ8, 5/89 И 38/89), 
Комисијата за кадровски и административни праша-
ња на Извршниот оовет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, И НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО 
ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗЕРИ! 

НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците за службени патува-
ња, на работниците во републичките органи на упра-
вата и во републичките организации и на функцио-
нерите и раководните работници што ги именува 
односно назначува Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија изнесува и тоа: 

— 530.000 динари за службено патување надвор 
од Републиката; 

— 450.000 динари за службено патување во 
Републиката. 

2. Ако за време на службеното патување се ко-
ристи ноќе,вање, на работниците им се признаваат 
трошоците за ноќевање во полн износ, врз основа 
на приложена сметка, со исклучок на хотел „де-
лукс", категорија. 

3. Сo влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката број 17-2593 од 4. XII. 1989 
година. 

4. Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 
1990 година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-2796 
27 декември 1989 година Претседател 

Скопје на Комисијата за кадровски 
и административи прашања, 
д-р Тито Беличанец, с. р. 

881. 
Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за 

највисоките износи на патните, дневните и другите 
трошоци на работниците во републичките органи на 
управата („Службен весник на СРМ“ број 36/81, 
27/85, 43/86 и 1/88), а во врска со член 27 став 1 
точка з од Одлуката за осно,вите и мерилата за 
стекнување и распределба на средствата за лични до-
ходи и други примања и надоместоци на функционе-
рите и раководните работници што ги именува од-
носно назначува Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/87, 
6/88, 5/89 и 38/89), Комисијата за кадровски и адми-
нистративни прашања на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 

ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 
1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот 

од семејството на работниците во републичките орга-
ни на управата и во републичките организации, на4 

функционерите и раководните работниците што ги 
именува односно назначува Извршниот совет на Соб-
ранието се утврдува во износ од 3.500.000 динари ме-
сечно. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука прест 
нува да важи одлуката број 17-2594 од 4. XII. Ш 
година. 

3. Оваа одлука влегува во сила од 1 jaнуари: 
1990 година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-2795 
27 декември 1989 година Претседател 

Скопје на Комисијата за кадрови 
и административни праша?' 
д-р Тито Беличанец, с. 

Врз основа на член 95 од Законот за редовни“ 
судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79, 46/8 
27/86, 11/87 и 24/88), Собранието на општината Г 
гелија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор н-а еден судија во Општински. 

суд — Гевгелија 

Кандидатите, покрај општите услови, треба да 
исполнуваат и условите предвидени во членот 91 с 
Законот за редовните судови. 

Заинтересираните кандидати, пријавите со пот-
ребните документи треба да ги достават до Соб-
ранието на општината — Комисија за избори и име ' 
нувања, во рок од 15 дена, сметано од денот н 
објавувањето во весникот „Нова Македонија“. 

СОДРЖИНА 
871. Закон за утврдување на ' делегатските из-

б о р н и единици за делегатите во Сојуз-
ниот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 
од Социјалистичка Република Македонија 

872. Закон за избор на членовите на делега-
.циите и делегатите во .собранијата на оп-
штествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници — ' — 

873. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за државната управа — — ,— 

874. Одлука за утврдување бројот на делега-
тите што се избираат од одделните об-
ласти на здружениот труд и делегатските 
изборни единици за избор на делегати во 
Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ — — — — — — — 

875. Одлука за разрешување од должноста тг 
стојан судија на Судот - на здружен 
труд на Македонија — — — — — 

876. Одлука за разрешување од должноста за-
меник на јавниот обвинител на Македо-
нија - — — — — — — — — — 

877. Одлука за разрешување и именување прет-
ставник на општествената заедница во Со-
ветот на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци со оштетен вид „Дими-
тар Влахов“ — Скопје — — — — — 87. 

878. Одлука за избор на членови на Конкурс-
ната комисија за именување директор на 
Заводот за рехабилитација на деца и мла-
динци со оштетен вид „Димитар Влахов“ 
— Скопје — — — — — — — — 871 

879. Одлука за давање согласност на Одлуката 
на Советот на РО Економски институт 
„Скопје“ оо која е именуван индивидуален 
работоводен орган на Институтот — — 879 

880. Одлука за висината на дневниците за 
службени патувања во земјата на работ-
ниците во републичките органи на упра-
вата и во републичките организации и на 
функционерите и раководните работници 
што ги именува односно назначува Из-
вршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија — — — — — — — — — 

881. Одлука за утврдување висината на надо-
местокот за одвоен живот од семејството 88, 

Службен весник на СРМ - - Скопје, ул. „Васил Ѓор-Издавач: Новинско-издавачка работна организација 
и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметка гов" бб. Пошт. фах. 51. Телефон 228-204. Директор 

број 49100-603-12498 кај СОК Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје 


