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

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗЛ ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРА-
ЗУВАЊЕ ОПШТИНИ ВО ГРАД СКОПЈЕ И ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА НИВНИТЕ ПОДРАЧЈА 

Се прогласува Законот за образување општи-
ни во град Скопје и за утврдување на нивните 
подрачја, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општини-
те и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
16 март 1976 година. 

Бр. 06-872 
16 март 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОПШТИНИ ВО ГРАД СКОПЈЕ 
И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НИВНИТЕ ПОДРАЧЈА 

Член 1 
На подрачјето на град Скопје се образуваат 

општините: „Гази Баба", „Карпош", „Кисела Во-
да", „Центар", „Чаир", со подрачја и во граници 
утврдени со овој закон. 

Седиштата на општините од претходниот став 
се во Скопје. 

Член 2 
Подрачјата и границите на општините од член 

1 на овој закон се: 

1. ОПШТИНА „ГАЗИ БАБА" 
Општината „Гази Баба" ги опфаќа населбите 

и населените места на подрачјето на град Скопје: 
Железарница, Автокоманда, Маџари, село Маџари, 
Сингелиќ, село Сингелиќ, Рудници и железарница 
— Скопје и источната индустриска зона Стајков-
ци, Инџиково, Трубарево, Раштак, Булачани, Цре-
шево, Страчинци, Брњарци, Мојанци, Арачиново, 
Белимбегово, Марино, Кадино, Јурумлери, Идри-
зовсц- Наоко, Огњанци, Петровец, 'Ржаничино, 
Мралино, Кој лиј а, Чифлик, Катланово, Блаце, Ба-
дар, Кожле, Летевци, Брезница, Градманци, Долно 
Коњари, Дивље, Катлановска Сушица, Средно Ко-
њари, Миладиновци, Бунарџик, Вујковци, Горно 
Коњари, Текија, Дељадровци, Мршевци, Ајватовци, 
Бучинци, Грушин и Орланци. 

Границата со Општината „Кисела Вода" е опи-
шана во точката 3 од овој член, а со Општината 
„Центар" е следната: од новиот железен мост на 
реката Вардар границата оди по дел од улицата 
„375" пред влезот на Скопското сајмиште, го сече 
Булеварот Југославија, оди по западните падини 
на ридот „Гази Баба", по оските на улиците „152 
бис", „389", „160" излегува на улицата Цветан Ди-
мов каде што започнува границата со Општината 
,.Чаир" и оди по оската на новопроектираната ули-
ца „886" и оската на Булеварот Хрватска, се спо-
јува со улицата Христијан Тодоровски — Карпош, 
го сече подвозникот со северната траса на же-
лезничката пруга и продолжува по стариот пат 
Скопје — Раштак. 

Границата со Општината „Чаир" оди по источ-
ната граница на КО Раштак, се до границата со 
Општината Куманово. 

2. ОПШТИНА „КАРПОШ" 

Општината „Карпош" ги опфаќа населбите и 
населените места на подрачјето на град Скопје: 
Карпош I, Карпош II, Карпош Ш, Карпош IV, 
Тафталиџе, Нерези, Козле, Жданец, Трнодол, Влае, 
Горче Петров, Ново Село, село Ново Село, Злоку-
ќани, Бардовци, село Волково, Горно Нерези, Кру-
шопек, Грчец, Орман, Никиштане, Трачани, Куч-
ково, Горно Свиларе, Долно Свиларе, Кондово, Са-
рај, Глумово, Шишево, Матка, Семениште, Чај лане, 
Раовиќ, Паничари, Буковиќ, Ласкарци, Арнаклија, 
Копаница, Бојане, Рашче, Радуша, рудник Радуша 
и Дворце. 

Границите на Општината „Карпош" со општи-
ните „Кисела Вода" и „Чаир" се опишани во точ-
ките 3 и 5 од овој член. 

Границата на Општината „Центар" започнува 
од пешачкиот мост на реката Вардар (во Градскиот 
парк, оди по улицата што се наоѓа меѓу Зоолош-
ката градина и првиот дел на Градскиот парк, ја 
сече улицата „Илинденска", продолжува по ули-
цата Илинденска до крстосницата со улицата „557" 
оди по улицата „557" и ги сече Булеварот Парти-
зански одреди и улицата Иво Лола — Рибар, про-
должува по новопроектираната улица меѓу насел-
бите Козле и Капиштец, излегува на улицата Коз-
ле, оди по улицата Козле до крстосницата со ули-
цата „550", оди по улицата „550" до долните падини 
на планината Водно, каде што продолжува до 
вкрстувањето со улицата „437". 

3. ОПШТИНА „КИСЕЛА ВОДА" 
Општината „Кисела Вода" ги опфаќа населбите 

на населените места на подрачјето на град Скопје: 
Црниче, Пржино, Бирарода, Кисела Вода, 11 Ок-
томври-цврста градба, монтажната населба 11 Ок-
томври, Драчево, село Драчево, Лисиче, е. Лиси-
че, Вардар, Острово, Аеродром и Јужната индуст-
риска зона, Долно Лисиче, Сопиште, Усје, Студе-
ничани, Морани, Орешани, Таор, Зелениково, Па-
кошево, Страхо јадица, Ново Село, Градовци, Смес-
ница, Гумалево, Добрино, Дејковец, Тисовица, Па-
л и с а д , Равни Габер, Вртекица, Пагаруша, Долно 
Количани, Горно Количани, Батинци, Драчевица, 
Црвена Вода, Калдирец, Алдинци, Мала Река, Црни 
Врв, Цветово, Умово, Малчиште, Маркова Сушица, 
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Варвара, Добри Дол, Ракотинци, Горно Солње, Дол-
но Солње, Чифлик, Барово, Св. Петка, Говрлево, 
Осинчани, Јаболци, Држилово, Елово, Патишка Ре-
ка и Нова Брезница. 

Границата со Општината „Центар" започнува 
од: новиот железен мост на реката Вардар, ново-
проектираната улица Борис Кидрич, дел на идната 
траса на Булеварот Македонија до подвозникот и 
оската на улиците Бихачка, и „437" по западната 
граница на КО Кисела Вода, северната граница на 
КО Сопиште, Горно Солње, Чифлик, Барово, севе-
розападната граница на КО Св. Петка до грани-
цата на Општината Тетово. 

Границата на Општината „Гази Баба" започну-
ва од новиот железен мост на реката Вардар и 
продолжува по оската на реката Вардар, јужните 
граници на КО Маџари и Трубарово, југозапа дните 
граници на КО Јурумлери, Идризово, Огњанци, 
' Ржаничино, Катланово и западните граници на 
КО Блаце, Кожле се до границата на општината 
Титов Велес. 

4. ОПШТИНА „ЦЕНТАР" 

Општината „Центар" ги опфаќа населбите на 
потесното подрачје на град Скопје, Буњаковец, Де-
бар Маало, Капиштец, Водно, Цвеќара, Тасино 
Чешмиче, Ново Маало, Маџар Маало, Стара Чар-
шија, Кале, Дуќанџик, Чаир, Топаана, првиот дел 
од Градскиот парк, Стадионот, Клиничката болница 
и населбата Пролет, во следните граници: вкрстос-
ницата на улица Иво Лола — Рибар со улицата 
„557", оди по улицата „557" ги сече Булеварот Пар-
тизански одреди и улицата Илинденска, продол-
жува по пешачката улица што се наоѓа меѓу Зоо-
лошката градина и првиот дел на Градскиот парк, 
потоа преку пешачкиот мост на реката Вардар 
излегува на Булеварот Југославија, ја опфаќа од 
северната страна населбата Топаана и излегува на 
крстосницата на улицата Џон Кенеди со Булеварот 
Македонско-косовска бригада, продолжува по ули-
цата Џон Кенеди до вкрстувањето со улицата Цве-
тан Димов, потоа по оската на улиците „160", „389" 
и „152 бис" излегува на Булеварот Југославија, 
продолжува по улицата „375" на делот пред Скоп-
ското сајмиште, скршнува по продолжението на 
Булеварот Гоце Делчев до оската на новиот же-
лезен мост на реката Вардар, продолжува по оска-
та на новопроектираната улица Борис Кидрич, го 
сече Булеварот III македонска бригада, излегува 
на трасата на новопроектираниот Булевар Маке-
донија, оди по оската на Булевар Македонија до 
постојниот подвозник, скршнува по оската на ули-
ците Бихачка и „437", продолжува по долните па-
дини на планината Водно, со тоа што ги опфаќа 
населбите Тасино Чешмиче, Цвеќара и Водно, про-
должува по улицата „550" до улицата Козле, оди 
по улицата Козле до крстосницата со новопроек-
тираната улица, која поминува меѓу населбите 
Козле и Капиштец и излегува на крстосницата на 
улицата Иво Лола — Рибар со улицата „557". 

5. ОПШТИНА „ЧАИР" 

Општината „Чаир" ги опфаќа населбите и на-
селените места на подрачјето на град Скопје: Чаир, 
Топаанско Поле, Бутел I, Бутел II, село Бутел, 
Шуто Оризари, Визбегово, Горно Оризари, Долно 
Оризари, Радиша™, Бразда, Глуво, Љуботен, Љу-
банци, Побожје, Бањане, Чучер, Горњане, Блаце, 
Мирковци, Кучевиште, Бродец, Брест и Танушевци. 

Границата со Општината „Центар" започнува 
од вкрстосницата на улиците Цветан Димов и Џон 
Кенеди, оди по оската на улицата Џон Кенеди и 
до Булеварот Македонско-косовска бригада, про-
должува по северната граница на населбата То-
паана, го сече Булеварот Југославија, се спушта на 
новиот пешачки мост на реката Вардар, каде што 
започнува границата со Општината „Карпош" и 
оди по оската на регулираното корито на реката 
Вардар до источните граници на населеното мес-

то Злокуќани и потоа по југозападните граници на 
КО Визбегово, Бразда и Чучер до границата со 
СР Србија. 

Границата со Општината „Гази Баба" е опиша-
на во точка 1 на овој член. 

Член 3 
Градот Скопје е градска заедница на здруже-

ните општини на неговото подрачје како посебна 
општествено-политичка заедница (Град Скопје). 

Подрачјата на општините го сочинуваат под-
рачјето на Град Скопје. 

Член 4 
Самоуправните интересни заедници се образу-

ваат за подрачјето на градот Скопје. 

Член 5 
На членовите на делегациите во основните са-

моуправни организации и заедници и во општест-
вено-политичките организации и на делегатите во 
собранијата на општините од подрачјето на градот 
Скопје и во Собранието на Град Скопје, што ќе се 
изберат во 1976 година, мандатот ќе им трае до 
истекот на мандатот на делегациите и делегатите 
за собранијата на општествено-политичките заед-
ници избрани на изборите од 1974 година. 

Член 6 
Собранието на Општината на град Скопје прес-

танува со работа со конституирањето на Собра-
нието на Град Скопје. 

Член 7 
На делегатите на Собранието на Општината 

на град Скопје им престанува мандатот со денот 
на {верификацијата на мандатот на избраните де-
легати во Собранието на Град Скопје. 

Член 8 
Собранијата на општините на подрачјето на 

Град Скопје ќе започнат со работа со денот на 
конституирањето. 

Првите седници на собранијата на општините 
и на Собранието на Град Скопје ќе ги свика прет-
седателот на Собранието на Општината на град 
Скопје. 

Член 9 
Собранието на Општината на град Скопје ќе 

донесе одлука и други акти за избор и консти-
туирање на собранијата на општините на подрач-
јето на град Скопје и на Собранието на Град 
Скопје. 

Член 10 
Претседателот на Собранието на Општината на 

град Скопје ќе ги распише првите избори за избор 
на делегати во собранијата на општините на под-
рачјето на град Скопје и во Собранието на Град 
Скопје. . 

Член 11 
Самоуправните интересни заедници основани на 

подрачјето на Општината на град Скопје продол-
жуваат со работа како самоуправни интересни за-
едници на Град Скопје. 

За подрачјето на општините на градот Скопје, 
самоуправните интересни заедници, чии собранија 
учествуваат во работата на собранијата на општи-
ните, организираат основни заедници. 

Член 12 
Правата и обврските на Општината на град 

Скопје се пренесуваат на општините на подрач-
јето на градот Скопје и на Град Скопје. 

Со договор меѓу собранијата на општините и 
на Собранието на Градот Скопје, ќе се распоредат 
имотот, правата и обврските на Општината на град 
Скопје. 
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Член 13 
Статутите на општините на подрачјето на гра-

дот Скопје и на Градот Скопје ќе се донесат до 
крајот на месец ноември 1977 година. 

До донесување на статутите од претходниот 
став собранијата на општините и Собранието на 
Град Скопје ќе донесат статутарни одлуки за пра-
шањата на организацијата на собранието и на дру-
гите органи на општината односно на Град Скоп-
је, нивните права и должности и овластувања и 
начин на работа на собранието. 

Член 14 
Прописите и другите општи акти на органите 

на Општината на град Скопје ќе се применуваат 
до донесувањето на соодветни прописи и други 
општи акти од органите на новообразуваните оп-
штини односно од органите на Градот Скопје. 

Прописите и другите општи акти од претход-
ниот став ќе се донесат во рок од две години од 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 15 
Органите на управата и другите органи на 

Општината на град Скопје, како и стручните служ-
би на Извршниот совет и на Собранието на Оп-
штината на град Скопје, престануваат со работа 
со денот на почнувањето со работа на органите на 
новообразуваните општини односно на органите на 
Град Скопје. 

Член 16 
Органите на Општината на град Скопје ќе ги 

заклучат службените книги со денот на престану-
вањето на нивната работа. 

Член 17 
Работниците кои на денот на влегувањето во 

сила на овој закон се вработени во органите на 
Општината на град Скопје ќе се распоредат на 
работа во органите на новообразуваните општини 
и во органите на Град Скопје. 

Распоредувањето на работниците од претход-
ниот став ќе го изврши Извршниот совет на Соб-
ранието на Општината на град Скопје. 

Член 18 
Несвршените предмети на органите на Општи-

ната на град Скопје ќе им се предадат на орга-
ните на новообразуваните општини и на Град 
Скопје, според стварната и месната надлежност. 

Член 19 
Архивата и документацијата на органите на 

Општината на град Скопје ќе ја преземат органите 
на Град Скопје. 

Член 20 
Републичкиот секретар за законодавство и ор-

ганизација поблиску ќе го уреди начинот на пре-
давањето и преземањето на несвршените предмети, 
архивата и документацијата од член 19 на овој за-
кон. 

Член 21 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за образување на Општи-
ната на град Скопје („Службен весник на СРМ" 
бр. 44/68), како и другите прописи што се спротив-
ни на овој закон. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

73. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА ГРАДСКАТА ЗАЕДНИЦА 

Се прогласува Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на градската заедница, 

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 16 
март 1976 година. 

Бр. 06-853 
16 март 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА 

СОБРАНИЕТО НА ГРАДСКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 1 
Собранието на градската заедница го сочи-

нуваат делегати на собранијата на општините 
здружени во неа. 

Член 2 
Делегатите во собранието на градската заедни-

ца се избираат на 4 години. 
Никој не може повеќе од двапати едноподруго 

да биде избран за делегат. 

Член 3 
Делегат во собор на собранието на градската 

заедница не може истовремено да биде именуван 
функционер на државен орган кој одговара пред 
собранието ниту судија што го избира собранието. 

На функционер односно судија од став 1 на 
овој член, кој е избран за делегат, му престанува 
функцијата со денот на верификацијата на ман-
датот. 

Член 4 
Изборите за делегати ги распишува претседа-

телот на собранието на градската заедница. 
Решението за распишување на избори се обја-

вува во гласникот во кој се објавуваат прописите 
на градската заедница. 

Член 5 
Делегатите се избираат најдоцна 15 дена пред 

денот на одржувањето на првите седници на со-
борите на собранието на градската заедница. 

Член 6 
Делегатите во соборите на собранието на град-

ската заедница ги делегираат и отповикуваат соод-
ветните собори на собранијата на општините здру-
жени во заедницата. 

Член 7 
Бројот на делегатите во соборите на собра-

нието на градската заедница, што ги делегираат со-
борите на собранијата на општините, го опреде-
лува собранието на градската заедница. 
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Во соборот на месните заедници и во општест-
вено-политичкиот собор на собранието на градска-
та заедница, се обезбедува сразмерна застапеност 
на народностите и на етничките групи. 

Член 8 
Верификација на мандатот на делегатите врши 

секој собор одделно. 

Член 9 
Изборот на делегатите се врши врз основа на 

листата на кандидатите за секој собор. 
Листата на кандидатите ја утврдува Коорди-

национата конференција на Општинската конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ (во натамошниот текст: Општинска кандида-
циона конференци ј а). 

Составот и начинот на работа на Општинската 
кандидациона конференција се утврдува со пра-
вилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ. 

Член 10 
Седницата на Општинската кандидациона кон-

ференција за утврдување листата на кандидатите 
за делегати во соборите на собранието на град-
ската заедница ја свикува претседателот на Оп-
штинската конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ. 

Седницата на Општинската кандидациона кон-
ференција може да се одржи и полноважно да 
одлучува ако присуствуваат најмалку две трети-
ни од вкупниот број на членовите на Конферен-
цијата. 

Член 11 
Општинската кандидациона конференција се 

изјаснува со јавно гласање за секој од предложе-
ните кандидати. 

Во листата на кандидатите за секој собор се 
внесува секој од предложените кандидати што до-
бил мнозинство гласови од присутните членови на 
Конференциј ата. 

Општинската кандид ациона конференција ја 
утврдува листата на кандидатите со тајно гла-
сање. 

За утврден кандидат се смета секој кандидат 
од листата на кандидатите за кого гласало мно-
зинството од сите членови на Општинската кан-
дидациона конференција. 

Ако мнозинството на гласови од претходниот 
став не добијат онолку кандидати колку што се 
избираат делегати, гласањето се повторува. На 
повторното гласање се гласа за кандидатите што 
на првото гласање не го добиле потребното мно-
зинство, а можат да се предлагаат и нови канди-
дати. 

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

Член 12 
Врз основа на резултатите од гласањето за 

кандидатите се составува листа на кандидати за 
секој собор. 

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

Листата на кандидатите за соборот на месните 
заедници и за општествено-политичкиот собор мо-
ра да содржи и најмалку онолку кандидати колку 
што се избираат делегати од редот на албанската 
и турската народност и припадниците на етничките 
групи. 

Во листата на кандидати се наведува: 
1. соборот за кој се поднесува листата на кан-

дидати за избор на делегати, 
2. името и презимето и местото на живеење на 

секој кандидат од листата. 
Кандидатите се внесуваат во листата според 

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

Ако листата на кандидатите содржи повеќе 
кандидати отколку што се избираат делегати во 
соборот на месните заедници и во општествено-
политичкиот собор, имињата на кандидатите од 
редот на албанската и турската народност и при-
падниците на етничките групи се наведуваат од-
делно со означување бројот на делегатите што се 
избираат од редот на народностите и припадниците 
на етничките групи. 

Член 13 
Општинската кандид ациона конференција ја 

доставува листата на кандидати до соодветниот со-
бор на собранието на општината најдоцна 5 де-
на пред денот определен за избори. 

Кон листата на кандидатите се поднесува за-
писникот од работата на Општинската кандида-
циона конференција и писмена изјава од секој 
кандидат дека ја прифаќа кандидатурата за деле-
гат. 

Член 14 
На делегатот му престанува мандатот пред 

времето за кое е избран: 
1. со отповикување, 
2. со уважување на оставката, 
3. кога ќе настапи случај на несврзливост на 

функцијата делегат со друга функција, 
4. со престанок на својството врз основа на 

кое е избран за делегат. 

Член 15 
Соборот на собранието на општината може да 

го отповика делегатот. 

Член 16 
Изборот и отповикувањето на делегатите се 

врши со тајно гласање, со гласачки ливчиња. 

Избор 

Член 17 
Седницата на соборот на собранието на која се 

врши избор на делегатите ја свикува претседате-
лот на соборот. 

Седницата на соборот заради избор на делега-
тите може да се одржи ако на седницата присуст-
вува мнозинството од делегатите на соборот. 

Ако седницата не може да се одржи поради 
тоа што не е присутен бројот на делегатите од став 2 
на овој член, нова седница ќе се одржи најдоцна 
во рок од 7 дена. 

Член 18 
Со изборот на делегатите раководи претседа-

телот на соборот на собранието, на кого во тоа му 
помагаат двајца делегати што се избираат на сед-
ницата по предлог од претседателот на соборот. 

Член 19 
Гласачкото ливче содржи: 
1. назив на соборот за кој се врши изборот и 

денот на изборите, 
2. име и презиме и место на живеење на кан-

дидатите за делегати. 
Ако листата на кандидатите содржи повеќе 

кандидати отколку што се избираат делегати во 
соборот на месните заедници и во општествено-
политичкиот собор, во гласачкото ливче имињата 
на кандидатите од редот на албанската и турската 
народност и на припадниците на етничките групи 
се наведуваат одделно, со означување на најмалиот 
број на делегати што се избираат од редот на тие 
народности и етнички групи. 

Член 20 
Ако листата на кандидатите содржи онолку кан-

дидати колку што се избираат делегати во соборот, 
гласањето се врши за листата во целина со заок-
ружување на зборовите „за листата" или „против 
листата". 
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Ако листата на кандидати содржи повеќе кан-
дидати отколку што се избираат делегати, гласање-
то се врши на тој начин што се заокружува ред-
ниот број пред името на кандидатот за кој деле-
гатот сака да гласа. 

Делегатот може да гласа за онолку кандидати 
колку што се избираат делегати. 

Кога во гласачкото ливче за соборот на месни-
те заедници и општествено-политичкиот собор од-
делно се наведени имињата на кандидатите за де-
легати од редот на албанската и турската народ-
ност и на припадниците на етничките групи, гла-
сањето се врши на тој начин што делегатите гла-
саат одделно за околку кандидати од секој дел 
од гласачкото ливче колку што се избираат деле-
гати од тој дел на ливчето. 

Член 21 
Како неважечко се смета гласачкото ливче на 

кое се заокружени редните броеви пред имињата 
на поголем број кандидати отколку што се изби-
раат делегати, непополнетото гласачко ливче, лив-
чето на кое се внесени и заокружени нови ими-
ња и ливчето што е пополнета така што да не 
може со сигурност да се утврди дали делегатот 
гласал „за" или „против" листата на кандидатите, 
односно за кој кандидат гласал. 

Член 22 
Ако листата на кандидати содржи онолку кан-

дидати колку што се избираат делегати, делега-
тите се избрани ако за листата гласало мнозинст-
вото од сите делегати во соборот. 

Ако листата на кандидатите содржи повеќе 
кандидати отколку што се избираат делегати, за 
делегат е избран кандидатот кој добил мнозинство 
на гласови од сите делегати во соборот. 

Ако мнозинството од став 2 на овој член не го 
добијат онолку кандидати колку што се избираат 
делегати, целата изборна постапка за непополне-
тите места за делегати се повторува. 

Ако на изборот двајца или повеќе делегати со 
најголем број гласови за нештолнетите места за 
делегати добијат еднаков број гласови, гласањето 
се повторува за тие кандидати. Ако и на повтор-
ното гласање ниту еден од тие кандидати не го 
добие потребното мнозинство, целата изборна пос-
тапка за неисполнетите места за делегати се пов-
торува. 

Член 23 
Претседателот на соборот прогласува, врз ос-

нова на резултатите од гласањето, кои кандидати 
се избрани за делегати. 

Член 24 
На седницата на соборот се води записник кој 

особено ги содржи: денот на одржувањето на сед-
ницата; бројот на делегатите на соборот и колку од 
нив биле присутни на седницата; бројот на деле-
гатите што гласале и бројот на неважечките гла-
сачки ливчиња; името и презимето на секој канди-
дат со означување соборот во кој е делегат; бро-
јот на гласовите што го добил секој кандидат и 
имињата на избраните кандидати за делегати. 

Кога се гласа за листата во целина, во запис-
никот се означува бројот на гласовите „за" и „про-
тив" листата. 

Записникот го потпишува претседателот на со-
борот и делегатите што му помагале во раководе-
њето со изборот. 

Член 25 
Претседателот на соборот му поднесува на соод-

ветниот собор на собранието на градската заедни-
ца извештај за резултатот од изборот, со озна-
чување на имињата на избраните кандидати. 

Член 26 
Повторни избори за делегати се вршат: 
1. во случаите предвидени со член 24, став 2 

и 3 на овој закон, 

2. ако соборот не го верифицира мандатот на 
одделен делегат поради неправилности во спрове-
дувањето на изборите. 

Повторните избори од точките 1 и 2 од прет-
ходниот став ги распишува соборот. 

Член 27 
Дополнителни избори за делегат се вршат кога 

на делегатот му престанува мандатот во случаите 
од член 16 од овој закон. 

Член 28 
Ако со одредбите на член 28 и 29 на овој закон 

не е поинаку определено, на повторните и допол-
нителните избори се применуваат одредбите на 
овој закон кои се однесуваат на кандидирање^ и 
на изборот на делегати. 

Член 29 
Постапката за отповикување на делегат се по-

ведува по предлог на Општинската конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ. 

Член 30 
Предлог за отповикување се поднесува писмено 

и мора да ги содржи: 
1. името и презимето на делегатот чие отпо-

викување се предлага како и означување на соборот 
на собранието во кој е делегат, 

2. причините поради кои се предлага отпови-
кувањето. 

Член 31 
За предлогот за отповикување на делегат се 

одлучува на седница на соборот на собранието. 
Кога соборот ќе утврди дека предлогот за от-

повикување е составен согласно одредбите на овој 
закон, се пристапува кон гласање за отповику-
вањето. 

Член 32 
Гласањето за отповикување се врши на тој 

начин што во гласачкото ливче се заокружуваат 
зборовите: „за отповикување" или зборовите: „про-
тив отповикување". 

За гласањето се води записник. 

Член 33 
Делегатот е отповикан ако за отповикувањето 

гласало мнозинството од сите делегати во со-
борот. 

Член 34 
По утврдувањето на резултатот од гласањето 

за отповикување, претседателот на соборот му дос-
тавува на соодветниот собор на собранието на 
градската заедница извештај за резултатот од гла-
сањето за отповикување. 

Член 35 
На делегатот кој е отповикан му престанува 

мандатот кога соодветниот собор на собранието на 
градската заедница утврди дека мандатот му прес-
танал врз основа на отповикување. 

Член 36 
Предлогот за отповикување на делегат во соод-

ветниот собор на собранието на градската заедни-
ца од функцијата член на делегација на основна 
самоуправна организација, односно заедница, или 
на општествено-политичка организација, работнич-
ки совет, односно соодветен орган на управување 
или општествено-политичка организација, го дос-
тавува до Општинската кандидациона конферен-
ција. 

Општинската кандидациона конференција го 
разгледува предлогот и за својот став ја извес-
тува основната самоуправна организација, односно 
заедница или општествено-политичката организа-
ција, 



Стр. 142 — Бр. 8 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 март 1976 

Член 37 
Ако со одредбите на членовите 31 до 38 на овој 

закон не е поинаку определено, одредбите на овој 
закон За избор на делегати се применуваат и на 
нивното отповикување. 

Член 38 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

74. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ 

Се прогласува Законот за избирачките списоци, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 16 
март 1976 година. 

Бр. 06-887 
16 март 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ 

Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради евидентирање и остварување на со 

уставот утврденото избирачко право на работните 
луѓе и граѓаните, се водат избирачки списоци на 
начин и на постапка пропишана со овој. закон. 

Член 2 
Избирачките списоци се јавни исправи. 

Член 3 
Сите дејствија и акти на државните органи, 

како и сите поднесоци и докази во врска со запи-
шувањето во избирачките списоци на работните 
луѓе и граѓаните како и вршењето на исправки на 
избирачките списоци ослободени се од плаќањето 
на такси. 

Г л а в а П 

ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 

Член 4 
Кога ќе се распишат избори за членови на де-

легациите на основните самоуправни организации 
и заедници или за членови на работничкиот совет 
или друг соодветен орган на управување во орга-
низациите на здружениот труд односно за членови 
на органот на управување на работната заедница 
ао државен орган, општествено-политичка органи-
зација или здружение, во воените единици однос-
но установи и во другите работни заедници (само-

управни организации и заедници), се составува из-
бирачки список за секоја самоуправна организаци-
ја и заедница. 

Кога ќе се распишат избори за членови на де-
легациите на работните луѓе кои работат во земјо-
делска, занаетчиска, угостителска и превозничка 
дејност со средства на трудот на кои постои право 
на сопственост заедно со работниците со кои го 
здружуваат својот труд и средствата на трудот 
(работни луѓе што самостојно вршат дејност со ли-
чен труд), се составува избирачки список за секоја 
дејност одделно. 

Во случаите од претходниот став се составува 
избирачки список и за работните луѓе што со ли-
чен труд самостојно, во вид на занимање, вршат 
уметничка или друга културна, адвокатска или 
друга професионална дејност заедно со работници-
те со кои го здружуваат трудот. 

Кога ќе се распишат избори за членови на де-
легација во самоуправна организација од областа 
на образованието, се составува избирачки список 
на студентите и избирачки список, на учениците од 
средните училишта што наполниле 18 години од 
животот. 

Избирачките списоци на работните луѓе, соста-
вени според одредбите од став 1 до 4 на овој член, 
важат само за изборите за кои се составени. 

Член 5 
Избирачкиот список на работните луѓе се со-

ставува во еден примерок и ги има следните ко-
лони: реден број, презиме и име, пол, датум на ра-
ѓањето и забелешка. 

Избирачкиот список на работните луѓе што са-
мостојно вршат дејност со личен труд и избирач-
киот список на студентите односно избирачкиот 
список на учениците од средните училишта има и 
колона за местото на живеењето (улица и број на 
куќата, населено место). 

Во избирачкиот список работните луѓе се за-
пишуваат по азбучен ред. 

Член 6 
Избирачкиот список на работните луѓе во са-

моуправните организации и заедници, како и из-
бирачкиот список на работните луѓе што самостој-
но вршат дејност со личен труд, го составува ко-
мисија за изработка на избирачкиот список, која се 
состои од претседател, двајца членови и ист број 
заменици. 

Работничкиот совет или друг соодветен орган 
на управување на самоуправна организација и за-
едница може да формира посебна комисија за из-
работка на избирачкиот список за единиците на 
самоуправната организација и заедница во кои се 
вршат избори. 

Работничкиот совет или друг соодветен орган 
на управување на самоуправна организација и за-
едница може да формира посебна комисија за из-
работка на избирачкиот список за оние единици 
што се оддалечени од седиштето на самоуправната 
организација и заедница, а за кои се составува 
посебен избирачки список на работните луѓе. 

Претседателот, членовите на комисијата и нив-
ните заменици се именуваат најдоцна во рок од 
три дена од денот на распишувањето на изборите. 

Комисијата за изработка на избирачкиот список 
на работните луѓе во самоуправните организации 
и заедници ја именува работничкиот совет односно 
друг соодветен орган на управување, а во воените 
единици односно установи надлежниот воен ста-
решина. 

Во самоуправните организации и заедници во 
кои не е формиран орган на управување, комиси-
јата ја именуваат работниците на собир на работ-
ните луѓе. 

За работните луѓе што самостојно вршат деј -
ност со личен труд, комисијата за изработка на из-
бирачкиот список ја именува соодветната заедни-
ца, комора односно здружение. 
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Комисијата за изработка на избирачкиот спи-
сок .на студентите и учениците ја формира органот 
на управување на самоуправната организација од 
областа на образованието чии студенти и ученици 
се тие. Во составот на оваа комисија влегува нај-
малку по еден студент односно ученик. 

Комисијата за изработка на избирачкиот спи-
сок на работните луѓе е должна да го состави из-
бирачкиот список во рок од три дена од денот на 
именувањето на нејзините членови. 

Член 7 
Избирачкиот список на работните луѓе што 

работат во земјоделската дејност со средства на 
трудот на кои постои право на сопственост и на 
работниците со кои тие го здружуваат својот труд 
и средствата на трудот, го составува општинскиот 
орган на управата што го води општиот избирачки 
список. 

Член 8 
Кога комисијата за изработка на избирачкиот 

список ќе го состави избирачкиот список, го става 
на увид. 

Секој работен човек што има избирачко право 
може да поднесе барање за исправка на избирач-
киот список поради тоа што тој или некој друг 
работен човек кој има избирачко право не е запи-
шан во избирачкиот список, или што во списокот 
е запишано лице кое нема избирачко право, или 
што неговото име или името на друго лице е не-
правилно запишано. 

Барањето за запишување, дополнување или 
исправка на избирачкиот список може да се под-
несе најдоцна осум дена пред денот определен за 
изборите. 

Барањето му се поднесува усно или писмено 
на кој и да било член од комисијата за изработка 
на избирачкиот список. Членот на комисијата на 
кој барањето му е поднесено усно, ќе направи за 
тоа белешка. 

Член 9 
За барањето за исправка на избирачкиот спи-

сок решава комисијата за изработка на избирач-
киот список. 

Ако комисијата не го уважи барањето за за-
пишување, дополнување или исправка во избирач-
киот список, ќе донесе .решение во рок од 24 часа 
од моментот на примањето на барањето и ќе му 
го достави на лицето на кое се однесува барањето. 

Против решението на комисијата за изработка 
на избирачкиот список донесено по барањето од 
претходниот став лицето на кое се однесува ба-
рањето може, во рок од 48 часа од денот на при-
мањето на решението, да поднесе жалба до надлеж-
ниот општински суд. Општинскиот суд е должен да 
донесе решение во рок од 24 часа од моментот на 
примањето на жалбата. 

Решението на општинскиот суд е конечно. 

Член 10 
Избирачкиот список на работните луѓе го за-

веруваат претседателот и членовите на комисијата 
за изработка на избирачкиот список со своите пот-
писи и печат на соодветната самоуправна органи-
зација односно заедница. 

Избирачкиот список се заклучува на тој на-
чин што на последната страна се забележува: бро-
јот на страниците на избирачкиот список, бројот 
на запишаните работни луѓе, напишано со број и 
со букви, и датум кога избирачкиот список е за-
клучен. 

Член 11 
Во избирачкиот список на работните луѓе во 

самоуправните организации и заедници се запи-
шуваат сите работни луѓе, а студентите и учени-
ците на средните училишта со наполнети 18 години 
од животот. 

Член 12 
Во избирачкиот список на работните луѓе што 

работат во земјоделската дејност се запишуваат си-
те работни луѓе кои работат со средства на тру-
дот на кои постои право на сопственост заедно со 
работниците со кои го здружуваат својот труд и 
средствата на трудот, а кои наполниле 18 години 
од животот. 

Член 13 
Во избирачкиот список на работните луѓе кои 

Ершат занаетчиска дејност (угостителска, превоз-
ничка и други дејности) се запишуваат сите ра-
ботни луѓе кои работат со средства на трудот на 
кои постои право на сопственост заедно со работ-
ниците со кои го здружуваат својот труд и сред-
ствата на трудот, "без оглед на годините на жи-
вотот. 

Член 14 
Во избирачкиот список на работните луѓе што 

со личен труд самостојно, во вид на занимање, вр-
шат уметничка или друга културна, адвокатска 
или друга професионална дејност, се запишуваат 
сите работни луѓе што со личен труд самостојно во 
вид на занимање вршат уметничка или друга кул-
турна, адвокатска или друга професионална деј-
ност заедно со работниците со кои го здружуваат 
својот труд, без оглед на годините на животот. 

Г л а в а III 

ИЗБИРАЧКИ СПИСОК НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
И ГРАЃАНИТЕ ВО МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 15 
Посебниот извод од општиот избирачки список 

за одделна месна заедница служи и како избирач-
ки список на работните луѓе и граѓаните од таа 
заедница заради избор на делегацијата и органите 
на месната заедница. 

Општинскиот орган на управата што го води 
општиот избирачки список е должен заверен пре-
пис од посебниот извод од општиот избирачки спи-
сок уредно и благовремено да и достави на месната 
заедница заради избор на делегацијата и органите 
на месната заедница. 

Г л а в а IV 

ОПШТ ИЗБИРАЧКИ СПИСОК 

1. Водење на општиот избирачки список 

Член 16 
Во општиот избирачки список се запишуваат 

сите граѓани што наполниле 18 го дрган од живо-
тот. освен оние кои со правосилна судска одлука 
се наполно лишени од деловната способност. 

Член 17 
Во општиот избирачки список граѓаните се за-

пишуваат според своето живеалиште. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, лицата кои подолго од шест месеци се нао-
ѓаат на школување надвор од подрачјето на оп-
штината во која имаат живеалиште^ (студенти, пи-
томци на воени училишта и др.), ќе се запишат, 
по нивно барање, во општиот избирачки список во 
местото во кое се наоѓаат на школување. Во таков 
случај овие лица ќе се бришат од избирачкиот 
список на општината на чие подрачје имаат жи-
веалиште. 

Член 18 
Граѓанинот може да биде запишан само во оп-

штиот избирачки список на една општина. 

Член 19 
Општиот избирачки список е единствен и по-

стојан. 
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Член 20 
Општиот избирачки список се води за подрач-

јето на секоја општина. 
Општиот избирачки список се составува во 

еден примерок. 
Член 21 

Општиот избирачки список ги има следните 
колони: реден број, презиме и име, пол, да-
тум на раѓањето, место на живеење (улица и број 
на куќата, населено место, населба) и забелешка. 

Покрај општиот избирачки список, се води и 
именик. 

Член 22 
Општиот избирачки список може да се води во 

форма на картотека. 
За секој граѓанин се води посебно картотечно 

ливче. 
Во поглед на содржината на одделни кар-

тотечни ливчиња и начинот на водењето на кар-
тотеката, се применуваат одредбите на овој закон 
за општиот избирачки список. 

Член 23 
Општиот избирачки список го води надлежни-

от општински орган на управата. 

Член 24 
Ако подрачјето на општината опфаќа две или 

повеќе населени места, за секое такво место се 
води посебен извод на избирачкиот список. 

За населените места на подрачјето на општи-
ната со помалку од 100 жители може да се утврди 
да не се водат посебни изводи на избирачкиот 
список, туку граѓаните од таквите населени ме-
ста да се запишуваат во изводот на избирачкиот 
список што се води за најблиското населено место 
на подрачјето на општината. 

Во поголемите населени места може да се води 
посебен извод на избирачкиот список за одделни 
делови на населеното место (блокови, улици и др.). 

Посебните изводи на избирачките списоци за 
сите населени места на подрачјето од одделна оп-
штина го сочинуваат заедно со општиот избирач-
ки список на таа општина. 

Член 25 
Во општиот избирачки список се запишуваат 

сите граѓани што имаат избирачко право и жи-
веалиште на подрачјето на општината за која се 
составува избирачкиот список. 

Во општиот избирачки список се запишуваат, 
според своето живеалиште, и граѓаните што се на-
оѓаат на отслужување на воениот рок или на воена 
вежба. 

Во општиот избирачки список се запишуваат и 
граѓаните што имаат избирачко право, а живеат 
во странство, освен оние кои засекогаш се исе-
лиле од Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. Овие лица се запишуваат во општи-
от избирачки список според нивното последно жи-
веалиште пред заминувањето во странство. 

Член 26 
Запишувањето во општиот избирачки список се 

врши врз основа на податоците од матичните кни-
ги, службената евиденција, други јавни исправи 
или други веродостојни докази и непосредно про-
верување. 

Член 27 
Општинскиот орган на управата што ги води 

матичните книги е должен на органот што го води 
општиот избирачки список да му доставува из-
вештаи за лицата од подрачјето на општината кои, 
според податоците во матичните книги, наполниле 
18 години од животот, како и извештаи за умре-
ните лица кои на денот на смртта имале напол-
нети 18 години од животот. 

Општинскиот орган на управата што води еви-
денција на живеалиште е должен на органот што 
гр води општиот избирачки список да му доставу-

ва податоци за лицата што се доселиле на подрач-
јето на општината со намера постојано да живеат 
тука, а наполниле 18 години од животот, како и 
податоци за лицата што наполниле 18 години од 
животот, а кои засекогаш се иселиле од подрачјето 
на општината. 

Општинскиот суд е должен да му ја достави 
правосилната судска одлука со која некое лице е 
наполно лишено од деловната способност на орга-
нот што го води општиот избирачки список за онаа 
општина на чие подрачје е живеалиштето на ли-
цето. 

Член 28 
Органот што го води општиот избирачки спи-

сок е должен, врз основа на податоците од член 
27 на овој закон, да ги запише во општиот изби-
рачки список лицата од подрачјето на општината и 
лицата што се доселиле во некое место на подрач- . 
јето на општината со намера постојано да живеат 
тука, а кои наполниле 18 години од животот, како 
и да ги брише од општиот избирачки список ли-
цата што умреле, што се иселиле засекогаш во 
друго место, или кои врз основа на правосилна 
судска одлука се наполно лишени од деловна спо-
собност. 

Органот што го води општиот избирачки спи-
сок ќе ги запише во општиот избирачки список, 
по нивно барање, лицата од подрачјето на општи-
ната и лицата што се доселиле во некое населено 
место во општината со намера постојано да жи-
веат тука, а кои наполниле 18 години од животот. 

За запишувањето во општиот избирачки спи-
сок на лицата што се доселиле во некое населено 
место на подрачјето на општината органот што го 
води општиот избирачки список ќе го извести ор-
ганот на управата на општината на чие подрачје 
е населеното место во кое лицето е запишано во 
избирачкиот список, а органот што го води тој из-
бирачки список ќе го брише тоа лице од избирач-
киот список. На ист начин ќе се постапи ако под 
условите од член 17, став 2 на овој закон лицето 
што се наоѓа на школување надвор од подрачјето 
на општината во која има живеалиште ќе биде за-
пишано во избирачкиот список во местото на шко-
лувањето. 

Ако органот што го води општиот избирачки 
список на друг начин несомнено утврди дека во 
општиот избирачки список се запишани одделни 
лица што умреле или засекогаш се иселиле од по-
драчјето на општината за која тој го води оп-
штиот избирачки список, ќе донесе решение за 
нивното бришење од избирачкиот список. Реше-
нието за бришење од избирачкиот список на лице 
кое засекогаш се иселило од подрачјето на оп-
штината, ќе му се достави на тоа лице ако е поз-
ната неговата адреса, а ако неговата адреса не е 
позната — решението ќе се објави на вообичаен 
начин во местото на неговото последно живеа-
лиште. 

Член 29 
Исправки и дополнувања на општиот избирач-

ки список можат да се вршат во текот на целата 
година. 

Член 30 
Бришењето на одделни лица од општиот изби-

рачки список се врши на тој начин што во оп-
штиот избирачки список се прецртува неговото име 
и презиме, а во забелешката се наведува причи-
ната за бришење. 

Член 31 
Органот што го води општиот избирачки спи-

сок е должен кон општиот избирачки список да 
направи именик, во кој според презимето по аз-
бучен ред се запишуваат граѓаните. 

Сите промени што се внесуваат во општиот 
избирачки список се внесуваат и во соодветните 
колони на именикот. 

Член 32 
Именик може да се води посебно за секој из-

вод на општиот избирачки список. 
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Именикот ги има следните колони: реден број, 
реден број на општиот избирачки список, презиме 
и име и живеалиште. 

Именикот може да се води и во форма на кар-
тотека. 

2. Исправки и заклучување на општиот избирачки 
список по распишување на изборите 

Член 33 
Во рок од три дена од денот на распишува-

њето на изборите за делегати во општествено-по-
литичкиот собор на собранието на општината, ор-
ганот што го води општиот избирачки список ќе ги 
извести граѓаните со објава дека можат да го пре-
гледаат општиот избирачки список и да бараат не-
гова исправка. Во истиот рок општиот избирачки 
список ќе се изложи на увид на вообичаен начин. 

Кога се распишуваат избори за делегати во оп-
штествено-политичкиот собор на собранието на оп-
штината — органот што го води општиот избирач-
ки список проверува дали во избирачкиот список 
се запишани сите граѓани што наполниле 18 го-
дини од животот, а имаат живеалиште на подрач-
јето на општината, како и дали, од тој список се 
бришани имињата на лицата што умреле или засе-
когаш се иселиле. 

Член 34 
Секој граѓанин има право да го прегледа оп-

штиот избирачки список и да бара негова ис-
правка. 

Граѓанинот може да поднесе барање за запи-
шување или исправка ако тој или некој друг граѓа-
нин не е запишан во општиот избирачки список, 
или ако е запишано лице кое нема избирачко пра-
во или нема живеалиште на подрачјето од таа оп-
штина, или лице што умрело, или. што неговото 
име или името на друго лице е неправилно запи-
шано. 

Барањето за запишување или исправка на оп-
штиот избирачки список може да се поднесе нај-
доцна осум дена пред денот определен за изјас-
нување за изборот на делегатите во општествено-
политичкиот собор. 

Барањето за запишување или исправка на оп-
штиот избирачки список му се поднесува усно или 
писмено на органот што го води општиот избирач-
ки список. Ако барањето е поднесено усно, ^ орга-
нот што го води општиот избирачки список ќе на-
прави за тоа службена белешка. 

По повод барањето за запишување или ис-
правка на општиот избирачки список органот што 
го води општиот избирачки список ќе постапи по 
барањето ако најде дека барањето е основано, а 
во спротивно — за барањето решава комисијата 
за избирачки списоци на собранието на општината. 

Член 35 
Кога ќе се распишат избори за делегати во 

општествено-политичкиот собор на собранието на 
општината, органот што го води општиот изби-
рачки список го заклучува општиот избирачки спи-
сок осум дена пред денот определен за изјаснува-
њето на изборот. 

Општиот избирачки список се заклучува на тој 
начин што на последната страница на секој извод 
на избирачкиот список, односно на избирачкиот 
список за целото подрачје на општината се назна-
чува: колку секој извод односно избирачки список 
има страници, бројот на запишаните избирачи (оз-
начен со број и букви), како и датум кога е заклу-
чен изводот односно избирачкиот список. 

Ако општиот избирачки список се води по из-
води за одделни населени места или нивни делови 
односно населби, органот што го води општиот 
избирачки список ќе утврди и со посебен акт кол-
ку изводи заедно го сочинуваат општиот избирач-
ки список, бројот на страниците на секој извод на 
избирачкиот список, бројот на избирачите во по-
себните изводи (означен со број и букви), како и 
датум кога е заклучен општиот избирачки список. 

Општиот избирачки список, кој се води во 
форма на картотека, се заклучува на тој начин 
што органот што го води општиот избирачки спи-
сок со посебен акт утврдува: за кои населени ме-
ста на подрачјето на општината се водат посебни 
картотеки и вкупниот број на картотечни ливчи-
ња за секое од тие места, односно вкупниот број 
на ливчињата на картотеката што се води за це-
лото подрачје, на општината, колку од тие карто-
течни ливчиња се прецртани, како и датум кога 
е заклучен општиот избирачки список. 

Заклучениот општ избирачки список, заедно со 
актот со кој се утврдува колку посебни изводи го 
сочинуваат тој список, односно посебниот акт за 
заклучување на општиот избирачки список што се 
води во форма на картотека, го потпишуваат и го 
заверуваат со печат на собранието на општината 
старешината на органот што го води општиот из-
бирачки список и службеното лице што го води 
тој список. 

Член 36 
Општиот избирачки список, по неговото заклу-

чување, се доставува на потврда на комисијата за 
избирачки списоци на собранието на општината. 
Кон општиот избирачки список на комисијата и се 
доставуваат и другите материјали што служеле за 
составување на списокот и барањата на граѓаните 
за запишување во општиот избирачки список од-
носно за негова исправка, кои не ги уважил орга-
нот што го води општиот избирачки список, со 
образложение зошто не се уважени барањата. Ако 
општиот избирачки список се води во форма на 
картотека, на комисијата за избирачки списоци и 
се доставуваат само посебниот акт од органот што 
го води општиот избирачки список за заклучување 
на општиот избирачки список и барањата на гра-
ѓаните што не се уважени, со образложение зошто 
не се уважени. 

3. Препишување на општиот избирачки список 

Член 37 
Ако собранието на општината утврди дека оп-

штиот избирачки список или одделни негови из-
води не се уредни или се во таква состојба што 
не даваат сигурна основа за спроведување на из-
борите, може да одлучи да се препише општиот 
избирачки список во целина или само одделни не-
гови изводи. 

Препишувањето на општиот избирачки список 
се врши на тој начин што во новиот општ изби-
рачки список, односно во одделни посебни изво-
ди на тој список што се препишуваат, се внесу-
ваат имињата на сите граѓани што биле запишани 
во првобитниот избирачки список, освен оние гра-
ѓани чии имиња се прецртани во тој список, а по-
крај тоа се внесуваат и имињата на сите допол-
нително запишани граѓани. 

Така препишаниот општ избирачки список од-
носно препишаните одделни посебни изводи на тој 
список ќе се заклучат на^ начин предвиден во 
член 35 од овој закон и ќе се достави на потврда 
на општинската комисија за избирачки списоци. 
Кон новиот општ избирачки список ќе се достави 
на комисијата и стариот избирачки список, откако 
претходно ќе се заклучи и на него ќе се назначи 
дека е препишан и дека ја изгубил важноста. 

4. Комисија за избирачки списоци 

Член 38 
Комисијата за избирачки списоци на собрание-

то на општината (комисија) ја проверува правил-
носта на општиот избирачки список, одлучува по 
барањата на граѓаните за запишување односно за 
исправка на избирачкиот список кои не ги ува-
жил органот што го води општиот избирачки спи-
сок, и го потврдува општиот избирачки список. 

Комисијата ја формира собранието на општи-
ната. 
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Комисијата се состои од претседател и двајца 
членови и ист број заменици што ги именува со-
бранието на општината. Претседателот на комиси-
јата и неговиот заменик се именуваат од редот на 
делегатите во соборите на собранието на општина-
та, а членовите и нивните заменици можат да би-
дат именувани и од редот на граѓаните. 

Член 39 
Кога комисијата ќе утврди дека општиот из-

бирачки список е правилно составен, во рок од 
осум дена од денот на приемот го потврдува со 
потпис од претседателот и членовите на комисијата 
и со печат од собранието на општината, и така по-
тврдениот список со другиот материјал во истиот 
рок му го враќа на органот што го води општиот 
избирачки список. 

Ако комисијата најде дека општиот избирачки 
список не е правилно составен, ќе му го врати на 
органот што го води општиот избирачки список 
за да ги изврши потребните исправки во рок од 
три дена од денот на неговото примање. 

Кога се распишуваат избори за делегати во оп-
штествено-лолитичкиот собор на собранието на оп-
штината, комисијата е должна во рок од 48 часа 
од денот на примањето на општиот избирачки спи-
сок да утврди дали е тој правилно составен и да 
го потврди или да определи да се извршат во него 
потребните исправки во рок од 48 часа од моментот 
на неговото примање. 

Ако општиот избирачки список се води во фор-
ма на картотека, комисијата го потврдува на тој 
начин што со потпис од претседателот и членови-
те на комисијата и со печат на собранието на оп-
штината го заверува актот на органот што го води 
општиот избирачки список за заклучување на оп-
штиот избирачки список и тој акт со другите ма-
теријали му го враќа на органот што го води оп-
штиот избирачки список. 

Член 40 
Комисијата, откако ќе го прегледа општиот из-

бирачки список и ќе утврди дека препишаниот 
општ избирачки список е усогласен со стариот 
список и дека новозапишаните граѓани се правил-
но воведени, во рок од осум дена од денот на при-
мањето на списокот ќе го потврди препишаниот 
општ избирачки список со печат на собранието на 
општината и со потпис од претседателот и члено-
вите на комисијата, па така потврдениот список ќе 
му го врати на органот што го води општиот из-
бирачки список заедно со стариот општ избирачки 
список. Ако на комисијата и се достави на потвр-
да еден или повеќе изводи на општиот избирачки 
список, таа е должна да го потврди секој од тие 
изводи. 

Органот што го води општиот избирачки спи-
сок е должен да го чува стариот општ избирачки 
список најмалку пет години од денот на потврда-
та на новиот препишан општ избирачки список. 

Член 41 
Комисијата за секое барање за запишување 

во општиот избирачки список или за исправка на 
списокот ќе донесе решение во рок од три дена 
од денот на примањето на барањето. Решението му 
се доставува на лицето на кое се однесува бара-
њето. 

Против решението на комисијата може во рок 
од 48 часа од денот на доставувањето на решението 
да се изјави жалба на надлежниот општински суд. 
Општинскиот суд е должен да донесе решение во 
рок од 24 часа од моментот на приемот на жал-
бата. 

Решението на општинскиот суд е конечно. 
Врз основа на решението на општинскиот суд 

донесено по жалбата, запишувањето во општиот 
избирачки список ќе се изврши до денот определен 
за изјаснување за изборот на делегатите во оп-
штествено-политичкиот собор на собранието на оп-
штината. 

Г л а в а. V 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Глава V „Список на избира-
чите", со членовите 42 до 47 од Законот за избор 
на делегациите на основните самоуправни органи-
зации и заедници за собранијата на општествено-
политичките заедници („Службен весник на СРМ" 
број 8/74). 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

75. 
Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО ДРЖЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕР-

ВИТЕ ВО ОБВРЗНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за задолжително држе-
ње на средства на резервите во обврзници на фе-
дерацијата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 16 март 1976 година. 

Број 06-855 
16 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието 
на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДРЖЕЊЕ НА СРЕДСТВА 

НА РЕЗЕРВИТЕ ВО ОБВРЗНИЦИ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Корисниците на општествени средства, кои спо-

ред важечките сојузни закони задолжително фор-
мираат средства на резервите, должни се најмал-
ку 10% од тие средства да држат во обврзници на 
федерацијата, издадени врз основа на Законот за 
Зтврдување на вкупниот обем на расходите на бу-
џетот на федерацијата за 1976 година („Службен 
лист на СФРЈ", број 60/75). 

Доколку со откупот на обврзници од страна на 
корисниците на општествени средства не се обез-
беди износот од 171,9 мил. динари, разликата до тој 
износ ќе ја обезбедат деловните банки со откуп на 
обврзници во сразмерен дел на нивните средства на 
резервите. 

Член 2 
Процентот од член 1 на овој Закон се пресме-

тува на износот на средствата на резервите, иска-
жан во изворите на средствата на резервите во за-
вршната сметка на корисникот на општествени 
средства за 1975 год. 

Член 3 
Се ослободуваат од обврска на држење на сред-

ства на резервите во обврзници на федерацијата 
издадени во 1976 година оние корисници на опш-
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тествени средства чии извори на средства на ре-
зервите искажани во завршната сметка за 1975 го-
дина изнесуваат помалку од 10.000 динари. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства е должен 

првата рата на средствата на обврзниците на фе-
дерацијата во висина од 50% да ја уплати во рок 
од 8 дена од денот на објавувањето на овој закон. 

Доколку корисникот на општествените средства 
не постапи според одредбите на став 1 на овој 
член, Службата на општествено книговодство е 
должна да изврши пресметка и уплата на товар на 
средствата на корисникот. 

Член 5 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии да донесе поблиски прописи за начинот на 
пресметувањето и уплатувањето на средствата 
кои се држат во обврзници на федерацијата спо-
ред овој закон. 

Член 6 
Контролата на примената на одредбите на овој 

закон ја врши Службата на општественото кни-
говодство. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

X 
Се разрешуваат: 
м-р Александар Донев од должноста член на 

Извршниот совет на Собранието на СРМ и ре-
публички секретар за индустрија и трговија, по-
ради заминување на нова должност. 

Душко Ѓорѓиев од должноста член на Р1з-
вршниот совет на Собранието на СРМ и репуб-
лички секретар за труд, поради заминување на 
нова должност. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр, 06-864 
16 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

76. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25, член 

338, став 1, алинеја 7 од Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 16 март 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА 
ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА И РЕПУБЛИЧКИ 

СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

I 
Се именуваат: 
Стојан Маткалиев, член на Извршниот совет 

на Собранието на СРМ, за републички секретар 
за индустрија и трговија. 

Милан Хорват, член на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ, за републички секретар за 
труд. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-865 
16 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

77. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 2, член 

338, став 1, алинеја 5 и 7 од Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 16 март 1976 
година, донесе 

78. 
Врз основа на член 497, став 2 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, а во , врска со член 128 и 129 од Делов-
никот на Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на СРМ, Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16 март 1976 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР 
НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБ-
РАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I 
Се разрешува од должноста секретар на Со-

борот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, Томислав 
Стефовски, поради заминување на нова должност. 

II 
За секретар на Соборот на здружениот труд 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, се именува Живко Тодоровски досе-
гашен советник и секретар на Одборот за општест-
вено-политички систем, внатрешна политика и на-
родна одбрана на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на СРМ. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 15-878 
16 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СРМ, 

инж. Љубомир Готовски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ 

115. 
Врз основа на член 88 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), и член 23, став 1, точ-
ка 10 од Самоуправната спогодба за основање на 
Самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци. Собра-
нието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Кавадарци, 
на седницата одржана на 26 декември 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ ВО 1976 ГОДИНА 

I 
За обезбедување на финансиска стабилност во 

работењето и ликвидност во извршувањето на об-
врските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и други организации на кои 
им се доверува спроведувањето на здравственото 
осигурување, Заедницата на здравственото осигу-
рување издвојува средства во резервен фонд. 

II 
Задолжителна резерва за 1976 година ќе се пре-

сметува од основицата што ја сочинува вкупниот 
приход на Заедницата на здравственото осигурува-
ње на земјоделците по стапка од 3%. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

IV 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 01-781 од 12 декем-
ври 1974 година. 

Бр. 01-952 
26 декември 1975 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р 

116. 
Врз основа на член 23, точка 21 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ка-
вадарци, Собранието на Заедницата на здравство-
то и здравственото осигурување — Кавадарци, на 
седницата одржана на 26 декември 1975 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБО-

ТЕН ОДНОС 

I 
Придонесот за задолжителни видови на здрав-

ствена заштита и задравствена заштита што само-
стојно ја утврдуваат осигурениците во постојан ме-
сечен износ се плаќа: 

1. За лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции на кои, по прописите на инвалидско 
осигурување, се осигурени за сите случаи на инва-
лидност — 85 динари; 

2. За лицата кои учествуваат во организирани 
работни акции ако на тие работи работат најмал-
ку 6 часа дневно — 85 динари; 

3. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука — логорување —85 динари; 

4. За лицата припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за вре-
ме на изведување на задачите на територијалната 
одбрана — 85 динари; 

5. За уживателите на постојана државна по-
мош, дадена од страна на поранешните президиуми 
на народните собранија или од страна на Изврш-
ниот совет — 85 динари; 

6. За уживателите на инвалиднина по пропи-
сите за инвалидско осигурување и тоа само за слу-
чај на потреба од лекување во врска со повреда 
или заболување што предизвикало телесно оште-
тување на кои им припаѓа право на инвалиднина 
— 12 динари; 

II 
Придонесот за здравствена заштита во случај 

несреќа на работа и заболување од професионални 
болести во постојан месечен износ се плаќа: 

1. За учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факулте-
тите, уметничките академии, за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата — 8 
динари; 

2. За лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции на кои, по прописите за инвалидско 
осигурување, се осигурени за сите случаи на ин-
валидност — 8 динари; 

3. За лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции — 8 динари; 

4. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука — 8 динари; 

5. За лицата кои се наоѓаат на извршување на 
задачите на територијалната одбрана или на ци-
вилната заштита — 6 динари; 

6. За лицата кои работат помалку од полови-
ната од полното работно време — 8 динари, и 

7. За припадниците на доброволните органи-
зации на противпожарната заштита — 8 динари. 

III 
За членовите на потесното семејство на југо-

словенски државјани во работен однос во стран-
ство, ако не им е обезбедена здравствена заштита 
на членовите кои остануваат во Југославија од 
странскиот носител на осигурувањето — 90 динари. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

V 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-234 од 2 април 1975 
година. 

Бр. 01-960 
26 декември 1975 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р 
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117. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

Самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 23 точка 21 од Самоуправна-
та спогодба за основање Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ка-
вадарци, Собранието на Општинската заедница, на 
заедничка седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 26 декември 1975 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА, ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување на правата 
од здравственото осигурување на лицата вработени 
кај приватните работодавци, за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителни видови 
на здравствената заштита на населението не е 
утврдена основица за придонес. 

И 
За вработените лица ка ј приватните рабо-

тодавци, основица е личниот доход договорен меѓу 
работодавецот и работникот, но не помалку од след-
ните износи: 

— за неквалификувани работ. 1.200,00 динари 
— за полуквалификувани работ. 1.300,00 динари 
— за квавалификувани работ. 1.450,00 динари 
— за високо квалифик. работ. 2.000,00 динари 
— за домашни помошнички 1.200,00 динари 
За ученици во стопанството односно ученици на 

училиштата за квалификувани работници за кои 
покрај училишната се изведува и практична работа 
во работната организација, училиштето или при-
ватниот работодавец, основица е наградата што ја 
прима, но не помалку од следниот износ: 

— за прва година 140,00 динари 
— за втора година 280,00 динари 
— за трета година 420,00 динари 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во' „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

IV 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 01-231 од 4 април 
1975 година. 

Бр. 01-964 
26 декември 1975 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, е. р 

118. 
Врз основа на член 25, став 2 и 3 и член 24 

став 8 од Законот за СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74), точка 3, алинеја 5 од Упатството за начинот на 
пресметување и плаќање на придонес од доход на 
ООЗТ („Службен весник на СРМ", бр. 21/74) и член 
23, став 9 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кавадарци, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-

ното осигурување — Кавадарци, на заедничката 
седница на сите собори на делегатите, одржана на 
26 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
а) Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување на работниците се утврдува на 7,40% на 
бруто односно . . . н а нето основица и тоа: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита — 2,90% на бруто односно . . . .на нето ос-
новица, 

— за здравствена заштита што Заедницата са-
мостојно ја утврдува 4,50% на бруто односно 
на нето основица. 

б) Стапката на придонесот за здравствено оси-
гурување во случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се утврдува на 
0,70% од бруто основицата, а ќе се пресметува: 

— од доходот на основните организации на 
здружениот труд распоредени во дејностите од 1 
До 8, 

— од личниот доход за обврзниците на придо-
несот распоредени во дејностите 9 и 0. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 01-778 од 18 декем-
ври 1974 година. 

Бр. 01-951 
26 декември 1975 година Собор на делегатите па 

Кавадарци давателите на услуги, 
Претседател, 

д-р Тоде Галев, е. р. 
Собор на делегатите на 

корисниците на услуги 
— работници 

Претседател, 
Марија Ѓорѓиева, е. р. 

Собрание на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото 

осигурување — Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — 
ПРИЛЕП 

119. 
Врз основа на член 15, точка 3 од Самоуправ-

ната спогодба за основање Заедница на основното 
образование на Општина Прилеп и член 23, точка 
3 од Статутот на Заедницата на основното образ-
зование — Прилеп, Собранието на Заедницата на 
основното образование — Прилеп, на својата сед-
ница одржана на 28 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-

ПИТУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

I 
Важноста на Одлуката за утврдување стапките 

на придонесите за основното образование и воспи-
тување што ќе ги плаќаат обврзниците на при-
донесите утврдени со член 19, 20 и 21 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на образо-
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Еанието, заради обезбедување средства на Заед-
ницата на основното образование на општината 
Прилеп, број 198/1 од 26 јуни 1975 година, се 
продолжува и за 1976 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРИ", а ќе 
се примени од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 01-54 
28 февруари 1976 година Претседател, 

Прилеп Милан ѓорѓиоски, е. р. 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет — 'Комисијата за спрове-

дување на постапката за пополнување на работ-
ните места при Електростопанство — Скопје — 
ООЗТ ХЕ „Шпиље" — Дебар врз основа на член 
9 став 2 и член 11 од Самоуправната спогодба за 
меѓусебните односи на работниците 'во здруже-
ниот труд, а во врска со член 16, став I од иста-
та спогодба, 

р а с п и ш у в а 
П О В Т О Р Е Н О Г Л А С 

за пополнување на работното место: 
— Референт за народна одбрана и безбедност 

— еден извршител. 
Покрај општите услови утврдени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— да имаат завршено средно образование 
— да се резервни воени старешини 
— да имаат 3 години работно искуство во ор-

ганите за народна одбрана и безбедност. 
Огласот е отворен 8 дена по објавувањето. 
Молбите-пријавите со потребната документа-

ција да се доставуваат до Комисијата за спроведу-
рање на постапката за пополнување на работни 
места при ООЗТ ХЕ „ШПИЉЕ" — Дебар. 

Некомплетирани и ненавреме поднесени при-
јави нема да се земаат во (разгледување. (17) 

Извршниот одбор на Планинарското друштво 
ПТТ — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
Управник на Планинарскиот дом ПТТ „Водно" 

— Скопје 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд, пријавените кандидати треба да ги 
исполнуваат и посебните услови: 

1. завршена виша угостителска туристичка 
школа и над 10 години работно искуство. 

2. високо квалификуван угостителски работник 
и над 10 години работно искуство. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат до Планинарското друштво при ПТТ — 
Скопје. (89) 

Работничкиот совет на Работната заедница „За-
еднички служби" при ОЗТ Фабрика за цемент и 
азбестцементни производи „Усје" — Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за две упразнети работни места: 
1. Раководител на работната единица „Книго-

водство" (финансиски директор) — повторен кон-
курс, еден извршител. 

2. Раководител на Работната заедница „Заед-
нички служби" (директор на Р. 3.), еден извршител. 

Покрај општите услови, кандидатите треба да 
ги исполнуваат и следните посебни услови: 

Кандидатот под реден бр. 1 треба да има завр-
шено висока стручна подготовка (економски ф а -
култет) со работно искуство од 7 години во стру-
ката. 

Кандидатот под реден бр. 2 треба да има завр-
шено висока стручна подготовка (правен факул-
тет) со правосуден испит или (економски факул-
тет) со работно искуство од 7 години во струката. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи. 

Молбите со потребните документи да се дос-
тават до Одделението за кадри при Работната ор-
ганизација. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од де-
нот на објавувањето. 

Молбите со некомплетираните документи не-
ма да се земаат за разгледување. (88) 

Централниот работнички совет на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Радовишко Поле" — Ра-
довиш, на својата седница на ден 6. ОЗ. 1976 год. 
врз основа на донесената одлука, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работно место: 
— Раководител на комерцијална служба на ни-

во на комбинат. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за меѓусебните односи, кандидатот треба да ги 
исполнува и следните посебни услови: 

— да има завршено економски или земјоделски 
факултет со три години работно искуство од кој 
1 (една) година раководно искуство; 

— да не е осудуван; 
— да не е под истрага; 
— да е државјанин на СФРЈ; 
— да ја има регулирано воената обврска; 
— да има морално-политички квалитети. 
Личниот доход според самоуправната спогод-

ба за личните доходи и систематизацијата на ра-
ботните места. 

Молбите со потребната документација канди-
датите можат да ги достават во рок од 15 дена од 
објавувањето на конкурсот до конкурсната коми-
сија на ЗИК — „Радовишко Поле" — Радовиш. 

Некомплетираните документи како и подоцна 
пристигнатите документи комисијата нема да ги, 
зема предвид. 

Предимство имаат запослените во комбинатот. 
(83) 

Конкурсната комисија на Комуналната орга-
низација на здружен труд „Скопски пазар" — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за директор на работната организација 

(реизбор) 
Покрај општите услови кандидатот треба да ги 

исполнува и следните услови: 
— за работното место директор може да конку-

рираат лица со завршено вишо образование и нај-
малку 10 години работно искуство на раководни 
работни места; 

— да имаат морално-политички квалитети за 
вршење на раководни работни должности и со 
судска пресуда да не им е забрането вршење на 
раководни должности; 

— во својата досегашна работа да имаат пос-
тигнато позитивни резултати. 
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Предност при изборот ќе имаат лица кои по 
оценка на работничкиот совет и членовите на оп-
штествената заедница даваат најголема гаранција 
за натамошно успешно раководење и програмскиот 
развој на работната организација. 

Со молбата кандидатите се должни да доста-
ват: 

— диплома за завршено образование; 
— уверение дека не се под истрага; 
— уверение дека не се осудувани по чл. 134 

од Законот за конституирање и впишување во 
судскиот регистар. 

Молбите со потребните документи да се дос-
тавуваат до Конкурсната комисија при „Скопски 
пазар" — Скопје. 

Некомплетираните молби нема да се разгледу-
ваат. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (82) 

Советот на Економскиот факултет во Скопје 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

а) За избор на наставници во постојанен ра-
ботен однос (во сите звања) по предметите: 

— Социологија со самоуправен социјализам, 
— Анализа на работењето на ОЗТ, 
— Политичка економија. 
б) За избор на соработници во постојанен ра-

ботен однос во звањето асистент по предметите: 
— Социологија со самоуправен социјализам, 
— Група предмети од областа на сметководст-

вото. 
Во звањето помлад асистент по предметите: 
— Политичка економија, два кандидати, 
— Група предмети од областа на финансиите. 
Условите за избор се регулирани со Законот 

за високото образование и Статутот на работната 
организација на Економскиот факултет во Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
факултетот во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. (84) 

Работничкиот совет при Фабриката за произ-
водство на филтери „Југовитропан" — Делчево 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
1. Директор на фабриката за производство на 

филтери „ Југовитропан" Делчево; 
2. Технички директор; 
3. Раководител на финансиско-сметководен сек-

тор. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

За работното место под реден број 1: 
— да има завршено еден од следните факулте-

ти: економски, технолошки или машински; 
— да има работно искуство во струката седум 

години и тоа на работи кои се од индустриско про-
изводство; 

— да има работно искуство во раководење во 
производна организација најмалку шест години; 

— со својата работа да покажал организатор-
ски способности; 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Покрај овие услови кандидатот да не е осу-

дуван и да не е покрената против него кривична 
постапка. 

За работно место под реден број 2 кандидати-
те да ги исполнуваат следните посебни услови: 

— да имаат завршено машински или техно-
лошки факултет; 

— да имаат три години работно искуство во 
струката и тоа во производна работна организа-
ција; 
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— да поседуваат морално-политички квалитети. 
За работното место под реден број 3 кандида-

тите треба да ги исполнуваат следните посебни ус-
лови: -фј 

— да имаат завршено виша економска школа, 
книговодствен смер, со шест години работно ис-
куство, од кои најмалку четири години на рако-
водно работно место во книговодството во произ-
водни организации, или средно економско учи-
лиште со осум години работно искуство во кни-
говодството, од кои најмалку шест години на ра-
ководно работно место во производни организации; 

— да поседуваат морално-политички квалитети. 
Пријавените кандидати за работното место под 

реден број 1 од овој конкурс, покрај молбата, да 
ги достават и следните документи: доказ за за-
вршено образование, доказ за работно искуство, 
уверение дека не се осудувани и програма за раз-
вој на работната организација. 

Кандидатите за работното место под реден број 
два од конкурсот, покрај молбата, треба да ги 
достават и следните документи: доказ за заврше-
но образование и доказ за работно искуство. 

Пријавените кандидати за работното место под 
реден број три од конкурсот, покрај молбата, тре-
ба да ги достават и следните документи: доказ за 
завршено образование и доказ за работно искуство. 

Споменатите документи кандидатите да ги дос-
тават до Конкурсната комисија при Фабриката 
„Југовитропан" — Делчево. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". Некомплети-
раните документи нема да се земаат предвид при 
разгледувањето. 

СОДРЖИНА 
Страна 

72. Закон за образување општини во град 
Скопје и за утврдување на нивните под-
рачја — — — — — — — — — 137 

73. Закон за избор на делегати во соборите 
на собранието на градската заедница — 139 

74. Закон за избирачките списоци — — — 142 
75. Закон за задолжително држење на сред-

ства на резервите во обврзници на феде-
рацијата — — — — — — — — — 146 

76. Одлука за именување републички секре-
тар за индустрија и трговија и републич-
ки секретар за труд — — — — — — 147 

77. Одлука за разрешување на членови на 
Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија .— 147 

78. Одлука за разрешување и именување 
секретар на Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 147 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

115. Одлука за задолжително издвојување 
средства во резервен фонд на Заедни-
цата на здравството и здравственото оси-
гурување во 1976 година — — — — — 148 

116. Одлука за постојаните износи на при-
донесите за здравствено осигурување на 
одделни категории лица надвор од ра-
ботен однос — — — — — — — — 148 

117. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање на придонесот 
за здравствено осигурување на лица вра-
ботени кај приватните работодавци — — 149 

118. Одлука за утврдување висината на при-
донесот на здравственото осигурување на 
работниците во 1976 година — — — — 149 

119. Одлука за продолжување важноста на 
одлуката за утврдување стапките на при-
донесите за основното образование и вос-
питуваше на општина Прилеп — — — 149 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излегоа од печат 
З Б И Р К А 

НА СУДСКИ ОДЛУКИ 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Збирката ги содржи, покрај предговор, сите одлуки од судската практика на 
Врховниот суд на Македонија за десеттого дишен период заклучно со 1974 година. 

Материјата е систематизиран по области во три дела: 
— одлуки од судската практика по кривично право, 
— одлуки од судската практика по граѓанско право, 
— одлуки од судската практика по управни спорови. 
Кон збирката е даден и регистар на поимите. 
Оваа збирка може многу корисно да им послужи во практиката на судиите, 

јавните обвинители и правобранители, адво патите и на правниците во органите на упра-
вата и во организациите на здружениот труд, и па другите организации во уедначување 
на судската и управната практика. 

Цената е 150 динари. 
З А К О Н 

ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите 

Збирката содржи, покрај републичкиот Закон, и делови од сојузниот Закон за 
наследувањето што се во важност. 1 

Збирката има за цел да го олесни користењето на Законот за наследувањето, 
кој спаѓа меѓу првите закони од новата проширена надлежност на републиките со но-
вата содржина и суштина на југословенскиот федерализам. Со објаснувањата и со прика-
зот на судската практика, како и со реги старот на поимите, Збирката претставува една 
вообличена целина од овој вид, која ќе им послужи како прирачно помагало на судо-
вите и другите правосудни и заинтересирани органи, на работните организации^ на адво-
катите и на сите други што на непосреден или посреден начин пројавуваат интерес за 
проблемите на наследувањето. 1 

Збирката ја приготвил: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Маке-
донија; судската практика ја средила: Мирослава Каличанин, советник во Републичкиот 
секретаријат за правосудство. 1 

Рецензија и предговор д-р Горѓи Цаца, републички секретар за правосудство. 
Цената е 42 динари. 

Д Е Л О В Н И К 
ЛА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Овој нов деловник е донесен од Собранието на СРМ при крајот на минатата 

година, а објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 37/75. 
Со Деловникот се утврдуваат правилата за работа и организација на Со-

бранието на СР Македонија, неговите собори, како и на работните тела на Собранието и 
на соборите. 

Цената на збирката е 25 динари.1 

Се наоѓа во печат: 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 

ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
Збирката ги содржи: Закон за бракот, Закон за односите на родителите и де-

цата, Закон за посвојување, Правилник за начинот на водење евиденција за посвоените 
лица и за определување на документи за посвојувањето, Закон за старателство, Закон за 
личното име, Закон за прогласување на ис чезнати лица за умрени и за докажување 
смртта, Закон за матичните книги, Упатство за водење на матичните книги, предговор и 
предметен регистар. ' 

Целта на збирката е да ја олесни примената на законите и другите прописи. 
Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што ги решаваат про-
блемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите 
на управата, на судовите, на органите за старателство, на адвокатите, како и на гра-
ѓаните и студентите. ! 

Збирката ја приготвил: д-р Миле Хаџи Васи лев-Вардарски, професор на 
Правниот факултет во Скопје. ' 

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија: 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 
Цена на збирката е 30 динари. ' 
ЗБИРКА ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања. 
Збирката има 650 страници во дво бојна корица. 
Цена на збирката е 120 динари. ! 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА на Уставниот суд на Македонија 
Цена на збирката е 50 динари. ' 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ за изборниот систем во организациите на здружениот 

труд (избор на работнички совети, други органи на управување и директори), со објас-
нувања и обрасци. 

Цена на збирката е 45 динари. 
Порачки прима Претплатната служба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, 

пошт. фах 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на опште-
ственото книговодство — Скопје. ! 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод »Гоце Делчев" — Скопје 


