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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР 
НА ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И НА ДЕЛЕ-
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делегациите и на делегатите во собранијата на 
општествено-политичките заедници и на самоуп-
равните интересни заедници, 

што 'Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1981 година. 

Бр. 08-2886 
28 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на 'Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И 
НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЈАТА НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА 

САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Прв дел 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА ЗА И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА 
ДЕЛЕГАЦИИТЕ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

1. Основни одредби 

Член 1 
Со овој закон се уредува постапката за избор 

и отповикување на членовите на делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници и 
на делегатите во собранијата на општествено-по-
литичките заедници, како и на делегатите во соб-
ранијата на самоуправните интересни заедници и 
на нивните основни заедници и единици (самоуп-
равни интересни заедници). 

Член 2 
Работните луѓе и граѓаните во основните само-

управни организации и заедници формираат свои 
делегации заради непосредно остварување на свои-
те права, должности и одговорности и за органи-
зирано учество во вршењето на ; функциите на соб-

ранијата на општествено-политичките заедници и 
на- самоуправните интересни заедници (делегации). 

Во формирањето на делегациите во основните 
високообразовни организации и во основните ор-, 
ганизации за средно образование, учествуваат ре-
довните студенти и учениците, под услови и на 
начин утврдени со ОВОЈ закон. 

Член 3 
Составот и бројот на членовите на делегациите 

на основните самоуправни организации и заедни-
ци, како и начинот на изборот и отповикувањето 
на нивните членови го утврдуваат основните са-
моуправни организации и заедници со својот ста-
тут, во согласност со овој закон. 

Член 4 
Составот на делегацијата на основната само-

управна организации и заедница мора да обезбе-
ди застапеност на работниците од сите делови на 
процесот на работата, односно на работните луѓе 
и граѓаните од сите делови или населени места во 
месната заедница и да му одговара на социјалниот 
состав на основната самоуправна организација и 
заедница. 

Бројот на членовите на делегацијата треба да 
биде сразмерен на бројот на работниците од секој 

дел на процесот на работата во основната самоуп-
равна организација и заедница, односно на бројот 
на работните луѓе и граѓаните од секој' дел или 
населено место во месната заедница, со тоа што 
секој дел на процесот на работата, односно секој 
дел или , населено место во месната заедница мора 
да има на јмалку еден член во делегацијата. 

Во делегацијата се избираат на јмалку седум 
членови. 

Член 5 
Членовите на делегациите на основните само-

управни организации и заедници се избираат за 
време од 4 години. 

Член 6 
Во основните самоуправни организации и за -

едници во кои се вработени до 30 работни луѓе, 
функцијата на делегација ја вршат сите работни 
луѓе, освен оние што според Уставот и овој закон 
не можат да бидат избрани во делегацијата. 

Член 7 
Во општествено-политичките организации, ф у н -

кцијата на делегација ја вршат нивните избрани 
тела определени со нивниот ' статут, односно со 
други одлуки. 

Член 8 
Во основните самоуправни организации и за -

едници може да се формираат посебни делега-
ции за организирано учество во вршењето на 
функциите на собранијата на самоуправните ин-
тересни заедници, односно делегации за повеќе 
сродни самоуправни интересни заедници или за 
одделни области и дејности. 

Во основните високообразовни организации и 
во основните организации за средно образование, 
редовните студенти и учениците можат да фор-
мираат посебна делегација за организирано уче-
ство во вршењето на функциите на собранијата 
на самоуправните интересни заедници. 
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Член 9 
Функција на делегација за учество во врше-

њето на функциите на собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници може да врши работнич-
киот совет или друг на него по положба и ф у н к -
ција соодветен орган на управување на тие орга-
низации и заедници, утврден со статутот на основ-
ната самоуправна организација и заедница, ако со 
оглед на бројот на вработените не постоjат услови 
да се формира и посебна делегација за организи-
рано учество во вршењето на функциите на соб-
ранијата на самоуправните интересни заедници. 

Член 10 
Во општествените организации и здружени-

јата на граѓаните што учествуваат во основањето, 
односно во управувањето со работите на самоуп-
равните интересни заедници, функцијата на деле-
гација ја вршат нивните избрани органи опреде-
лени со нивниот статут, односно со други одлики. 

Член 11 
Делегатите во собранието се избираат како пос-

тојани делегати за време од 4 години или како 
повремени делегати. 

Повремените делегати се делегираат за оддел-
на седница, за определени прашања или за опре-
делен временски период. х 

Основните самоуправни организации и заедни-
ци, општествените организации и здруженијата на 
граѓаните, односно собранијата на општините и на 
самоуправните интересни заедници одлучуваат за 
делегирање на постојани или повремени делегати, 
доколку со Уставот и со овој закон не е поинаку 
определено. 

Со самоуправен општ акт на основната само-
управна организација и заедница, односно со општ 
акт на собранието на општината, на самоуправна-
та интересна заедница и на општествената орга-
низација и здружението на граѓаните се уредува 
начинот на делегирањето на повремените делега-
ти во согласност со овој закон. 

Член 12 
Работниот човек и граѓанинот, односно членот 

на делегацијата и делегатот, не можат да бидат 
лишени од правото да гласаат на изборите или 
од правото да гласаат за отповикување, ниту да 
бидат спречени да гласаат. 

Член 13 
Слободата и тајноста на гласањето не може да 

се ограничува. 
Никој не може да биде повикан на одговор-

ност поради гласањето, ниту е можно од него да 
се бара да се изјасни како и за кого гласал. 

Член 14 
Сите дејствија и акти на државните органи, 

како и сите поднесоци и други списи во врска со 
изборите за делегати, се ослободени од плаќање 
на такса. 

2. Избирачко право 

Член 15 
Работните луѓе во сите облици на здружување 

на трудот и средствата и интересите со навршени 
15 години живот, имаат право да избираат и да 
бидат избрани за членови на делегацијата и да 
избираат делегати во собранијата на општествено-
политичките заедници и на самоуправните инте-
ресни заедници. 

Право да избираат и да бидат избрани во де-
легацијата на месната заедница имаат работните 
луѓе и граѓаните што имаат живеалиште во мес-
ната заедница, со навршени 18 години живот. 

За делегат во собранието на општествено-по-
литичката заедница, односно на самоуправната ин-
тересна заедница која рамноправно одлучува со 
надлежните собори на собранието на општествено-
политичката заедница, може да биде избран само 
работниот човек, односно граѓанинот што напол-
нил 18 години живот. 

Член 16 
'Земјоделците кои го здружуваат својот труд, 

земјиште, средства за работа, односно други сред-
ства во односи на тра јна соработка со организа-
циите на здружениот труд, во поглед на изборот 
на членовите на делегацијата имаат право како и 
работните луѓе во тие организации. 

Член 17 
За член на делегацијата на основната самоуп-

равна организација и заедница не може да биде 
избран работниот човек кој како индивидуален 
работоводен орган или како претседател или член 
на колегијален работоводен орган му одговара на 
работничкиот совет или на друг на него по полож-
ба и ф у н к ц и ј а соодветен орган на управувале , 
како ни другите работници со посебни овластува-
ња и одговорности како што се: заменикот или 
помошникот на работоводниот орган, раководите-
лите на посебни сектори или други работници со 
посебни овластувања и одговорности кои му се не-
посредно одговорни на работничкиот совет, односно 
на другиот соодветен орган на управување опре-
делени со статутот на основната самоуправна ор-
ганизација и заедница и со закон. 

"За член на делегацијата на работната заед-
ница на државен орган не може да биде избиран 
функционерот кој раководи со органот и неговиот 
заменик, како ни раководен работник во тој орган 
определен со статутот на работната заедница на 
органот. 

Член Ш 
Работните луѓе и граѓаните можат да го отпо-

викаат членот на делегацијата што го избрале. 
На отповиканиот член на делегацијата му прес-

танува мандатот кога тоа ќе го утврди делега-
цијата. 

Член 19 
Членовите на делегацијата ги избираат работ-

ните луѓе и граѓаните во основните самоуправни 
организации и заедници, од составот на тие орга-
низации и заедници, непосредно .и со тајно гла-
сање. 

Делегациите на основните самоуправни орга-
низации и заедници, односно делегатите на тие 
организации и заедници во собранието делегираат 
од составот на тие делегации постојани или пов-
ремени делегати во соодветниот собор на собра-
нието на општествено-политичката заедница, од-
носно во собранието на самоуправната интересна 
заедница, со тајно гласање, со гласачки ливчиња. 

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

За изборот на делегатите во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, се изјаснуваат врз основа на 
листата на кандидатите, делегатите во општестве-
но-политичките собори на собранијата на општи-
ните, со тајно гласање. 

Член 20 
Делегат во собранието на општествено-поли-

тичката заедница не може да биде избран или име-
нуван функционер на орган на општествено-поли-
тичката заедница што му одговара на собранието 
на таа заедница ниту судија, јавен обвинител, ј а -
вен правобранител и општествен правобранител на 
самоуправувањето како и нивните заменици однос-
но помошници што ги избира односно именува тоа 
собрание. 
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На лицата од став il на овој член, што се из-
брани за делегати, им престанува функцијата со 
денот на нивниот избор. 

З а делегат во собранието на самоуправната ин-
тересна заедница не може да биде избиран работ-
ниот човек, односно граѓанинот избран за делегат 
во собранието на општествено-политичката заед-
ница за ЧИЈ а територија е основана самоуправната 
интересна заедница која врз основа на Уставот и 
статутот одлучува рамноправно со надлежните со-
бори на собранието на таа општествено-политичка 
заедница, како и членовите на делегацијата на ра-
ботната заедница која врши работи за соодветната 
самоуправна интересна заедница. 

Член 2.1 
Делегацијата, односно делегациите на основни-

те самоуправни организации и заедници, како и 
соборите односно собранијата, можат да го отпо-
викаат делегатот што го делегирале по постапка 
утврдена со овој закон. 

Член 20 
Ако работните луѓе и граѓаните, делегацијата 

односно делегациите или делегатите во соборите, 
односно во собранијата, на гласањето се изјаснат 
против отповикувањето на членот на делегацијата, 
односно на делегатот што го избрале, не може од 
истите причини да се поднесува нов предлог за 
отповикување на тој член на делегацијата, однос-
но на делегатот. 

3. Предлагање и утврдување на кандидати 

Член 23 
Кандидационата постапка за избор на членови 

на делегациите и на делегатите во собранијата на 
општествено-политичките заедници и на самоуп-
равните интересни заедници ја спроведуваат орга-
низациите на Социјалистичкиот сојуз, односно ор-
ганизациите на синдикатот. 

Член 24 
Кандидатите за членови на делегациите на ос-

новните самоуправни организации и заедници ги 
предлагаат и утврдуваат работните луѓе и граѓа-
ните во тие организации и заедници во Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Македонија 
(Социјалистички сојуз) и тоа во неговите органи-
зации, односно во организациите на синдикатот 

Редовните студенти во основните високообра-
зовни организации и учениците во основните ор-
ганизации за средно образование ги предлагаат и 
утврдуваат кандидатите за членови на делегација-
та од својот состав, на свои собири. 

Член 25 
Кандидатите за делегати во соборот на здру-

жениот труд на собранието на општината и на 
Републиката и во соборот на месните заедници 
на собранието на општината, ги предлагаат деле-
гациите на соодветните основни самоуправни ор-
ганизации и заедници, на свои собири. 

,Кандидатите за делегати во општествено-поли-
тичкиот собор на собранието на општината и на 
Републиката, ги предлагаат избраните тела на оп-
штествено-политичките организации што вршат 
функција на делегација во тие организации. 

,Кандидатите за делегати во Соборот на оп-
штините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, ги предлагаат делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници и 
на општествено-политичките организации на оп-
штината, на свои собири. 

Кандидатите за делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници, ги предлагаа! 
делегациите на основните самоуправни организа-
ции и заедници и избраните органи на општестве-
ните организации и здруженијата на граѓаните што 

учествувале во основањето, односно во управува-
њето со работата на самоуправната интересна за -
едница. 

Член 26 
Кандидатите за делегати во соборот на здру-

жениот труд и соборот на месните заедници на со-
бранието' на општината, односно во собранието на 
самоуправната интересна заедница, ги утврдува 
кандидационата конференција на делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници 
што се формира за секоја делегатска единица 
(кандидациона конференција). 

Кандидатите за делегати во општествено-поли-
тичкиот собор на собранието на општината и во 
Соборот на здружениот труд и Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, како и во собранијата на пошироките 
самоуправни интересни заедници ги утврдува кан-
дидационата конференција на Општинската кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз (општинска 
кандидациона конференција). 

Кандидатите за делегати во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија ги утврдува кандидацир-
ната конференција на Републичката конференци-
ја на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Македонија (Републичка кандидациона конфе-
ренција). 

4. Распишување и одржување на изборите 

Член 27 
Изборите за членови на делегацијата ги рас-

пишува работничкиот совет, односно соодветниот 
орган на управување на основната самоуправна 
организација односно заедница. 

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

Член 28 
Изборите за делегати ги распишува претседа-

телот на собранието на општествено-политичката 
заедница, односно на самоуправната интересна за -
едница. 

Изборите за делегати мораат да се одржат н а ј -
доцна 15 дена пред истекот на времето за кое биле 
избрани делегатите на кои им престанува ман-
датот. 

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

Решението за распишување на изборите се 
објавува во службеното гласило во кое се објаву-
ваат општите акти на собранијата на општестве-
но-политичките заедници, односно на самоуправ-
ните интересни заедници. 

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

Член 29 
Изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните 

за избор на делегати во општествено-политичкиот 
собор на собранието на општината се врши во ист 
ден на целата територија на Социјалистичка Ре -
публика Македонија, и тоа во недела. 

5. Делегатски единици 

Член 30 
Бројот на делегатите што ги делегираат деле-

гациите на основните самоуправни организации и 
заедници во собранијата на општествено-политич-
ките заедници, односно на самоуправните интерес-
ни заедници се определува сразмерно со бројот на 
работните луѓе што работат во тие организации 
односно заедници, со учеството во општествениот 
производ, односно според бројот на работните луѓе 
и граѓаните што живеат во месните заедници и со 

/ 
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други критериуми утврдени со статут и закон, 
водејќи сметка за обезбедување на соодветна зас-
тапеност на "одделни области на општествениот 
труд, односно на територијалните подрачја. 

Собранието на општествено-политичката заед-
ница, односно на самоуправната интересна заедни-
ца го определува бројот на делегатите што ги де-
легира секоја делегација, односно ги утврдува де-
легациите што делегираат заеднички делегат (де-
легатска единица). 

Делегатските единици се формираат така што 
во секоја од нив по правило да се избира по еден 
делегат. 

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

Член 31 
Ако на листата на кандидатите се кандидира-

ни онолку кандидати колку што се избираат чле-
нови на делегацијата, за член на делегацијата е 
избран секој кандидат кој ' добил мнозинство гла-
сови од сите работни луѓе и граѓани во основната' 
самоуправна организација односно заедница. Ако 
ова мнозинство гласови не го добијат онолку кан-
дидати колку што се избираат членови на делега-
цијата, за непополнетите места се повторува це-
лата изборна постапка. 

Ако се кандидирани повеќе кандидати, но по-
малку од двојниот број од бројот на членовите на „ 
делегацијата, избрани се кандидатите што добиле 
мнозинство гласови од сите работни луѓе и гра-
ѓани во основната самоуправна организација од-
носно заедница. Ако ова мнозинство гласови не го 
добијат онолку кандидати колку 1нто се избираат 
членови н,а делегацијата, за непополнетите места 
се повторува гласањето. Ако ниту на повторното 
гласање не биде избран потребниот број членови 
на делегацијата, за непополнетите места се повто-
рува целата изборна постапка. ^ 

Ако се кандидирани двоен или поголем од 
двоен број кандидати отколку што се избираат 
членови на делегацијата избрани се кандидатите 
што добиле најголем број гласови. 

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

Член 32 
Ако листата на кандидатите содржи онолку 

кандидати колку што се избираат делегати од со-
одветната делегатска единица, за делегат е избран 
кандидатот што добил мнозинство гласови од сите 
членови на ,делегацијата, о д н о в о од сите 
делегати во соборот или во собранието на општи-
ната, односно во собранието на самоуправната ин-
тересна заедница. Ако ова мнозинство не го доби-
јат онолку кандидати колку што се избираат де-
легати, за непополнетите места се повторува цела-
та изборна постапка. 

Ако се кандидирани повеќе кандидати, но по-
малку од двојниот број од бројот на делегатите 
што се избираат, избрани се кандидатите што до-
биле мнозинство гласови од сите членови на де-
легацијата; односно од сите делегати во соборот 
или во собранието на општината односно на са-
моуправната интересна заедница. Ако ова мно-
зинство не го добијат онолку кандидати колку што 
се избираат делегати, за непополнетите места се 
повторува гласањето. Ако ниту на повторното гла-
сање не биде избран потребен број делегати, за 
непополнетите места се повторува целата изборна 
постапка. 

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

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

Ако две, односно повеќе делегации избираат 
заеднички делегат, за делегат е избран кандида-
тот што добил мнозинство гласови на членовите 
во двете, односно во повеќе од половината деле-
гации на основните самоуправни организации од-
носно заедници, односно кандидатот што добил 
мнозинство гласови во делегациите на основните 
самоуправни организации, односно заедници во 
кои се вработени поголем број работни луѓе. 

Член 33 
За избрани делегати во општествено-политич-

киот собор на собранието на општината се сметаат 
кандидатите" за чиј избор се изјасниле мнозинство-
то од работните луѓе и граѓаните во општината 
запишани во избирачкиот список. 
' За избрани делегати во Општествено-политич-
киот соб"ор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, се сметаат оние кандидати за 
кои се изјасниле мнозинството делегати во оп-
штествено-политичките собори во повеќе од поло-
вината собранија на општините на ' чии подрачја 
живее повеќе од половината население во Репуб-
ликата. 

Ако мнозинството од ставовите 1 и 2 на овој 
член не го добијат онолку кандидати колку што 
се избираат делегати, за непополнетите места се 
повторува целата изборна постапка.' 

Ако при изјаснувањето за изборот на делега-
тите два јца или повеќе кандидати за непополне-
тите места за делегати добиле еднаков број гласо-
ви од мнозинството работни луѓе и граѓани, однос-
но од мнозинството делегати, гласањето се повто-
рува за тие кандидату. Ако и на повторното из-
јаснување ниту еден од тие кандидати не го до-
бие потребното мнозинство, за неисполнетите мес-
та се повторува целата изборна постапка. 

Член 34 
Верификацијата на мандатите на делегатите ја 

врши секој собор на собранието на општествено-
но литичката . заедница одделно, односно собранието 
на самоуправната интересна заедница. 

Начинот на известувањето, на соборот, односно 
на собранието за избраните делегати (верификаци-
ја) се уредува со деловникот на собор на собра-
нието на општествено-политичката заедница, од-
носно на собранието на самоуправната интересна 
заедница. 

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

Член 35 
' На членот на делегацијата и на делегатот му 

престанува мандатот пред истекот на времето за 
кое е избран: 

1) со отповикување; 
21) со уважување на оставка; 
3) со осуда со правосилна пресуда на безус-

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

4) со губење на својството по основ на кое е 
избран за член на делегацијата; 

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

6) со престанок: ма својството врз основа на кое 
е избран за делегат ако во рок од 60 дена не биде 
избран за член на друга делегација во рамките 
на истата делегатска единица. 
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На делегатот што е отповикан, односно што 
поднел оставка му престанува делегатската ф у н к -
ција со денот кога соборот, односно собранието ќе 
утврди дека мандатот му престанал со отповику-
вање,односно со денот на уважувањето на остав-
ката. 

8. Повторни и дополнителни избори/ 

Член 36 
Повторни избори за членови на делегацијата 

и за делегати ,се вршат: 
1) ако надлежната изборна комисија го по-

ништи гласањето поради неправилности во спро-
ведувањето на изборите, односно при изјаснување-
то за изборот и 

2) во случаите предвидени во членовите 31, 32 
и 33 од овој закон. 

Повторни избори за делегати се вршат, освен 
во случаите од точките 1 и 2 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 изјас- ' 
нувањето за избор на одделен делегат поради не-
правилности во спроведувањето на изборите, од-
носно изјаснувањето за изборот. 

Член 37 
На повторните избори што се вршат поради 

причините од точка 1 став II на член 36 од овој 
закон, гласањето се врши според постојната листа 
на кандидатите, а повторните избори што се вр-
шат поради причините од точка 2 став 1 на член 
36 од овој закон, гласањето се врши според нова 
листа на кандидатите. 

Новата листа на кандидатите за повторните 
избори се поднесува најдоцна ,10 дена пред денот 
определен за спроведување на овие избори, од-
носно на изјаснувањето за изборот. 

Член 38 
Повторните избори во случаите од точките 1 и 

2 на став 1 на член 56 од овој закон ги распишува 
надлежната изборна комисија. 

, Повторните избори во случаите од став 2 на 
член 36 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 
избори' се определува денот на нивното одржува-
ње и денот од кога почнуваат да течат роковите 
за изборните дејства. 

Член 39 
Дополнителните избори се вршат кога на чле-

нот на делегацијата, односно на делегатот му пре-
стане мандатот пред истекот на времето за кое е 
избран. 

Дополнителни избори задолжително се вршат 
кога поради престанок на мандатот на членовите 
на делегацијата, односно на делегатите бројот на 
членовите на делегацијата, односно на делегатите 
се намали за повеќе од една третина, односно кога 
тоа го бара на јмалку една третина о д ' делега-
циите на основните самоуправни организации и 
заедници од подрачјето на делегатската единица 
или кога делегацијата, односно делегатската еди-
ница остане без ниеден делегат во соборот. Допол-
нителните избори се вршат и кога за' тоа ќе одлучи 
соодветниот собор на собранието, а за општестве-
но-политичките собори и кога тоа го бараат н а ј -
малку две избрани тела на општествено-политич-
ките организации што вршат функција на делега-
ција. 

Член 40 
Доколку со овој закон не е поинаку определе-

но на повторните и дополнителните избори за чле-
нови на делегациите, односно за делегати соод-
ветно се применуваат одредбите од овој закон што 
се однесуваат на нивниот избор. 

9. Органи за спроведување на изборите за членови 
на делегации и делегати 

Член 41 
Со спроведувањето на изборите за членови на 

делегацијата и со гласањето за отповикување ра-
ководат изборна комисија и избирачки одбори што 
ги формира органот на основната самоуправна 
организација односно заедница, определен со са-
моуправен општ акт. 

Изборна комисија се формира во секоја ,ос-
новна самоуправна организација и заедница што 
формира делегација. 

,Кога се формира заедничка делегација се фор-
мира заедничка изборна комисија, на начин ут-
врден со самоуправната спогодба за формирање на 
заедничка делегација. 

Составот и начинот на работата н^ изборната 
комисија и избирачките одбори за избор на чле-
нови на делегацијата се уредува со самоуправен 
општ акт на основната самоуправна организација 
и заедница. -

Со спроведувањето на изборите за делегати 
и со гласањето за отповикување, раководат из-
борни комисии, избирачки одбори и претседател-
ства на собирите на делегациите (претседателство 
на делегацијата), во согласност со ОВОЈ закон. 

З а член на изборна комисија, на избирачки 
одбор односно на претседателство на делегацијата 
и за нивен заменик не може да биде именуван 
кандидатот предложен - за член на делегацијата 
односно за делегат, како и членот на делегацијата 
односно делегатот за чие отповикување се гласа. 

Изборните комисии се постојани органи за 
спроведување на изборите и на гласањето за от-
повикување на членовите на делегацијата и на 
делегатите и се формираат за време од четири 
години. 

Органите за спроведување на изборите и на 
гласањето за отповикување на делегати одлучу-
ваат во полн состав, со мнозинство гласови на 
своите членови. 

Член 42." 
Со изборот на делегатите, односно, со гласа-

њето за отповикување на делегатите во соборите 
па Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и во собранието на пошироката самоуп-
равна интересна заедница, раководи претседателот 
на соодветниот собор, односно претседателот на 
собранието на општината и на собранието на по-
широката самоуправна интересна заедница, со два ј -
ца делегати што ги избира соборот односно собра-
нието. 

Претседателот на соодветниот собор, односно на 
собранието и делегатите што му помагаат во из-
борот не можат да раководат со изборот, односно 
со гласањето за отповикување ако се согласат да 
се кандидираат за делегати во соборите на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
или на поширока самоуправна интересна заедни-
ца, односно ако се гласа за нивното отповикување. 

Член 43 
Изборните комисии од член 41 став 5 од овој 

закон се формираат како: општински изборни ко-
мисии, Републичка изборна комисија и изборни 
комисии на самоуправните интересни заедници. 

Член 44 ' 
Изборната комисија ја сочинуваат претседател, 

секретар и определен број членови што ги имену-
ва собранието на општествено-политичката заед-
ница, односно на самоуправната интересна заед-
ница. 

/ Републичката изборна комисија ја сочинуваат 
претседател, секретар и тројца членови. 

На претседателот, секретарот и членовите на 
изборната комисија им се определуваат заменици. 

Претседателот и заменикот на претседателот 
на изборната комисија се именуваат од редот на 
дипломираните правници. 
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Составот и измените во составот на изборната 
комисија се објавуваат во службеното гласило на 
општината односно во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Член 45 
Општинската изборна комисија ги врши след-

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

борите и за гласањето за отповикување на деле-
гатите во соборите на собранието на општината; 

,2ј) ги огласува листите на кандидатите за /пос-
тојани делегати во соборите на собранието на оп-
штината; 

3) ги огласува листите на кандидатите з а ' из-
бор на делегати во Соборот на здружениот труд 
и во Соборот на општините на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија од подрачје-
то на општината; 

4,) ги утврдува и прогласува резултатите од 
гласањето за избор на делегат кој се избира во 
две или повеќе делегации и од изјаснувањето на 
работните луѓе и граѓаните за изборот на деле-
гати во општествено-политичкиот собор на собра-
нието на општината; 

5) ги утврдува резултатите од гласањето за 
отповикување на делегат во соборите на собра-
нието на општината; 

6) им поднесува извештај на соборите на соб-
ранието на општината за резултатите од изборите, 
односно од гласањето за отповикување; 

7) издава соопштенија за резултатите од из-
јаснувањето за изборот на делегатите, односно од 
гласањето за отповикување на делегатите во со-
борите на собранијата на општините; 

8i) ги утврдува резултатите од изборите и од 
гласањето за отповикување на делегатите во Со-
борот на здружениот труд и во Соборот на оп-
штините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија од подрачјето на општината; 

9) формира избирачки одбори и ги именува 
нивните членови; 

10) се грижи за правилната работа на изби-
рачките одбори и врши надзор над нивната ра -
бота; 

1.1) ги определува избирачките места; 
1.2) врши технички подготовки во врска со из-

борот на делегатите и со гласањето за отповику-
вање и 

'13) врши други работи според одредбите од овој 
закон. 

Член 46 
Републичката изборна комисија: 

се грижи за законито спроведување на из-
борите и на гласањето за отповикување на деле-
гатите во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија; 

2i) ја огласува кандидатската листа за избор 
на делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија; 

3) ги утврдува резултатите од изјаснувањето 
за изборот и од изјаснувањето за отповикување на 
делегати во Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија; 

4) на соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија им поднесува извеш-
тај за резултатите од изборите и од гласањето за 
отповикување на делегатите; 

5ѓ) ги објавува во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија" резултатите од 
изборите за делегати во соборите на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, како и 
резултатите од гласањето за отповикување; 

6) дава објаснувања за применач на одредбите 
ца овој закон и за спроведувањето на изборите; 

7ј) го определува начинот на ракување и чу-
вање на изборните акти и 

В) врши и други работи според одредбите од 
овој закон. 

Републичката изборна комисија пропишува об-
расци за извршување на изборните дејства утвр-
дени со ОВОЈ закон за избор на делегатите во со-
бранијата на општествено-политичките заедници. 

Член 47 
Изборната комисија на самоуправната инте-

ресна заедница: 
1) се грижи за законито спроведување на из-

борите и на гласањето за отповикување; 
i2) ги огласува листите на кандидатите за из -

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

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

легати, како и резултатите од гласањето за отпо-
викување; 

50 издава уверенија за избраните постојани де-
легати и на делегатите избрани во две или пове-
ќе делегации; 

6) издава соопштенија за резултатите од из-
борите, односно од гласањето за отповикување на 
делегатите и 

7) врши и други работи според одредбите од 
овој закон. 

,Изборната комисија на пошироката самоуп-
равна интересна заедница, освен работите од став 
1 точка 5 на овој член ги врши и следниве работи: 

— дава објаснувања за примената ' на одред-
бите од овој закон што се однесуваат на избор-
ната постапка за избор на делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници и 

— пропишува обрасци за спроведување на из-
борите за делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници здружени во пошироката 
самоуправна интересна заедница. 

Член 48 
Претседателството на делегацијата го сочину-

ваат претседавач и два јца членови што се изби-
раат од редот на членовите на делегацијата, со 
мнозинство гласови од присутните членови. 

Претседателството на делегацијата ги врши 
особено следниве работи: 

1) раководи со собирот на делегацијата; 
I 2 I ) ги утврдува и објавува резултатите од гла-

сањето; 
3i) организира технички подготовки за избори-

те и за гласањето за отповикување и 
4) врши и други работи според одредбите од 

овој закон и општ акт. 

Член 40 
Избирачкиот одбор за из јаснување на работ-

ните луѓе и граѓаните за избор на делегатите во 
општествено-политичкиот собор на собранието на 
општината го сочинуваат претседател и два јца 
членови што ги именува општинската изборна ко-
мисија. 

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

Избирачкиот одбор раководи со гласањето за 
из јаснување на работните луѓе и граѓаните за из-
борот, односно со гласањето за отповикување на 
делегатите и обезбедува правилност и тајност во 
гласањето. 

Член 50 
Државните органи и органите на самоуправ-

ните организации и заедници се должни да им 
укажуваат помош на органите за спроведување 
на изборите и да им даваат податоци што им се 
потребни за нивната работа. . 
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10. Гласачко ливче 
Член 5il 

Гласачкото ливче за избор на членови на деле-
гацијата содржи: 

1) означување на основната самоуправна ор-
ганизација, односно заедница во која се врши из-
борот на членовите на делегацијата и 

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

,Кандидатите се внесуваат во гласачкото лив-
че по редот по КОЈ се наведени во листата на кан-
дидатите. 

Пред името на секој кандидат се става реден, 
број. 

Гласачкото ливче има печат на основната са-
моуправна организација односно заедница. 

Гласачкото ливче за избор на членови на де-
легациите на земјоделците и на другите работни 
луѓе организирани во заедници на земјоделците, 
во комори и во други облици на здружување има 
печат на органот на управување на месната заед-
ница или на комората, односно на организацијата 
во КОЈ а се здружени. 

Член 52 
'Гласачкото ливче за избор на делегати во со-

борот на здружениот труд на собранието на општи-
ната и на Републиката, во соборот на месните 
заедници на собранието на општината и во собра-
нието на самоуправната интересна заедница со-
држи: 

1) назив на соборот, односно на собранието за 
кое се врши изборот и денот на изборот; 

2) означување на делегацијата, односно на де-
легатската единица во која се врши изборот; 

31) име и презиме на кандидатите и 
40 означување на бројот на делегатите што се 

избираат во делегатската единица. 
На гласачкото ливче имињата на кандидатите 

се внесуваат по редот по кој се наведени во лис-
тата на кандидатите. 

,Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Гласачкото ливче за избор на делегати во со-
борот на здружениот труд и во соборот на месни-
те заедници на собранието на општината и во со-
бранието на самоуправната интересна заедница 
има печат на основната самоуправна организација 
односно заедница. 

Гласачкото ливче за избор на делегати од де-
легациите на земјоделците и на другите работни 
луѓе организирани во заедници на земјоделците, 
во комори и во други облици на здружување има 
печат на органот на управувањето на месната за -
едница или на комората, односно на организација-
та во која се здружени. 

Гласачкото ливче за избор на делегати во Со-
борот на здружениот труд и во Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија има печат на собранието на општи-
ната. 

Гласачкото ливче за избор на делегати во со-
бранието на пошироката самоуправната интересна 
заедница има печат на самоуправната интересна 
заедница во чие собрание се врши изборот на де-
легатите. 

Член 53 
Гласачкото ливче за избор на делегати во оп-

штествено-политичкиот собор содржи: 
1) означување дека изјаснувањето се врши за 

избор на делегати во општествено-политичкиот со-
бор на собранието и 

i2) име и презиме на кандидатот. 
На гласачкото ливче имињата на кандидатите 

се внесуваат по редот по кој се наведени во лис-
тата на кандидатите. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Ако листата на кандидатите содржи повеќе 
кандидати отколку што се избираат делегати во 

општествено-политичкиот собор во гласачкото лив-
че имињата на кандидатите од редот на народ-
ностите и етничките групи се наведуваат одделно, 
со означување на најмалиот број делегати што се 
избираат од редот на народностите и етничките 
групи. 

Општинската изборна комисија става свој пе-
чат на гласачкото ливче за избор на делегати во 
спштествено-политичкиот собор на собранието на 
општината. 

Републичката изборна комисија става свој пе-
чат на гласачкото ливче за избор на делегати на 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
СоциЈалистичка Република Македонија. 

Член 54 
Гласачкото ливче за отповикување на деле-

гат содржи: 
1) означување на соборот, односно на собра-

нието и на делегатската единица во која е избран 
делегатот за чие отповикување се гласа и 

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

Под името на делегатот отпечатени се едно 
под друго зборовите: „за отповикување" и „про-
тив отповикување". 

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени 
зборовите: 
„за отповикување" или зборовите: „против отпо-
викување", како и гласачките ливчиња пополнети 
така што да не може со сигурност да се утврди 
дали избирачот гласал за или против отповикува-
њето, се сметаат за неважечки. 

Член 55 
Како неважечко се смета и гласачкото ливче 

на кое е заокружен редниот број пред имињата 
на повеќе кандидати отколку што се избираат чле-
нови на делегацијата односно делегати, ливчето 
на кое се внесени и заокружени нови имиња, не-
пополнетото ливче, како и ливчето што е попол-
нете така што да не може со сигурност да ' се ' 
утврди за кои кандидати избирачот гласал. 

Втор дел 

И З Б О Р И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ САМОУПРАВ-

Н И ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

1. Формирање на делегации 

Член 56 
Делегации формираат работните луѓе во ос-

новните организации на здружениот труд и во 
работните заедници што вршат административно-
стручни, помошни и на нив слични работи од за -
еднички интерес за повеќе основни организации 
во работната организација, работните луѓе во ра -
ботните заедници што вршат такви работи во зе-
мјоделска или друга задруга, во организација на 
деловно здружување, банка и заедница на осигу-
рување; работниците односно работните луѓе во 
земјоделска задруга, во основна задружна органи-
зација, во основна организација на кооперанти, во 
занаетчиска и друга задруга, во договорна орга-
низација на здружениот труд и во друга самоуп-
равна организација и заедница; работните луѓе 
во работните заедници на државните органи, оп-
штествено-политичките организации, општествени-
те организации и здруженијата на граѓаните и во 
други работни заедници што не се организирани 
како организации на здружениот труд, како и ак -
тивните воени лица и цивилните лица на служба 
во вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Член 57 
Редовните студенти во основните високообразов-

ни организации и учениците во"основните организа-
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иии за средно образование избираат од својот состав 
до една третина од вкупниот број членови на де-
легацијата на соодветната1 основна организација. 

Б Р О Ј О Т на членовите на делегацијата што ги 
избираат редовните студенти, односно учениците 
се утврдува со самоуправен општ акт на основната 
самоуправна организација од став 1 на овој член. 
ј Работните луѓе и редовните студенти, односно 
учениците ги избираат одделно членовите на де-
легацијата на основната самоуправна организации 
од став 1 на овој член, од својот состав. 

Член 68 
Делегација формираат и работните луѓе што 

трајно работат во дел од основната организација 
на здружениот труд што не е на подрачјето на 
општината во која е седиштето на -таа организа-
ција. 

По исклучок од став 1 на овој член, работни-
те луѓе во основната организација на здружениот 
труд чие седиште е од подрачјето на една од 
општините во град Скопје и деловите на таа ор-
ганизација што се наоѓаат на подрачјето на овие 
општини, формираат една делегација во општина-
та во која е седиштето на соодветната основна 
организација на здружениот - труд. 

Член 59 
Земјоделците и членовите на нивните дома-

ќинства што се занимаваат со земјоделство (зе-
мјоделци) кои не се организирани во задруги и 
во други облици на здружување, формираат по-
себна заедница за избор на членови на делегаци-
јата (заедница на земјоделците) за подрачјето на 
месната заедница. 

Член 60 
Работните луѓе што самостојно вршат занает-

чиска и друга дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓаните заедно со 
работниците вработени к а ј нив, организирани во 
комора или во друг облик на здружување за по-
драчјето на општината, формираат делегација. 

Работните луѓе што со личен труд самостојно 
во вид на занимање вршат уметничка или друга 
културна, адвокатска или друга професионална 
дејност заедно со работниците вработени к а ј нив, 
организирани во комора или во друг облик на 
здружување за подрачјето на општината, форми-
раат делегација. 

Член 61 
Работните луѓе и граѓаните во месните заед-

ници формираат делегација во месната заедница. 

Член 62 
Работните луѓе во две или повеќе работни за -

едници на - државните органи, општествено-поли-
тичките организации, општествените - организации 
и здруженијата на граѓаните, како и активните 
воени лица и цивилните лица на служба во воо-
ружените сили на СФРЈ, можат со самоуправна 
спогодба да формираат заедничка делегација во 
согласност со овој закон. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член, се определува бројот на членовите и соста-
вот на делегацијата, како и начинот на избор и 
отповикување на членовите на делегацијата. 

1 На формирањето на делегацијата на активни-
те воени лица и цивилните лица на служба во 
вооружените сили на СФРЈ , се применуваат одред-
бите од овој закон доколку со сојузен закон не 
е поинаку определено. 

Член 63 
Ако во текот на траењето на мандатниот пе-

риод на собранието на општествено-политичката 
заедница и на самоуправната интересна заедница, 
се формира нова основна самоуправна организа-
ција или заедница, или ако работните луѓе и гра-

ѓаните од основните самоуправни организации и 
заедници кои не учествувале во основањето на са-
моуправната интересна заедница и пристапат на 
самоуправната спогодба за основање на заедница-
та, формираат делегација и учествуваат во рабо-
тата на собранието на општествено-политичката 
заедница, односно на самоуправната интересна за -
едница со делегацијата, односно со делегациите од 
соодветната област на трудот, во една од делегат-
ските единици во^ согласност ' со овој закон. 

Собранието на општествено-политичката заед-
ница, односно на самоуправната интересна заед-
ница може да определи дополнителни избори за 
избор на делегати од редот на делегациите од став 
1 на овој член. 

2. Предлагање и утврдување на кандидати 
за членови на делегацијата 

Член 64 
Собирот на работните луѓе и граѓаните во ос-

новната самоуправна' организација, односно заед-
ница за предлагање на кандидати за членови на 
делегацијата го свикува претседателот на работ-
ничкиот совет, односно на соодветниот орган на 
управување во договор со организацијата на Со-
цијалистичкиот сојуз, односно со организацијата 
на синдикатот. 

Собирот на заедницата на земјоделците го сви-
кува претседателот на органот на управување на 
месната заедница во договор со организацијата на 
Социјалистичкиот сојуз. 

Собирите на работните луѓе што самостојно 
вршат занаетчиска и друга дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓаните 
и на работниците вработени к а ј нив, како и на ра -
ботните луѓе кои со личен труд самостојно во вид 
на занимање вршат уметничка или друга култур-
на, адвокатска или друга професионална дејност и 
на работниците вработени к а ј нив, го свикува прет-
седателот на органот на управување на комората, 
односно на организацијата во која тие се здруже-
ни во договор! со организацијата на синдикатот, / 

Член 65 
Со собирот на работните луѓе и граѓаните ра-

ковски, до изборот' на претседателството на соби-
рот, претставник на свикувачот на собирот. 

Член, бб 
Работните луѓе и граѓаните ги утврдуваат кан-

дидатите со изјаснување, за секој предложен кан-
дидат, по редот по кој се предложени. 

За утврден кандидат се смета секој од пред-
ложените кандидати кого го прифатило мнозин-
ството од работните луѓе и граѓаните присутни на 
собирот. 

iKora 'кандидатите за членови на делегацијата 
се утврдуваат на два или повеќе собири на работ-
ните луѓе и граѓаните, за утврден се смета секој 
кандидат чија кандидатура е прифатена на соби-
рите што опфаќаат на јмалку една петтина од 
вкупниот број на работните луѓе и граѓаните на 
основната самоуправна организација и заедница, од-
носно на дел на процесот на работа или чија кан-
дидатура е прифатена на јмалку на една третина 
од собирите на работните луѓе и граѓаните на таа 
организација односно заедница. 

За работата на собирот се води записник. 

Член 67 
Листата на кандидатите за избор на членови 

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

ници со повеќе делови на процесот на работа и во 
месните заедници со повеќе делови или населени 
места, листата на кандидатите се составува по де-
лови. 

Листата на кандидатите мора да содржи н а ј -
малку онолку кандидати колку што се избираат 
членови на делегацијата. Листата на кандидатите 
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составена по делови на процесот на работа, однос-
но по делови или населени места во месната за -
едница мора да содржи за секој дед најмалку 
онолку кандидати колку што се избираат членови 
на делегацијата ,од соодветниот дел. 

Сите кандидати утврдени на собирите на ра-
ботните луѓе се внесуваат во листата на кандида-
тите која содржи особено: 

1) означување на основната самоуправна ор-
ганизација односно заедница, во која е утврдена 
листата и 

i2D име и презиме, занимање и место на живее-
ње на секој кандидат од листата. 

Член 68 
(Претседателството на собирот ја поднесува лис-

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

/Кон листата се приложуваат писмена из јава 
на секој к.андидат дека е согласен да биде канди-
дат за член на делегацијата и записниците од 
одржаните собири. 

Изборната комисија веднаш по приемот на лис-
тата на кандидатите утврдува дали е составена 
според одредбите на самоуправниот општ акт на 
основната самоуправна организација односно заед-
ница, во согласност со овој закон. 

Ако листата на кандидатите е составена сог-
ласно со став 3 на овој член, изборната комисија 
к е . ј а потврди, а во спротивност ќе ја одбие со ре-
шение, за што ќе го извести претседателството на 
собирот. 

Ако поднесената листа на кандидатите е од-
биена, нова' листа може да се поднесе дополнител-
но најдоцна два дена пред денот определен за из-
борите. 

Ако новата листа на кандидатите не се под-
несе во рокот од став 5 на овој член, изборите ќе 
се одржат најдоцна 1'5 дена по денот определен за 
спроведување на изборите. 

Член 60 
Ако поради откажување на утврдените канди-

дати или од други причини, на листата на канди-
датите останат помалку кандидати отколку што се 
избираат членови на делегацијата, на собир може 
да се дополни листата на кандидатите најдоцна два 
дена пред денот, определен за изборите. 

3. Избор на членови на делегацијата 

Член 70 
Изборот на членовите на делегацијата се врши 

на избирачки места што ги определува изборната 
комисија. 

На работните луѓе на основната самоуправна 
организација и заедница кои работат надвор од 
местото на седиштето на -основната самоуправна 
организација и заедница во земјата или во стран-
ство (работни единици, градилишта и слично), им 
се определува посебно избирачко место во местото 
во кое работат. 

Член 71 
Работните луѓе. кои се наоѓаат на служење на 

воениот рок или на воена вежба, а кои го задр-
ж а л е својст,вото на работник во здружениот труд, 
како и работните луѓе и граѓаните во месните за -
едници кои се наоѓаат на служење на воениот рок 
или на воена вежба, гласаат за членови на деле-
гацијата на својата основна самоуправна организа-
ција и заедница во воената единица, односно во 
воената установа. 

Член 72 
Изборната комисија на основната самоуправна 

организација и заедница составува список на ра-
ботните луѓе и граѓаните кои се наоѓаат на слу-
жење на воениот рок или на воена вежба и и го 
доставува на општинската изборна комисија. 

Општинската изборна1 комисија е должна вед-
наш по потврдувањето на листите на кандидатите 
за членови на делегациите да им достави на вое-
ните единици или на воените установи список на 
работните луѓе и граѓаните кои ќе гласаат за из-
бор на членови на делегациите во одделни основ-
ни самоуправни организации и заедници, потре-
бен број непополнети гласачки ливчиња со печат 
на основната самоуправна организација и заедни-
ца, како и потребен број на омоти адресирани на 
општинската изборна комисија. 

Член 73 ' 
Откако ќе го 'пополни гласачкото ливче со за -

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

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

Член 74 
Кога општинската изборна комисија ќ е ги ,при-

ми изборните материјали од член 73 на овој за -
кон ги доставува на изборните комисии на основ-
ните самоуправни организации и заедници. 

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

Член 75 
Ако работникот не е внесен во избирачкиот 

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

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

Случаите од ставовите 1 и 2 на овој член из -
бирачкиот одбор ги внесува во записникот. 

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

Член 76 
Гласањето започнува и завршува во времето 

што ќе го определи изборната комисија. 

Член 77 
По завршеното гласање резултатот од гласа-

њето на избирачкото место го утврдува избирач-
киот одбор и го внесува во записникот за текот 
на гласањето. 

Избирачкиот одбор, по утврдувањето на резул-
татот од гласањето и ги доставува на изборната 
комисија изборните акти. 

Член 78 
Избирачот може да гласа само за кандидатите 

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

Член 70 
Резултатите од изборите за членови на деле-

гацијата во основната самоуправна организација, 
односно заедница ги утврдува и огласува избора 
ната комисија. 
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Член 80 
Ако изборната комисија, врз основа на избор-

ните акти утврди неправилности на одделни или 
на сите избирачки места, што битно влијаеле врз 
резултатот од изборите, 'ќе го поништи гласањето 
на оние избирачки места на кои имало неправил-
ности и ќе определи4 повторно гласање. 

4. Отповикување на членовите на делегацијата 

Член 81 
Постапка за отповикување на член на деле-

гацијата се поведува по предлог од собирот на ра -
ботните луѓе и 'граѓаните во основната самоуправ-
на организација, односно заедница или по предлог 
на делегацијата, како и на организацијата на Со-
цијалистичкиот сојуз, односно на организацијата 
на синдикатот. 

Член 82 
Предлогот за поведување постапка за отпови-

кување на член на делегацијата е усвоен ако го 
прифатат мнозинството работни луѓе и граѓани 
на собирот. 

Ако предлогот за поведување постапка за от-
повикување на член на делегацијата се разгледу-
ва на повеќе собири на работните луѓе и граѓани-
те, предлогот се смета за усвоен ако го прифатат 
мнозинството работни луѓе и граѓан-и на собирите 
што опфаќаат најмалку една петтина од сите р а -
ботни луѓе и граѓани во основната самоуправна 
организација, односно заедница што го избрала, 
или ако предлогот е прифатен од на јмалку една 
третина од собирите на работните луѓе и граѓа-
ните во основната самоуправна организација од-
носно заедница. 

Член 83 
Членот на делегацијата е , отповикан ако за 

отповикувањето гласало мнозинство од сите работ-
ни луѓе и граѓани во основната самоуправна ор-
ганизација односно заедница. 

,Член 84 
На отповикувањето на членовите на делегаци-

јата соодветно се применуваат бдредбите од овој 
закон што се однесуваат на изборот на членови-
те на делегациите, доколку со овој закон не е 
поинаку определено. 

Трет дел 
И З Б О Р И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО 

СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЈАТА 
НА ОПШТИНИТЕ 

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

а) Предлагање и утврдување на кандидати 
и избор на делегати 

Член 85 
Делегатите во соборот на здружениот труд на 

собранието на општината ги избираат од својот 
состав една или повеќе делегации на основните 
самоуправни организации и заедници. 

Член 86 
Собирот на делегацијата за предлагање на 

кандидати за делегати во соборот на здружениот 
труд го свикува претседателот на работничкиот со-
вет, односно на другиот соодветен орган на упра-
вување во договор со организацијата на Соција-
листичкиот сојуз, односно со организацијата на 
синдикатот. 

З а предлагање на кандидати за делегати во со-
борот на здружениот труд може да се одржи за -
еднички собир на две или повеќе делегации што 
избираат заеднички делегат во соборот. 

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

З а прифатен кандидат се смета секој од пред-
ложените кандидати за кого гласало мнозинство-
то од присутните членови на собирот на делега-
цијата, односно на делегациите. 

Член 87 
Врз основа на резултатите од гласањето по 

предлозите на кандидатите што ги поднесле деле-
гациите, кандидационата конференција составува 
листа на кандидатите за избор на делегати во со-
борот на здружениот труд, која мора да содржи 
на јмалку онолку кандидати колку што се избираат 
делегати од соодветната делегатска единица. 

Листата на кандидатите содржи: 
10 означување дека листата на кандидатите се 

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

ft) означување дека листата на кандидатите е 
утврдена од кандидационата конференција и 

3) име и презиме, занимање и место на жи-
веење на секој кандидат од листата и година на 
раѓање, со означување на делегацијата на основ-
ната самоуправна организација, односно заедница 
чиј е член. 

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

Член 88 
Листата на кандидатите за делегати во собо-

рот се поднесува до општинската изборна комиси-
ја заради огласување најдоцна десет дена пред де-
нот определен за изборите и кон листата се под-
несува записникот за работата на кандидационата 
конференциј а. 

Член 89 
Собирот на делегацијата за избор на делегати 

во соборот на здружениот труд во основните само-
управни организации и заедници го свикува орга-
нот, односно организацијата од член 64 став 1 од 
овој закон, најдоцна пет дена пред денот опреде-
лен за избор на делегатите. 

Ако собирот на делегацијата не се свика во 
рокот од став 1 на овој член, собирот ќе го свика 
општинската изборна комисија. 

Член 90 
Собирот на делегацијата за избор на повремен 

делегат за определен временски период го свику-
ва претседателот на работничкиот совет, односно 
на соодветниот орган на управување најдоцна 15 
дена пред истекот на времето за кое бил избран 
делегатот на кој му престанува мандатот. 

Собирот на делегацијата за избор на повремен 
делегат за одделеа седница на собранието или за 
определени прашања го свикува претседателот на 
работничкиот совет, односно на соодветниот орган 
на управување најдоцна 8 дена пред денот опре-
делен за седница на собранието. 

Член 91 
Ако делегатската единица ј а сочинуваат две 

или повеќе делегации на основните самоуправни 
организации и заедници, гласањето за избор на 
делегат во соборот на здружениот труд се врши 
на одделни собири на секоја делегација. 

Член 92 
Ако делегатската единица ја сочинуваат две 

или повеќе делегации на основните самоуправни 
организации и заедници, гласањето за избор на 
повремен делегат во соборот на здружениот "ѕруд 
се врши на конференцијата на делегациите. 

Конференцијата на делегациите се формира со 
самоуправна спогодба што ја склучуваат основ-
ните самоуправни организации и заедници што 
сочинуваат една делегатска единица. 
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Со спогодбата од став 2 на овој член особено 
се уредува начинот и постапката за образување 
на конференцијата, делегирањето на повремените 
делегати, како и други прашања што се однесу-
ваат на работата на конференцијата. 

Член 93 
Изборот на повремен делегат за одделна сед-

ница на соборот, односно на собранието и за опре-
делени прашања се врши на собирот на делегаци-
јата, односно на конференцијата на делегациите 
на која се утврдуваат кандидати за делегати. 

Член 94 
Членот на делегацијата може да гласа само за 

онолку кандидати колку што се избираат делега-
ти од соодветната делегатска единица и само за 
кандидатите чии имиња се наведени во гласачкото 
ливче. 

Член 95 
По завршувањето , на гласањето претседател-

ството на делегацијата утврдува, врз основа на 
гласачките ливчиња, колку членови на делегаци-
јата гласале, колку гласови добил секој кандидат, 
како и колку имало неважечки гласачки ливчиња. 

По утврдувањето' на резултатите од гласањето, 
претседателството на делегацијата веднаш ги дос-
тавува до општинската изборна комисија записни-
кот и другите изборни акти од собирот на делега-
цијата. 

Член 96 
Ако на гласачкото ,ливче се заокружени ред-

ните броеви на помал број кандидати отколку што 
се избираат делегати од соодветната делегатска 
единица, се смета дека избирачот гласал само за 
кандидатите пред чии имиња се заокружени ред-
ните броеви. 

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

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

Член 97 
За работата на собирот на делегацијата, се води 

записник кој содржи: назив на соборот на собра-
нието на општината, денот и местото на одржува-
њето на собирот, областа на општествениот труд и 
делегатската единица, имињата на утврдените кан-
дидати, бројот на делегатите што се избираат во 
делегатската единица, вкупниот број на членовите 
на делегацијата, бројот на присутните членови на 
делегацијата, бројот на членовите на делегацијата 
што гласале, бројот на неважечките гласачки лив-
чиња, бројот на гласовите што ги добил секој кан-
дидат и имињата на избраните кандидати, како и 
други околности од значење за гласањето. 

Записникот го потпишуваат членовите на прет-
седателството на делегацијата. 

Член 98 
Ако општинската изборна комисија утврди не-

правилности во спроведувањето на изборите во 
одделни или во сите делегации ш^о битно влијаеле 
врз резултатите од изборите, ќе го поништи гласа-
њето во делегацијата во која имало неправилнос-
ти и ќе определи повторно гласање. 

Член 99 
Уверение на делегатите дека се избрани за де-

легати во соборот им издава претседателството на 
делегацијата, односно општинската изборна коми-
сија кога повеќе делегации избираат заеднички де-
легат. Кога повеќе делегации избираат заед-
нички повремен делегат за одделна седница или 
за определени прашања, уверение на делегатот му 
издава "претседателството на конференцијата на 
делегациите. 

Член 100 
Општинската изборна комисија, врз основа на 

записниците за работата на собирите на делега-
циите, му поднесува на соборот извештај за резул-
татот од изборите. Кон извештајот се доставуваат 
и изборните акти. 

б) Отповикување на делегати 

Член 101 
' Постапката за отповикување на делегат во 

соборот се поведува по предлог од делегацијата, 
односно на секоја од делегациите на основните са-
моуправни организации и заедници што го из -
брале. 

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

Постапка за отповикување на делегат се пове-
дува и по предлог од организацијата на Соција-
листичкиот сојуз, односно на синдикатот. 

Член 102 
Предлогот за отповикување на делегат што го 

избрала една делегација се поднесува до работ-
ничкиот совет, односно до соодветниот орган на 
управување на основната самоуправна организаци-
ја односно заедница. 

Предлогот за отповикување на делегат што го 
избрале две или повеќе делегации се поднесува до 
општинската изборна комисија. 

Член 103 
Предлогот за поведување постапка за отпови-

кување на делегат е прифатен, ако го усвоиле де-
легациите на основните самоуправни организации 
односно заедници, што опфаќаат на јмалку една 
петтина од работните луѓе во делегатската еди-
ница или ако го усвои л е на јмалку една третина 
од делегациите што ја сочинуваат делегатската 
единица. 

Член 104 
Ако органот од член 102 на овој закон утврди 

дека предлогот за отповикување на делегатот е 
составен според одредбите на овој закон, ќе го 
потврди предлогот и ќе распише гласање за от-
повикување во делегатската единица во која е из-
бран делегатот, и тоа најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на потврдувањето на предлогот за от-
повикување. 

Член 105 
Делегатот е отповикан ако за отповикувањето 

гласало мнозинството членови на делегацијата. 
Ако за отповикувањето гласаат повеќе деле-

гации, делегатот е отповикан ако за отповикува-
њето гласало мнозинството од членовите на пове-
ќе од половината делегации на основните самоуп-
равни организации односно заедници, односно мно-
зинството на членовите на делегациите на основ-
ните самоуправни организации односно заедници 
во кои се вработени поголем број работни луѓе од 
соодветната делегатска единица. 

Член 106 
Предлогот за отповикување на делегатот во 

соборот на здружениот труд на собранието на оп-
штината од членство во делегацијата на основната 
самоуправна организација односно заедница работ-
ничкиот совет односно соодветниот орган на упра-
вување, го доставува до кандидационата конфе-
ренција. ^ 

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

Кандидационата конференција за својот став 
ги известува собирите на работните луѓе од деле-
гатската единица, 
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Член 107 
Претседателството на делегацијата односно оп-

штинската изборна комисија, се должни да го Из-
вестат соборот и делегатот што е отповикан, во 
рок од 8 дена од денот на отповикувањето. 

Член 108 
На отповикувањето на делегатите соодветно се 

применуваат одредбите од овој закон што се од-
несуваат на изборот, доколку со овој закон не е 
поинаку определено. 

2. Избор и отповикување на делегати во 
соборот на месните заедници 

Член 109 
(Собирот на делегацијата на месната заедница 

за предлагање, односно за избор на делегати во 
соборот на месните заедници го свикува претсе-
дателот на органот на управување на месната за -
едница во договор со соодветната организација на 
Социјалистичкиот сојуз. 

. Член 110 
Делегациите на месните заедници делегираат 

делегат за определен временски период за опре-
делени прашања или за одделна седница на собо-
рот на месните заедници на собранието на општи-
ната (повремен делегат), а можат да делегираат де-
легат за целиот мандатен период (постојан деле-
гат). 

На изборот и отповикувањето на делегатите во 
соборот на месните заедници соодветно се приме-
нуваат одредбите од овој закон што се однесуваат 
на изборот и отповикувањето на делегатите во со-
борот на здружениот труд, со тоа што во општи-
ните во кои живеат народности и етнички групи, 
се обезбедува сразмерна застапеност на народнос-
тите и етничките групи во соборот на месните за -
едници на собранието на општината. 

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

а) Предлагање и утврдување на кандидати и 
изјаснување за изборот на делегатите 

Член 111 
Делегатите во општествено-политичкиот собор 

ги делегираат работните луѓе и граѓаните органи-
зирани во општествено-политичките организации, 
здружени во Социјалистичкиот сојуз или како 
членови на Социјалистичкиот сојуз од редот на 
членовите ' на делегациите на општествено-поли-
тичките организации. 

Член 112 
Врз основа на резултатите од гласањето за 

предложените кандидати од делегациите на опште-
ствено-политичките организации, општинската кан-
дидациона конференција составува листа на кан-
дидати за делегати во општествено-политичкиот 
собор, која мора да содржи на јмалку онолку кан-
дидати колку што се избираат делегати во соборот. 

Во општините во кои живеат народности и ет-
нички групи, листата на кандидатите мора да со-
држи и најмалку онолку кандидати колку што се . 
избираат делегати во општествено-политичкиот со-
бор од редот на народностите и етничките групи, 
сразмерно на нивниот број што живеат на цодрач-
јето на општината. 

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

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

I2D означување. дека листата на кандидатите е 
утврдена од општинската кандидациона конфе-
ренција и 

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

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

Ако листата на кандидатите содржи повеќе 
кандидати отколку што се избираат делегати во 
општествено-политичкиот собор во општината - на 
чие подрачје живеат народности и етнички гру-
пи, во листата на кандидатите одделно се наведу-
ваат имињата на кандидатите од редот на народ-
ностите и етничките групи. 

Член 113 
Листата на кандидатите се доставува до оп-

штинската изборна комисија заради огласување, 
најдоцна 10 дена пред денот определен за избори-
те. Кон листата на кандидатите се поднесува за -
писникот за работата на општинската кандидацио-
на конференција и писмена из јава од секој кан-
дидат - дека ја прифаќа кандидатурата. 
' Општинската изборна комисија ќ е обезбеди 
огласите на листата на кандидатите да бидат из-
ложени на подрачјето на општината. 

Ако општинската изборна комисија утврди де-
ка листата на кандидатите не е составена според 
одредбите од овој закон ќе ја одбие листата на 
кандидатите со решение, што го доставува до оп-
штинската кандидациона конференција. 

Член 1(14 
Изјаснувањето на работните луѓе и граѓаните 

за избор на делегатите во општествено-политич-
киот собор се врши на избирачките места што ги 
определува општинската изборна комисија по пред-
лог од надлежниот општински орган на управата. 

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

Член 115 / 

Работните луѓе и граѓаните кои се наоѓаат на 
служење на воениот рок или на воена вежба се 
изјаснуваат за изборот на делегатите во опште-
ствено-политичкиот собор во воената единица или 
во воената установа. 

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

Член 116 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

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

Општинската изборна комисија е должна вед-
наш по потврдување,то на листата на кандидатите 
за делегати да го достави, на воените единици од-
носно воените установи, списокот на лицата од 
став 1 на овој член, потребниот број непополнети 
гласачки ливчиња со печат на општинската избор-
на комисија, како и потребниот број на омоти ад-
ресирани до општинската изборна комисија. 

( 

Член 117 
Откако ќ е го пополнат гласачкото ливче, ра -

ботните луѓе и граѓаните од член 115 на овој за -
кон, го предаваат на воениот орган надлежен за 
спроведување на изборите. 

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

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

Член ,118 
За работните луѓе кои работат во работни еди-

ници и градилишта надвор од местото на седиш-
тето на основната самоуправна организација и за -
едница, надлежниот општински орган на упра-
вата составува посебен избирачки список во сора-
ботка со соодветната основна самоуправна органи-
зација и заедница и го доставува до општинската 
изборна Комисија. 

Општинската изборна комисија за доставува 
листата на кандидатите за избор на делегати во 
општествено-нолитичкиот собор на собранието на 
општината заедно со потребниот изборен материјал 
до соодветната основна самоуправна организација 
и заедница која го организира гласањето во своите 
работни единици и градилишта надвор од местото 
на нејзиното седиште. 

По завршеното гласање надлежниот орган на 
работната единица или градилиштето ги доставува 
омотите со исполнетите гласачки ливчиња преку 
пошта до општинската изборна комисија. 

' Член Ш 
За работните луѓе и граѓаните кои се вработе-

ни во странство, надлежниот општински орган на 
управата составува посебен избирачки список. 

Листата на кандидати за избор на' делегати за 
општествено-политичкиот собор на собранието на 
општината, општинската.изборна комисија ја дос-
тавува до конзуларните и другите претставништва 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во странство, заради запознавање на ра-
ботните луѓе и граѓаните вработени во странство, 
во рок ^од 8 дена од денот на доставувањето на 
листата од општинската изборна комисија, заедно 
со потребниот изборен материјал. 

Работните луѓе и граѓаните од став 1 на овој 
член се изјаснуваат за изборот на делегатите во 
општествено-политичкиот собор на собранието на 
општината преку конзуларните и другите прет-
ставништва на Социјалистичка Федеративна Ре -
публика Југославија во странство или со доставу-
вање на пополнетите гласачки ливчиња преку 
пошта до општинската изборна комисија. 

Член 120 
Општинската изборна комисија, најдоцна 5 де-

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

Член 121 
Избирачките места се определуваат така што 

на едно избирачко место да гласаат околу 500 из-
бирачи. 

ОВо болниците, санаториумите, породилиштата и 
слични организации на здружениот труд во кои 
има повеќе од 26 избирачи се определува посебно 
избирачко место. 

Член 122 , 
За избирачкото место се определува посебна 

просторија. 
Во просторијата во која ќе се гласа се уреду-

ва најмалку една, а по можност и повеќе просто-
рии, така оградени што никој од другиот дел на 
просторијата да не може да види како избирачот 
го пополнува гласачкото ливче. 

Член 123 
Општинската изборна комисија навремено под-

готвува потребен број гласачки ливчиња и обез-
бедува друг изборен материјал. 

Член 124 
Општинскиот орган на управата 4 надлежен за 

работите на изборите е должен спроти денот на 
изјаснувањето за изборот да му го предаде на из-
бирачкиот одбор потребниот материјал за гласање 
(гласачки кутии, гласачки ливчиња, изв(?д од ПОС-
ТОЈНИОТ избирачки список, оглас на општинската 
изборна комисија), а избирачкиот одбор е должен 
истиот ден да утврди дали сите подготовки пот-
ребни за гласање се правилно извршени и за тоа 
ќе состави, записник 

Член 125 
,На денот на изјаснувањето за изборот, во 7 ча-

сот ќе се состане избирачкиот одбор во простори-
јата определена за гласање и за нејзината^ состој-
ба^ како и за состојбата на материјалот за гласање 
ќе состави записник, што ќе го потпишат сите чле-
нови на избирачкиот одбор. 

Претседателот на избирачкиот одбор веднаш 
потоа го' објавува почетокот на гласањето. 

Член 126 
Претседателот на избирачкиот одбор се грижи 

ср помош на другите членови на одборот, за одр-
жување на редот на гласањето. 

,Во случај на потреба претседателот ќе побара 
помош од припадниците на милицијата, кои кога 
ќе дојдат на избиралиштето се под негово рако-
водство. 

Никој не може да дојде на избиралиштето со 
оружје или со опасно орудие, освен во случаите 
предвидени во став 2 на овој член. 

Член 127 
На денот на изјаснувањето на работните луѓе 

и граѓаните за изборот на делегатите во опште-
ствено-политичкиот собор на собранието на оп-
штината, како и на денот на изјаснувањето за нив-
ното отповикување, забранета е секаква агитација 
на избиралиштето. 

К а к о избиралиште се смета зградата во која се 
врши гласањето. 

Член 128 
, Избирачот може да гласа само за кандидатите 

чии имиња се наведени во гласачкото ливче. 
Избирачот може да гласа за онолку кандида-

ти колку што се избираат делегати во соборот. 
Претседателот на избирачкиот одбор е должен 

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

Член 129 
Ако гласачкото ливче содржи онолку канди-

дати колку што се избираат делегати во опште-
ствено-но литичкиот собор или повеќе кандидати 
отколку што се избираат делегати, изјаснувањето 
се врши со заокружување на редниот број пред 
името на кандидатот за кого делегатот сака да 
гласа. 

Ако во гласачкото ливче одделно се наведени 
имињата на кандидатите за' делегати од редот на 
народностите и на етничките групи, изјаснувањето 
се врши на ТОЈ начин што избирачот може да гла-
са одделно за онолку кандидати од секој дел од 
гласачкото ливче колку што се избираат делегати 
од тој дел на ливчето. 

Член 130 
Избирачот кој поради телесна мана или пора-

ди тоа што е неписмен не може 4 да гласа има пра-
во со себе да поведе лице што наместо него ќе го 
пополни гласачкото ливче односно (ќе го спушти 
ливчето во гласачката кутија, а избирачкиот одбор 
тоа fe го внесе во записникот. 

Член 131 
Избирачкиот одбор не може да го - спречи да се 

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

Ако работниот човек и граѓанинот не е воведен 
во изводот на постојниот избирачки список, изби-
рачкиот одбор (ќе им дозволи да гласаат врз осно-
ва на лична карта ако утврди дека се од подрач-
јето на соодветното избирачко место. 

Ако некој избирач се јави да гласа, а на него-
во име некој веќе гласал, избирачкиот одбор име-
то и презимето, занимањето и местото на живеење 
на тоа лице ќе го внесе во записникот, но нема да 
му дозволи да гласа. 

Член 132 
Изјаснувањето за изборот на делегатите трае 

непрекинато до 19 часот. Само во случај на неред 
избирачкиот одбор може да го прекине гласањето 
додека не се воспостави ред. Времето за кое мо-
рало да биде прекинато изјаснувањето и причини-
те за прекинувањето се внесуваат во записникот. 
Во 19 часот се затвора избиралиштето и потоа ни-
кој не се пушта во него, но на избирачите што се 
затекнале во избиралиштето ќ е им се дозволи да 
гласаат. Ако гласањето поради неред било преки-
нато подолго од еден час, гласањето ќе продолжи 
за времето колку што траел прекинот. 

Член 133 
З а текот на изјаснувањето за изборот се води 

записник. Во записникот се внесуваат сите окол-
ности од значење за изјаснувањето. 

Членовите на избирачкиот одбор можат да ба-
раат во записникот да се внесат определени окол-
ности, издвоени мислења или забелешки. 

б) Утврдување на резултатите од изјаснувањето за 
изборот на делегатите на избирачкото место 

Член 1134 
Избирачкиот одбор, по завршувањето на гла-

сањето, ги утврдува резултатите од изјаснувањето 
за изборот на делегатите во општествено-политич-
киот собор на избирачкото место. 

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

Избирачкиот одбор утврдува, врз основа на 
гласачките ливчиња, колку избирачи гласале и 
колку гласови добил секој кандидат, како и колку 
има неважечки гласачки ливчиња. 

Ако на гласачкото ливче се заокружени ред-
ните броеви на помал број кандидати отколку што 
се избираат делегати се смета дека избирачот гла-
сал само за оние кандидати пред чии имиња се 
заокружени редните броеви. 

Член 13(5' 
Откако избирачкиот одбор ќ е го утврди резул-

татот од гласањето, во записникот за гласањето 
ќе внесе колку избирачи имало според изводот од 
избирачкиот список на и тоа избирачко место; кол-
ку од нив гласале според изводот од избирачкиот 
список; колку работни луѓе и граѓани од подрач-
јето на соодветното избирачко место кои не се 
внесени во изводот од избирачкиот список гла-
сале, колку гласови добил секој одделен кан-
дидат и колку имало неважечки ливчиња. Во 
записникот ќе се внесат и издвоените мислења на 
членовите на избирачкиот одбор. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
избирачкиот одбор 

Секој член на избирачкиот одбор може да ста-
ви забелешка на записникот. 

Претседателот на избирачкиот одбор ќе го об-
јави јавно пред зградата во која се гласало резул-
татот од изјаснувањето за изборот на делегатите. 

Член 136 
По завршеното пребројување на гласовите из-

бирачкиот одбор ќе го стави во одделен омот за-
писникот со изводот од избирачкиот список, упот-
ребените гласачки ливчиња, како и неупотребени-
те гласачки ливчиња одделно. 

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

Член 137 
Но завршеното утврдување на резултатот од 

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

в) Утврдување на резултатот од изјаснувањето 
за избор на делегатите 

Член 138 
Резултатот од изјаснувањето на работните лу-

ѓе и граѓаните во општината за изборот на 'деле-
гатите во општествено-политичкиот собор го ут-
врдува општинската изборна комисија врз основа 
на изборните акти примени од избирачките одбори. 

Член 139 
Општинската изборна комисија претходно ут-

врдува колку избирачи вкупно биле запишани во 
избирачкиот список, колку избирачи вкупно гла-
сале, колку гласови добил секој кандидат, како и 
колку неважечки гласачки ливчиња имало и врз 
основа на тоа утврдува кои кандидати се избрани 
за делегати. 

Член 140 
Ако општинската изборна комисија утврди не-

правилности во спроведувањето на изјаснувањето 
за изборот на делегатите на одделни избирачки 
места што битно влијаеле на резултатот од из јас-
нувањето ќе го поништи гласањето на избирач-
ките места на кои имало неправилности и ќе оп-
редели повторно гласање. 

Член 141 
Општинската изборна комисија води записник 

кој содржи: денот на изјаснувањето на работните 
луѓе и граѓаните; бројот на делегатите што се из-
бираат; бројот на утврдените кандидати; име и 
презиме и место на живеење на секој кандидат; 
бродот на дадените гласови; бројот на гласовите 
дадени за секој кандидат и бројот на неважечките 
гласачки ливчиња вкупно и по избирачки места; 
име и презиме и место на живеење на кандидатите 
избрани за делегати во општествено-политичкиот 
собор. 

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

Член 142 
Општинската изборна комисија на избраните 

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

Член 143 
Општинската изборна комисија, врз основа на 

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

Извештајот на изборната комисија се објавува 
во службеното гласило на општината. 

г) Отповикување на делегати t 
Член 144 

Постапката за отповикување на делегати во 
општествено-политичкиот собор на собранието на 
општината се поведува по предлог од спштестве-
но-политичките организации во општината на на-
чин утврден од Социјалистичкиот сојуз. 
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Предлогот за отповикување на делегат во оп-
штествено-политичкиот собор што го утврдила оп-
штинската кандидациона конференција го доста-
вува до општинската изборна комисија заради рас-
пишување на гласање за изјаснување на работни-
те луѓе и граѓаните за отповикување на делегатот. 

Член 145 
Решението на општинската изборна комисија 

со кое се распишува изјаснување за отповикување 
на делегатот содржи: име и презиме на делегатот 
за чие отповикување ќе се изјаснат работните лу -
ѓе и граѓаните, назив на соборот на собранието во 
кое е делегиран делегатот и денот определен за 
гласање. 

Од денот на донесувањето на решението за 
распишување на изјаснувањето за отповикување 
до денот на гласањето не може да поминат помал-
ку од 15 дена ниту повеќе од 30 дена. 

Изгаснувањето за отповикување на делегат во 
општествено-политичкиот собор се врши во недела. 

Член 146 
Општинската изборна комисија е должна за 

распишување на изјаснувањето на работните луѓе 
и граѓаните за отповикување на делегат да ги из -
вести општествено-политичкиот собор на собрание-
то и делегатот. 

Решението на комисијата од став 1 на овој 
член се објавува во службеното гласило на општи-
ната, како и на друг вообичаен начин, најдоцна 15 
дена пред денот определен за изјаснување. 

Член 147 
На изјаснувањето и на утврдувањето на резул-

татот од гласањето за отповикување соодветно се 
применуваат одредбите од овој закон што се одне-
суваат на изборот на делегатите во општествено-
политичкиот собор. 

Четврти дел 
ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Член 148 
Делегатите во Соборот на здружениот труд ги 

делегираат соборите на здружениот труд на соб-
ранијата на општините. ' 

Делегатите во Соборот на здружениот труд се 
делегираат од редот на членовите на делегациите 
на основните самоуправни организации и заедници. 

Член 140 
Во Соборот на здружениот труд, сразмерно со 

бројот на работните луѓе и водејќи сметка за обез-
бедување на соодветна застапеност на работните 
луѓе од одделни области на општествениот труд, 
односно на одделните подрачја во Републиката, се 
делегира следниот број делегати: 

11) од областа на стопанството, 83 делегати; 
12;) од областа на образованието, науката и кул-

турата, 10 делегати; 
3) од областа на здравството и социјалната 

заштита, 6 делегати; 
4) од работните заедници на државните органи, 

општествено-политичките организации, општестве-
ните организации и здруженијата и од другите ра-
ботни заедници што не се организирани како ор-
ганизации на здружениот труд, 6 делегати; 

5) од редот на активните воени лица и на ци-
вилните лица на служба во вооружените с^гли на 
СФРЈ, 3 делегати и 

'6ј) од редот на работните луѓе што работат во 
земјоделска, занаетчиска и во слични дејности со 
средства на трудот на кои постои право на соп-
ственост и работниците вработени к а ј нив и од 

работните луѓе што со личен труд самостојно во 
вид на занимање вршат уметничка или друга кул-
турна, адвокатска или друга професионална деј -
ност и работниците вработени к а ј нив, 12 делегати. 

Бројот на делегатите што во Соборот на здру-
жениот труд се делегира од областа на стопанство-
то по репродукциони целини и од другите области 
на здружениот труд од став 1 на овој член, од 
одделни општини, се определува со одлука на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, во согласност со овој закон. 

Член 150 
Собранијата на општините што делегираат по-

веќе делегати во Соборот на здружениот труд со 
посебна одлука ќе ги определат основните само-
управни организации и заедници од одделните об-
ласти на здружениот труд од составот на чии де-
легации се избираат делегатите (делегатски еди-
ници). 

Член 151 
Седницата на Соборот на здружениот труд на 

собранието на општината за избор на делегати во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија ја свикува 
претседателот на соборот на здружениот труд на 
собранието на општината, најдоцна 5 дена пред 
денот определен за избор на делегати. 

Член 152 
Претседателот на соборот и делегатите што му 

помагаат во спроведувањето на изборите, по завр-
шеното гласање, го утврдуваат резултатот од гла-
сањето. 

Резултатот од гласањето се утврдува на тој 
начин што се утврдува бројот на присутните де-
легати, бројот на делегатите што гласале, бројот на 
гласовите што ги добил секој кандидат, како и 
бројот на неважечките гласачки ливчиња. 

Ако на гласачкото ливче се заокружени ред-
ните броеви на помал број кандидати отколку што 
се избираат делегати во соодветната делегатска 
единица, се смета дека избирачот гласал само за 
кандидатите пред чии имиња се заокружени ред-
ните броеви. 

Ако се појави разлика меѓу бројот на гласо-
вите според списокот на делегатите и бројот на 
гласовите според гласачките ливчиња, в а ж и ре-
зултатот од гласањето според гласачките ливчиња. 

Член 153 
За работата на седницата на соборот на здру-

жениот труд се води записник кој содржи: ден и 
час на почетокот и местото на одржување на сед-
ницата, вкупниот број на делегатите во соборот и 
колку од нив биле присутни на седницата, имиња-
та на утврдените кандидати за секоја делегатска 
единица и бројот на делегатите што се избираат 
во делегатската единица, бројот на делегатите што 
гласале, бројот на неважечките гласачки ливчиња, 
бројот на гласовите што ги добил секој кандидат и 
името на избраниот кандидат за делегат во деле-
гатската единица, текот на гласањето, како и дру-
ги околности од значење за гласањето. 

Записникот го потпишуваат претседателот на 
соборот и делегатите што му помагале во изборите. 

Претседателот на соборот на здружениот труд 
на собранието на општината, по утврдувањето на 
резултатот од гласањето, го соопштува резулта-
тот од гласањето. 

Член 154 
По утврдувањето на резултатот од гласањето 

претседателот на соборот на здружениот труд на 
собранието на општината веднаш ги доставува за -
писникот од седницата на соборот и изборните ак -
ти до општинската и Републичката изборна ко-
мисија. 
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Член 160 
Делегатот е отповикан ако за отповикување-

во гласале мнозинството делегати во соборот на 
здружениот труд на собранието на општината. 

Член 161 , 
Републичката изборна комисија е должна да 

го извести Соборот на здружениот труд и деле-
гатот што е отповикан во рок од 8 дена од денот 
на отповикувањето 

Член 162 
Одредбите од ОВОЈ закон што се однесуваат на 

предлагањето и утврдувањето на кандидатите, на-
чинот на гласањето за избор и отповикување на 
делегатите во соборот на здружениот труд на со-
бранието на општината, соодветно се применува и 
на изборот и отповикувањето на делегатите во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

2. Избор и отповикување на делегатите во 
Соборот на општините 

Член 163 
Делегатите во Соборот на општините ги де-

легираат собранијата на општините и собранијата 
на градските заедници (собрание на општина) на 
заедничка седница на сите собори на собранието. 

Делегатите во Соборот на општините се деле-
гираат од редот на членовите на делегациите на 
основните самоуправни организации иј заедници 
и на општествено-политичките организации во оп-
штината. 

Член 1,64 
'Седницата на собранието на општината за из-

бор на Делегати во Соборот на општините ја сви-
кува претседателот на собранието на општината, 
најдоцна 5 деца пред денот 'определен за избор 
на делегати. 

/Седницата на собранието на општината за из-
бор на делегати во Соборот на општините може 
да се одржи ако присуствуваат мнозинс,твото од 
делегатите во ' секој собор на собранието. 

Член 165 
Со изборот на делегатите раководи претседа-

телот на собранието на општината на кого во тоа 
му помагаат секретарот на собранието и тројца 
делегати — по еден од Секој собор на собранието, 
што се избираат на седницата по предлог од прет-
седателот на собранието. 

Член 166 
За избран делегат во Соборот на општините, 

се смета кандидатот што добил мнозинство гласо-
ви од сите делегати во собранието на општината. 

На избраните делегати во Соборот на општи-
ните на Собранието им издава уверени^ претседа-
телот на собранието на општината. 

Член 167 ; 
Делегирањето на делегат за одделна седница, 

за определени прашања или за определен времен-
ски период се врши на заедничка седница на со-
борите на собранието на општината, по постапка 
и на' начин определени со статутот на општи-
ната. 

Записникот содржи: колку делегати се изби-
раат во соборот од подрачјето на општината, по 
делегатски единции; колку кандидати за делега-
ти во соборот биле предложени во секоја делегат-
ска единица одделно, име и презиме и место на 
живеење на секој кандидат; вкупниот број на де-
легати во соборот на здружеџиот труд на собра-
нието на општината, бројот на присутните делега-
ти на седницата и колку 9 д нив гласале; вкупниот 
број гласови што ги добил секој одделен кандидат 
и бројот на неважечките гласачки ливчиња; име и 
презиме и место на живеење на кандидатите што 
се избрани за делегати. 

Член 155 
На Избраните делегати во Соборот на здруже-

ниот труд на Собранието им издава уверение прет-
седателот на соборот на здружениот труд на соб-
ранието на општината 

Член 156 
Заменувањето на делегатот со друг делегат за 

одделна седница на Соборот за определени' пра-
ш а њ а или за определен временски период се врши 
на седница на соборот на здружениот труд на соб-
ранието на општината, по постапка и на начин 
утврдени со статутот на општината. 

На делегатот што се делегира место друг де-
легат му се издава уверение во кое се означува дека 
е избран за делегат за одделна седница за опреде-
лени прашања, односно за определен временски 
период 

Член 157 
Предлог за поведување постапка за отпови-

кување на делегат во Соборот можат да поднесат 
делегациите на основните самоуправни организа-
ции и заедници од соодветната делегатска едини-
ца, како и организацијата на Социјалистичкиот 
сојуз односно на синдикатот. 

Предлог за отповикување на делегатот се под-
несува до општинската кандидациона конферен-
ција. 

Член 158 
Општинската кандидациона конференција, пред 

разгледувањето на оправданоста на причините со-
држани во предлогот за поведување постапка за 
отповикување на делегатот, прибавува мислење од 
делегациите на основните самоуправни организа-
ции и заедници од соодветната делегатска еди-
ница 

Ако општинската кандидациона конференци-
ја одлучи да се поведе постапка за отповикување 
на делегатот, предлогот за поведување гѓостапка 
за отповикување го доставува до Републичката из-
борна комисија за распишување гласање за отпо-
викување. 

Член 159 
Републичката' изборна комисија оценува дали 

предлогот за отповикување е составен според од-
редбите од ОВОЈ закон, не навлегувајќи во испи-
тување на оправданоста на причините изнесени 
во предлогот 

Ако Републичката изборна комисија утврди 
дека предлогот за отповикување на делегатот е 
составен според одредбите од овој закон, ќе рас-
пише гласање за отповикување на делегатот во 
рок од 30 дена од денот на приемот на предлогот. 

Решението на Републичката изборна комисија 
со кое се распишува гласање за отповикување на 
делегат содржи: име и презиме на делегатот, на-
зив на соборот во КОЈ е делегиран делегатот, оз-
начување на соборот на здружениот труд на соб-
ранието на општината во кој се врши гласањето 
и денот определен за гласање. 

Член 168 
Одредбите од овој закон што се ^ н ^ у ^ а а т на 

изборот и отповикувањето на делегатите во Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија соодветно се 
применуваат и на изборот и отповикувањето на 
делегатите во Соборот на општините на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, до-
колку со одредбите од член 163 до 167 6д овој за -
кон не е поинаку определено, , I 
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3. Избор и отповикување на делегати во 
Општествено-политичкиот собор 

а) Предлагање и утврдување на кандидати и 
изјаснување за изборот на делегатите 

Член 169 
Делегатите во Општествено-политичкиот собор 

се делегираат од составот на избраните тела на 
општествено-политичките организации што вршат 
функција на делегација во овие организации. 

З а изборот на делегатите во Општествено-по-
литичкиот собор се изјаснуваат делегатите во оп-
штествено-политичките собори на собранијата на 
општините. 

Член 170 
Врз основа на резултатите од гласањето за 

предложените кандидати од делегациите на оп-
штествено-политичките организации, Републичката 
кандидациона конференција составува листа на 
кандидати за делегати во Општествено-политич-
киот собор, која мора да содржи на јмалку онолку 
кандидати колку што се избираат делегати во Со-
борот. 

Листата на кандидатите мора да содржи и 
најмалку онолку кандидати колку што се избираат 
делегати од редот на албанската и турската на-
родност и на етничките групи. 

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

поднесува за избор на делегати во Општествено-
но литичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија и денот на изборот; 

i2) означување дека листата на кандидатите е 
утврдена од Републичката кандидациона конфе-
ренција и 

,3) име и презиме и место на живеење на секој 
кандидат од листата и година на раѓање, со оз-
начување на делегацијата на општествено-поли-
тичката организација ЧИЈ е член. 

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

Ако листата на кандидатите содржи повеќе 
кандидати отколку што се избираат делегати во 
Општествено-политичкиот собор, имињата на кан-
дидатите од редот на албанската и турската на-
родност и на етничките групи се наведуваат од-
делно со означување на бројот на делегатите што 
се избираат од редот на народностите и на етнич-
ките групи 

Член 171 
Листата на кандидатите се доставува до Ре-

публичката изборна комисија заради огласување, 
најдоцна 10 дена пред денот определен за, из јас-
нувањето за изборот на делегатите во Општестве-
но-политичкиот собор. 

Кон листата на кандидатите се поднесува за -
писникот за работата на Републичката кандидацио-
на конференција и писмена изјава од секој кан-
дидат дека Ја прифаќа кандидатурата. 

'Ако- Републичката изборна комисија утврди 
дека листата на кандидатите не е составена спо-
ред одредбите од овој закон, ќе ја одбие листата 
на кандидатите со решение што го доставува до 
Републичката кандидациона конференција. 

Член 172 
Седницата на општествено-политичкиот собор 

на собранието на општината за изјаснување на де-
легатите во соборот за изборот на делегатите во 
Општествено-политичкиот собор ја свикува прет-
седателот на соборот, најдоцна пет дена пред денот 
определен за изјаснување 

Член 173 
Ако гласачкото ливче содржи онолку канди-

дати колку што се избираат делегати во Општес-
твено-политичкиот собор или повеќе кандидати 

отколку што се избираат делегати, изјаснувањето 
се врши со заокружување на редниот број пред 
името на кандидатот за кого делегатот сака да 
гласа. 

Ако во гласачкото ливче одделно се наведени 
имињата на кандидатите за делегати од редот на 
албанската и турската народност и, на етничките 
групи, изјаснувањето се врши на ТОЈ начин што 
делегатот може да гласа само за, онолку кандида-
ти од секој дел од гласачкото ливче колку што 
се избираат делегати од ТОЈ дел на ливчето. 

6Ј Утврдување на резултатот од изјаснувањето за 
изборот на делегатите 

Член 174 
Општествено-политичкиот собор на собрание-

то на општината го утврдува во записник резул-
татот од изјаснувањето на делегатите во соборот 
за изборот на делегатите во Општествено-политич-
киот собор на Собранието на СРМ. 

,Претседателот на општествено-политичкиот со-
бор на собранието на општината веднаш го дос-
тавува до Републичката изборна комисија запис-
никот за утврдување на резултатот од изјаснува-
њето и другите изборни акти. 

Републичката изборна комисија, врз основа 
на записниците, на општествено-политичките со-
бори на собранијата на општините го утврдува ре-
зултатот од изјаснувањето на делегатите во оп-
штествено-политичките собори на собранијата на 
општините за избор на делегатите во Општестве-
но-политичкиот собор на Собранието. 

Републичката изборна комисија на избраните 
кандидати им издава уверение дека се избрани за 
делегати во Општествено-политичкиот собор. 

в) Отповикување на делегатите 

Член 175 
Постапката за отповикување на делегат во 

Општествено-политичкиот собор се поведува по 
предлог од општествено-политичките организации. 

Предлогот за поведување постапка за отпови-
кување на делегат во Општествено-политичкиот 
собор го утврдува Републичката кандидациона кон-
ференција и го доставува до Републичката избор-
на комисија 

Член 176 
За отповикување на делегат во Општествено-

политичкиот собор се изјаснуваат делегатите во 
општествено-политичките собори на собранијата 
на општините. 

Гласањето за изјаснување за отповикување на 
делегатот го распишува Републичката изборна ко-
мисија. 

Член 1/77 
Решението на Републичката изборна комисија 

со кое се распишува изјаснување за отповикува-
ње на делегатот содржи, име и1 презиме на деле-
гатот, назив на- соборот во кој е делегиран деле-
гатот и денот определен за гласање 

Од денот на донесувањето на решението за 
распишување на изјаснувањето за отповикување 
до денот на гласањето не може да помине помал-
ку од еден месец ниту повеќе од два месеци. 

Член 178 
Републичката изборна комисија е должна за 

распишувањето на изјаснувањето за отповикување 
на делегатот да ги извести Општествено-политич-
киот собор и делегатот 

Решението на Комисијата од став 1 на овој член 
се објавува во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", најдоцна Ф5 дена пред 
делот определен за изјаснувањето. 

Член 179 
Одредбите од ОВОЈ закон што се однесуваат на 

изборот и отповикувањето на делегатите во Со-
борот на здружениот труд ,на Собранието на Со-
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цијалистичка Република Македонија соодветно се 
применуваат и на изјаснувањето за изборот и отпо-
викувањето на делегатите во Општествено-поли-
тичкиот 'собор, доколку со одредбите од член 169 
до 178 од овој закон не е поинаку определено. 

Петти дел 

И З Б О Р И ОТПОВИКУВАЊЕ (НА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА ГРАДСКАТА 

ЗАЕДНИЦА 

Член 180 
Собранието на градската заедница го сочи-

нуваат делегати делегирани од собранијата на оп-
штините здружени во неа, на начин и според пос-
тапка утврдена со статутот на градската заедница, 
во согласност со ОВОЈ закон. 

Член 181 
Делегатите се избираат најдоцна во рок од 

30 дена од денот на конституирањето на собрани-
јата на општините. 

Член (182: 
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 183 
Бројот на делегатите во соборите на собрание-

то на градската заедница, што ги делегираат собо-
рите на собранијата на општините, го определува 
собранието на градската заедница. 

Во соборот на општините и во општествено-
политичкиот собор на собранието на градската за -
едница, се обезбедува сразмерна застапеност на 
народностите и етничките групи. 

Член ,184 
Изборот на делегатите се врши врз основа 

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

ската кандидациона конференција. 

Член 185 
Листата на кандидатите за избор на делега-

аите во општествено-политичкиот собор на собра-
нието на градската заедница ја утврдува кандида-
ционата конференција на градската конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
(градска кандидациона конференција). 

Листата на кандидатите за општествено-поли-
тичкиот собор на собранието на градската заедни-
ца, градската кандидациона конференција заради 
изјаснување за избор ја доставува до општестве-
ио-политичките собори на собранијата на општи-
ните. 

Член 186 
На изборот и отповикувањето на делегатите во 

соборите на собранието на градската заедница со-
одветно се применуваат одредбите од овој закон 
што се однесуваат на изборот и отповикувањето 
на делегатите во соборите на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, доколку со од-
редбите од член 180 до 185 од овој закон не е по-
инаку определено. 

Шести дел 

И З Б О Р И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-

РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Член 187 
Делегатите во собранијата на самоуправните 

интересни заедници ги делегираат делегациите на 
основните самоуправни организации и заедници и 
избраните органи на општествените организации 
и здруженијата на граѓаните кои учествуваат во 
основањето, односно во управувањето со работите 
на самоуправната интересна заедница доколку со 
овој закон не е поинаку определено. 

Ако во самоуправната интересна заедница ос-
нована за подрачје пошироко од подрачјето на оп-
штината се формираат основни заедници како де-
лови на самоуправната интересна заедница за по-
драчјето на општината, делегати во собранието на 
самоуправната интересна заедница можат да де-
легираат и собранијата на основните заедници на 
начин утврден со статутот на самоуправната ин-
тересна заедница. 

Член 18в 
Ако во текот на траењето на мандатниот пери-

од на делегациите се основа нова самоуправна ин-
тересна заедница мандатот на постојаните делега-
ти во собранието на истата трае до истекот на 
мандатот на членовите на делегациите, на основ-
ните самоуправни организации и заедници што ја 
основале самоуправната интересна заедница. 

Член 189 I 
Делегатите во собранијата на сојузите и дру-

гите здруженија на самоуправните интересни за -
едници формирани со здружување на самоуправ-
ните интересни заедници (пошироки самоуправни 
интересни заедници), ги делегираат собранијата на 
здружените заедници и соодветните органи на дру-
гите основачи на пошироките самоуправни инте-
ресни заедници. 

Член 190 
Бројот на делегатите во собранијата на поши-

роките самоуправни интересни заедници што се 
делегираат од самоуправните интересни заедници 
што се здружиле во тие заедници се определува 
според бројот на работните луѓе во основните са-
моуправни организации и заедници што ги основа-
ле самоуправните интересни заедници, водејќи 
сметка за обезбедувањето на соодветната застапе-
ност на одделните области на општествениот труд, 
односно територијалните подрачја и застапеноста 
на сите самоуправни интересни заедници кои ја 
основале пошироката самоуправна интересна за-
едница. 

Бројот на делегатите што ги избираат собра-
нијата на самоуправните интересни заедници од 
редот на корисниците, односно на давателите на 
услугите во собранијата на пошироките самоуп-
равни интересни заедници и бројот на делегатите 
што ги избираат соодветните органи на другите 
основачи на пошироките самоуправни интересни 
заедници се определува со самоуправната спогод-
ба за основање на заедницата. 

Член (1(91 
iHa изборот и отповикувањето на делегатите 

во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници, соодветно се применуваат одредбите од овој 
закон што се однесуваат на изборот и отповикува-
њето на делегатите во соборот на здружениот труд 
на собранијата на општествено-политичките заед-
ници, доколку со одредбите од член 187 до 190 од 
овој закон не е поинаку определено. 

Седми дел 

ЗАШТИТА НА И З Б О Р Н И Т Е ПРАВА 

Член 192 
Секој член на делегацијата и сек(ј)ј работен 

човек што има право да учествува на собирот на 
работните луѓе, како и секој кандидат односно 
член на делегацијата чие отповикување се пред-
лага, има право да поднесе приговор до изборната 
комисија во основната самоуправна организација 
и заедница поради неправилности во работата на 
собирите на работните луѓе на кои се предлагаат 
и се утврдуваат кандидати за членови на делега-
цијата или поради неправилности во работата на 
собирите на работните луѓе, односно на делегаци-
јата при претресувањето на предлогот за поведу-
вање постапка за отповикување на член на деле-
гацијата. 
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Секој член на делегацијата, односно работен 
човек во основната самоуправна организација и 
заедница,, како и секој кандидат односно член на 
делегацијата чие отповикување се предлага, има 
право да поднесе приговор до изборната комисија 
во основната самоуправна организација и заедни-
ца поради неправилности во работата на избирач-
киот одбор при изборот, односно отповикувањето 
на член на делегацијата. 

Ако изборната комисија, по повод приговорите 
поднесени пред истекот на рокот за поднесување' 
на листата на кандидатите за потврдување, утвр-
ди неправилности во работата на собирот на ра-
ботните луѓе што битно влијаеле на утврдувањето 
на листата на кандидатите, односно на предлага-
њето на кандидатите од страна на собирот, ќе ја 
поништи работата на собирот на работните луѓе 
на КОЈ имало неправилности и за тоа ќе го из-
вести подносителот на листата, односно ќе опреде-
ли рок за свикување нов собир на работните луѓе. 

Член 193 4 

Поради неправилности во работата на собирот 
на делегацијата, на кндидационата конференција 
односно на општинската кандидациона конферен-
ција на кои е извршено предлагање, односно утвр-
дување на кандидати за делегати во соборите на 
собранието на општината, односно во собранието 
на самоуправната интересна заедница или поради 
неправилности во работата на собирот на делега-
цијата, односно на делегациите или на седниците 
на кандидационите конференции на кои е претре-
суван предлогот за поведување постапка за отпо-
викување на делегат, како и поради неправилнос-
ти во работата на собирот на делегацијата, однос-
но на седниците на кандидационите конференции, 
или во работата на избирачките одбори односно на 
претседателството на делегацијата при изборот, од-
носно отповикувањето на делегатот, секој канди-
дат односно делегат, чие отповикување се предлага, 
како и секој член на делегацијата односно работен 
човек, што има право да учествува на собирот, 
односно да гласа има право да поднесе приговор 
до општинската изборна комисија, односно до из-
борната комисија на самоуправната интересна за -
едница. 

Поради неправилности во работата на собирот 
на делегацијата, на општинската кандидациона 
конференција односно на Републичката кандида-
циона конференција на кои е извршено предлага-
ње, односно утврдување на кандидати за делегати 
во соборите на Собранието на Социјалистичка Ре -
публика Македонија, односно во собранијата на 
пошироките самоуправни интересни заедници, или 
поради неправилности во работата на собирот на 
делегацијата односно на делегациите, или на сед-
ниците на кандидационите конференции на кои е 
претресуван предлогот за поведување постапка за 
отповикување на делегат, како и поради непра-
вилности во работата на собирот на делегацијата, 
односно на седниците на кандидационите конфе-
ренции, или во работата на седницата на соборот, 
односно на собранието на општината, при изборот 
односно отповикувањето на делегатот, секој кан-
дидат односно делегат чие отповикување се пред-
лага, како и секој член на делегацијата има право 
да поднесе приговор до Р,епубличката изборна ко-
мисија, односно до изборната комисија на поши-
роката самоуправна интересна заедница. 

Ако изборната комисија по повод приговорите 
поднесени пред истекот на рокот за поднесување 
на листата на кандидатите, утврди неправилности 
во работата на собирот на делегацијата, односно 
на седницата на кандидационата конференција, што 
битно влијаеле на утврдувањето на листата на 
кандидатите, односно на предлогот за поведување 
постапка за отповикување, ќе ja поништи работа-
та на собирот односно на седницата на кандида-
ционата конференција на која имало неправил-

ности и ќе определи рок за свикување нов собир 
на делегацијата, односно седница на кандидационата 
конференција. 

Член -194 
Против решението на изборната комисија за 

одбивање на листата на кандидатите, односно за 
одбивање на кандидатурата на оние кандидати кои 
не ги исполнуваат условите за член на делегаци-
јата, против решението за одбивање на предлогот 
за отповикување на член на делегацијата, како и 
против решението донесено по приговор од член 
1(92 на ОВОЈ закон, подносителот на листата односно 
на предлогот за отповикување, како и подносите-
лот на приговорот, има право на жалба до над-
лежниот основен суд на здружениот труд во рок 
од 48 часа од приемот на решението. 

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

Одлуката на судот донесена по жалбата е ко-
нечна. 

Против решението на надлежната изборна ко-
мисија за одбивање на приговорот може да се 
поднесе жалба до Врховниот суд на Македонија 
во рок од 48 часа од денот на приемот на реше-
нието. Врховниот суд на Македонија ќе донесе 
решение по жалбата во рок од 48 часа по приемот 
на жалбата. 

Против решението на надлежната изборна ко-
мисија со кое е одбиен приговорот из јавен поради 
неправилностите од член 193 на ОВОЈ закон, доне-
сено по утврдувањето на резултатите од изборот 
односно од гласањето за отповикување, секој член 
на делегацијата и секој кандидат односно делегат 
за чие отповикување се гласало може да поднесе 
жалба до надлежниот собор односно до собранието. 

Жалбата од став б на овој член се поднесува 
во рок од три дена од денот на прогласувањето 
на резултатот од изборот, односно од гласањето за 
отповикување. 

Член 195 
Ако за неправилностите во изборните дејства 

во кандидационата и изборната постапка се дознае 
по огласувањето на резултатите од изборите за 
членови на делегациите, односно по верификација -
та на мандатот на делегатите, организацијата на 
Социјалистичкиот СОЈУЗ ОДНОСНО на синдикатот, мо-
ж е да покрене постапка пред надлежниот суд. 

Ако судот утврди неправилности во кандида-
ционата и изборната постапка, ќе ја поништи од-
луката за избор на членот на делегацијата, однос-
но на делегатот и ќе нареди повторни избори. 

Осми дел 

СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ 

Член 196 
Средства за покривање на трошоците за спро-

ведување на изборот и отповикувањето на члено-
вите на делегациите на основните самоуправни 
организации и заедници обезбедуваат организации-
те односно заедниците во кои се врши изборот. 

. Средства за покривање на трошоците за спро-
ведување на изборот и отповикувањето на члено-
вите на делегациите од член 59 и 60 на овој 
закон обезбедуваат општините. 

'Средства за покривање на трошоците за спро-
ведување на изборот и отповикувањето на делега-
тите! во собранијата на самоуправните интересни 
заедници обезбедуваат тие заедници. 

Средства за покривање на трошоците за спро-
ведување на изборот и отповикувањето на деле-
гатите во собранијата на општините, собранието 
на градската заедница и во Собранието на СРМ, 
обезбедува соодветната општествено-политичка за-
едница. 

Средства за покривање на трошоците за спро-
ведување на изборот и отповикувањето на деле-
гатите во Собранието на СРМ се обезбедуваат во 
Републичкиот буџет. 
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Деветти дел 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 197 
Со парична казна до 3000 динари или со казна 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) КОЈ спротивно на одредбите од член 126 став 

3 од ОВОЈ закон ќе дојде на избиралиштето со 
оружје или со друго опасно орудие; 

2) КОЈ за време на гласањето се однесува не-
пристојно; 

3) КОЈ агитира на избиралиштето; 
4) КОЈ откако гласал или откако дознал дека 

не е запишан во избирачкиот список, по опомена 
од претседателот на избирачкиот одбор не с,ака да 
го напушти избиралиштето и 

5-) КОЈ ја попречува работата на избирачкиот 
одбор или на изборната комисија. 

Десетти дел' 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 198 
, Законот за избор на делегациите на основните 

самоуправни организации и заедници за собрани-
јата на општествено-политичките заедници („Служ-
бен весник на СРМ" 6poj 8/74 и 3/78); Законот за 
избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници ^,Службен вес-
ник на СРМ" број 8/74 и 3/78); Законот за избор 
на делегати во соборите на собранијата на општи-
ните („Службен весник на СРМ" 6poj 8/74 и 3/78); 
Законот за избор на делегати во соборите на со-
бранието на градската заедница („Службен весник 
на СРМ" број 8/76 и 3/78); Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" 6poj ' 8/74 и 3/78) и одредбите на другите за-
кони што се во спротивност со ОВОЈ закон прес-
тануваат да важат со денот на влегувањето во си-
ла на ОВОЈ закон. 

Член 199 , 
ОВОЈ закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

560. 
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 ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ 

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА КУЛТУРАТА 

Се прогласува Законот -за дополнување на За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
културата, 

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 28 
декември 1981 година 

Бр. 08-2874 
28 декември 1981 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУП-

РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА 
КУЛТУРАТА 

1 Член 1 
Во Законот за самоуправните интересни заед-

ници на културата („Службен весник на СРМ" број 
5/74, 16/74, 9/78 и 43/78, по член 20 се додава нов 
член 20-а КОЈ гласи: 

„Член 20-а 
Ако во општинска самоуправна интересна за-

едница на културата, односно во нејзина основна 
заедница или единица не се обезбеди договорениот 
обем на средства за задоволување на заедничките 
потреби и интереси во областа на културата, соб-
ранието на општината на чие подрачје е седиш-
тето на заедницата донесува одлука со која прив-
ремено се решава ова прашање. 

Ако во општинска самоуправна интересна за-
едница на културата, што здружува Средства во 
Републичката заедница "на културата, не се обезбе-
ди договорениот' обем на , средствата за задоволу-
вање на заедничките потреби во областа на кул-
турата од општ интерес за Републиката, Собра-
нието . на Социјалистичка Република Македонија 
донесува одлука со КОЈ а привремено се решава ова 
прашање у 

Одлуката од ставовите 1 и 2 на овој член се 
применува до донесување на одлука за обезбеду-
вање на договорениот обем на средства". 

Член 2 
' О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР 
НА ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за избор на членови 
на Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, 1 ' 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седмици на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на! општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1981 година. 

Бр 08-28175 
28 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсова с р. 

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

З А К О Н 
ЗА И31БОР НА ЧЛЕНОВИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-
СТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со ОВОЈ закон се уредува постапката 'за избо-

рот и отповикувањето на членовите на Претседа-. 
телството на Социјалистичка Република Македо-
нија (членови на Претседателството). 

561. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка (Република Македонија, 
Претседателс,твото на Социјалистичка Република 
Македонија издава 
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Член 2 
Членовите на Претседателството ги избира' и 

отповикува Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Маке дониз а ^Собрание) на заедничка седница 
на сите собори, со тајно гласање со гласачки лив-
чиња. 

Член 3 
Членовите на 4 Претседателството се избираат 

на првата ' седница по конституирањето на новоиз-
браното Собрание. 

Ако местото на одделен член на Претседател-
ството остане празно пред истекот на неговиот ман-
дат, дополнителни избори за нов член на Претсе-
дателството ќе се извршат најдоцна 45 дена по 
престанокот на неговиот мандат. 

Со денот на ' верификацијата на мандатот на 
новите членови на ,Претседателството, им преста-
нува функцијата на членовите на Претседател-
ството на кои им истекол мандатот. 

Член 4 
Листата на кандидатите за членови на Прет-

седателството ја предлага Кандидационата конфе-
ренција на Републичката конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на (Маке-
донија. 

Претседателот на Републичката конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија ја доставува листата на кандидатите 
до Собранието најдоцна р дена пред денот опреде-
лен за избор на членови на Претседателството. 

Член 5 
, Седницата на Собранието на која се врши из-

бор на членови на Претседателството може да се 
одржи ако на неа присуствува мнозинството од, 
делегатите во секој собор. 

Член 6 ' 
Со изборот на членовите на Претседателството 

раководи претседателот на Собранието, на кого во 
тоа му помагаат по еден делегат од секој собор 
што се избираат на седницата и секретарот на Со-
бранието. 

Член 7 
Гласањето се врши со прозивка на делегатите 

и лично. 
Член 8 

Ако листата на кандидатите содржи онолку 
кандидати колку што се избираат членови на Прет-
седателството, гласањето се врши за листата во 
целина. 

, Ако листата на кандидати содржи повеќе кан-
дидати отколку што се избираат членови на Прет-
седателството гласањето се врши со заокружува-
ње на редниот број пред името на кандидатот за 
кој делегатот сака да гласа. 

Делегатот може да гласеа само за кандидати-
те чии имиња се наведени во гласачкото ливче. 

Делегатот може да гласа за онолку кандидати 
колку што се избираат членови на Претседател-
ството 

Ако во гласачкото ливче одделно се наведени 
имињата на кандидатите од редот на народностите, 
гласањето' се врши на тој начин што делегатот 
може да гласа за онолку кандидати од секој дел 
на гласачкото ливче колку што се избираат чле-
нови на Претседателството од тој дел на ливчето. 

Член 9 
'Неважечко е она гласачко ливче на кое е за -

окружен редниот број пред имињата на поголем 
6poi кандидати отколку што се избираат членови 
на Претседателството, непополнетото гласачко лив-
че, ливчето во кое се внесени нови имиња и лив-
чето што е пополнете така што да не може со си-
гурност да се утврди дали делегатот гласал за 
или против листата на ' кандидатите одиосно за кој 
кандидат гласал. 

Член 10 
Ако листата на кандидати содржи толку кан-

дидати колку што се избираат членови на Прет-
седателството1, членовите на Претседателството се 
избрани ако за листата гласало мнозинството од 
сите делегати во Собранието. 

Ако листата на кандидати содржи повеќе кан-
дидати отколку што се избираат членови на Прет-
седателството за член на -Претседателството е 'из-
бран кандидатот што добил мнозинство гласови 
од сите делегати во Собранието. 

Ако двајца или повеќе' кандидати со најголем 
број гласови, за непополнетите места за членови 
на Претседателството, добиле ист број гласови, 
гласањето се повторува само за тие кандидати. 

Ако мнозинството од став 2 на овој член не 
го добијат онолку кандидати колку што 4 се изби-
раат членови на Претседателството се повторува 
целата изборна постапка за непополнетите места 
за членови на Претседателството. 

Член 111 
Претседателот на Собранието, врз основа на 

резултатот од гласањето, прогласува кои канди-
дати се избрани за членови на Претседателството 
и им издава уверенија за изборот. 

Член 12 
Собранието може да го отповика членот на 

Претседателството ако утврди дека дејствувал 
спротивно на Уставот на Соци ја листичка Репуб-
лика Македонија и дадената свечена изјава. 

Член 13 
Постапката за отповикување на член на Прет-

седателството се поведува по предлог на собор на 
Собранието или на Социјалистичкиот сојуз на ра -
ботниот народ на Македонија. 

Член 14 
З а предлогот за отповикување на член на 

Претседателството одлучува Собранието на заед-
ничка седница на сите собори. 

Ако Собранието утврди дека предлогот за от-
повикување на член на Претседателството е соста-
вен според одредбите на овој закон, ќ е го потврди 
предлогот и се пристапува кон гласање за отпо-
викувањето. 

Член 15 
Гласањето за отповикување се врши на тој 

начин што на гласачкото ливче се заокружуваат 
зборовите: „за отповикување" или „против отпо-
викување". 

Член 16 
Членот на Претседателството е отповикан ако 

за отповикувањето гласале мнозинството од сите 
делегати во Собранието. 

Член 17 
На членот на Претседателството што е отпо-

викан му престанува , мандатот кога Собранието 
ќе утврди дека мандатот му престанал врз основа 
на отповикување. 

Член 18 
Со денот на влегување во г сила на овој закон 

престанува да в а ж и Законот за избор на претсе-
дател и членови на Претседателството на Соција-
листичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" број 16/74 и 3/78). 

Член 1(9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", 
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О г л а с е н д е л 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Свидетелство од VIII одделение на име Лазар 
Лековски, нас. Лозаново бр. 15 Крива Паланка, 

(7180) 
Свидетелство за, стручно оспособување ѕидаро-

тесар на име Лазар Лековски, Кр. Паланка. (7181) 
Воена книшка на име Исмет Алити, ул. „Док-

тор Рибар" бр. 96, Куманово. (7186) 
Свидетелство за завршена III година гимна-

зија на име Станка Терзиска, с. Будинарци, Бе -
рово. 4 (7191) 

'Свидетелство за завршена II година гимназија 
на име Станка Терзиска, с. Будинарци, Берово. 

(7192) 
Свидетелство за завршена IV година гимна-

зија на име Станка Терзиска, с. Будинарци, Б е -
рово. (7193) 

Воена книшка н а име Идрис Амити, с. Доброш-
те, Тетово. (9175) 

Воена книшка на име Екрем Рамовски, ул. 
„Христијан Карпош" бр. 107, Куманово. (7236) 

Свидетелство за завршен испит — гимназија 
на име Тодор Златковски, с. Град, Делчево. (7272) 

Штедна книшка на ,име Лазо Барбар, ул. „V 
конгрес", зграда 37 II/10, Шт,ип. (7276) 

Свидетелство од VIII одделение на име Хајро 
Гуџевиќ, с. Ложани, Прилеп. (7314) 

Воена книшка на име Душко Јаневски, с. 
Орах, Куманово. (7319) 

Воена книшка на име СадриЈа Садри, с. Опаје, 
Куманово. (7322) 

Воена книшка на име Рецеп Јакупи, ул. „Ес-
перанто" б,р. 411, Куманово. (7346) 

'Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Ленче Стојменова, с. Блатец, Виница. (7377) 

Воена книшка на име Војне Пулевски, с. Кру-
шеани, Прилеп. (7412) 

Воена книшка на име Зоран Тасевски, ул. 
„Србо Тимовиќ" бр. 5-а, Куманово. (7421) 

Пасош бр. МА 719206 од 24. VIII. 1979 год. на 
име Беќир Алимановски, ул. „Илинденска" бр. 17, 
Тетово. (7444) 

Пасош МА 320330 на име Зорица Лазаревска, 
ул. „III македонска ударна бригада", бр. 127-а, 
Куманово. (7476) 

Воена книшка на име Драган Ѓорѓиевски, ул. 
„Крушевска Република" бр. 11, Куманово (7490) 

Воена книшка на име Станчо Ангелов, с. Ви-
довиште, Кочани. (7506) 

Свидетелство за V одделение на име Агим Ј а -
шари, с. Вешала, Тетово. (4196) 

Здравствена легитимација на име Шерифи Шеп-
љадин, ул. „В. Тоска" бр. 7/27, Тетово. (4197) 

Свидетелство за III и IV година и матура на 
име Исаку Арта, ул. „ЈНА" бр. 112, Тетово. (4198) 

Здравствена легитимација на име Рамадани 
Лулзиме, с. Добарце, Тетово. (4199) 

Свидетелства за I, II, III и IV година на име 
Мујдин Ислами, с. Стримница, Тетово. (4200) 

Здравствена легитимација на име Рамадани 
Хувије, с. Добарце, Тетово. (4201) 

Свидетелство за I година на име Крстевска Да-
јана, ул. „И Р. Лола" бр. 130, Тетово. (4202) 

Свидетелство за IV одделение на име Гуља-
ф и ј а Сабити, с. Пирок, Тетово. (4203) 

Свидетелство за И одделение на име Исаку 
Арта, ул. „ЈНА" бр. 112 Тетово. (4204) 

Свидетелство за V и VI одделение на име 
Ајдини Музафер, с. Шипковица, Тетово. (4205) 

Свидетелство за V одделение на име Булали 
Муарем, Гостивар. (4206) 

Свидетелство за III година, издадено на име 
Ибраими Уздри, с. Србиново, Гостивар. (4207) 

Свидетелство за VII одделение на име Темел-
ко Андриевски, с. Врапчиште, Гостивар. (4208) 

Свидетелство за VII одделение на име Љази 
Булали, с. Неготино, Гостивар. (4209) 

Свидетелство на име Фетије Зегури, Гостивар. 
Свидетелство за VI одделение на име Сулејма-

носка Каранфилка , е. Лешница, Гостивар. (4211) 
Свидетелство за V, VI и VII одделение на име 

Алиу Екрем, Гостивар. (4212) 
Свидетелство за V и VI одделение на име Су-

зана Абдиу, Гостивар (4213) 
Свидетелство за VIII одделение на име Исни 

Даути, с. Камењане, Тетово. (4215) 
Свидетелство за VIII одделение на име Рама-

дан Исмаили, с. Камењане, Тетово. (4216) 
Свидетелство за V, VI и VIII одделение на 

име Тахир Беќири, с. Желино, Тетово. (4217) 
Свидетелство за I година, издадено од гимна-

зија на име Дервиши Халил, ул. „В. Милади-
нови" бр. 12, Тетово. (4218) 

Свидетелство за завршено средно образование 
на име Нехат Незибри, с. Требош, Тетово. (4219) 

Свидетелство за VII одделение на 
Беќири, с. Желино, Тетово. 

Свидетелство за II клас гимназија на 
ф у л а и Насуф, с. Пирок, Тетово. 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
гимназија на име Ќани Абдуш, с. Боговиње, Те-
тово. 

Свидетелство на име Абдију Селим, 
ње, Тетово. 

Лична карта на име Имери Насер, 
ње, Тетово. 

Свидетелство за I година, издадено! од средно 
училиште на име Јаумин Алиу, с. Челопек, Те-
тово. I (4225) 

Свидетелство з-а V и VI одделение на име Асен 
Шабани, с. Жеровјане, Тетово. (4226) 

Свидетелство за завршен испит на име Сина-
ни Шпреса, ул. „Б. Миладинови" бр. 364 Б/11, Те-
тово. ! (4227) 

Свидетелство на име Шерифи Шериф, с. М. 
Речица, Тетово. ј (4228) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Лириа" с. Жеров јане на име 
Муртезани Амет, с Жеровјане . (4229) 

Воена книшка бр. 24348 на име Алиу Абдул-
селам, ул. „Г. Делчев" бр. 15, Тетово. ; (4230) 

Свидетелство за II, III, IV година Ји диплома 
на име Ходаи Јакуп, ул. „Ѓ. Петров" бр. 41, Тетово. 

(4231) 
Свидетелство за V одделение на име Адем 

Селмани, ул. ,,К. Неделковски" бр. 7, Тетово. (4232) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Идризи Великамене, с. Камењане, Тетово. (4233) 
Воена книшка бр. 23721 на име Шаини Илијаз , 

ул. „Н. Село" бр. 121, Тетово. ј (4234) 
Свидетелство за I година на име Селатин К у р -

име Таир 
(4220) 

а име Сеј-
(4221) 

(4222) 
с. БоговИ" 

(4223) 
с. Богови-

(4224) 

тиши, с. Пирок, Тетово. 
Свидетелство на име Нермин Немери, ул. „Н. 

Село" бр. 137, Тетово (4236) 
Свидетелство за VI одделение на име Љика 

Ибрахим, ул. „1115" бр. 18, Тетово. (4237) 
Свидетелство за IV клас и дипломо., издадени 

од Гимназија на име Фехредин Хемаили, с. Бого-
виње, Тетово. " (4238) 

Свидетелство за I, II, I I I и IV година, изда-
дени од гимназија на име Нехат Назифи, с. Тре-
бош, Тетово. (4239). 

Книшка на име Димитриева Невенка, Виница. 
(4240) 

Свидетелство за I, II и III година, издадени 
од Тутунското училиште „Орде Чоп^^а" — При-
леп на име Ш е ф и к Османоски, с. Црнилиште При-
леп (4241) 

Здравствени легитимации, издадени во Скопје 
на име Коце, Зоре, Диме и Грозда Нотевски, 'Скоп-
је. I (4242) 

Свидетелства за I, II, III, IV година и диплома, 
издадени од Гимнази-јата „Гоце Делчев", Кумано-
во на име А к и ф и Берат, Куманово (4243) 

(4235) 
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Свидетелство за II година, издадено од Гим-
назијата „Мирче Ацев", Прилеп, ,на име Рулески 
Цане, ул. „Београдска" бр. 13, Прилеп. (4244) 

Свидетелство за I година, издадено од гим-
назија на име Рулески Цане, ул. „Београдска" бр. 
13, Прилеп. (4245) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мила-
носка Љубица, ул. „Б. Влачарот" бр. 5, Прилеп. 

(4246) 
Свидетелство за IV одделение на име Анчес-

ки Благоја, с. Бонче, Прилеп. (4247) 
Здравствена легитимација на име Орце По-

повски, ул. „Б. Шабани" бр. 96, Куманово. (4248) 
Свидетелство за V одделение, издадено од Учи-

лиштето „Васил Главинов" на име Јовановска Ор-
хидеја, ул. „Крсте Мисирков" бр. 15/3, Титов Ве-
лес. (4249) 

Свидетелство за завршено средно образование 
ЦЗСПО — Скопје на име Нешов Ордан, ул. „Н. 
Фронт" бр. 4, Титов Велес. (4250) 

Свидетелство за VIII одделение на име Пет-
рова Десанка, с. Градско, Титов Велес. (4251) 

Свидетелство за II година и дицлома на име 
Диана Паласхи, Тетово. (425!2) 

Свидетелство за II, III, IV година и диплома 
на име Ермина Ферати, ул. „Охридска" бр. 12, 
Тетово. (4253) 

Свидетелство за III, IV година и диплома на 
име Флорина Скендер^, ул. „Охридска" бр. 18-
Тетово. (4254) 

Свидетелство за V одделение на име Јашари 
Билал, е. Церово, Тетово. (4255) 

Свидетелство за II година гимназија на име 
Адем 'Секу, Тетово. (4256) 

Свидетелства за I, И, III, IV година и дипло-
ма, издадени од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ", 
Тетово на име Салија Такседин, с. М. Речица, Те-
TOIBO. (4257) 

Свидетелство за I, II, III, IV година и дипло-
ма, издадени од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ", 
Тетово на име Гази Муриши, ул. ,,Д08", бб, Те-
тово. (4258) 

Свидетелство за VIII одделение на име Идри-
зи Ќемал, с. Јеловјане, Тетово. (4259) 

Свидетелство за IV одделение на име Зеќири 
Абдулмита, с. Урвич, Тетово. (4260) 

Свидетелство за VIII одделение н а име Сиби-
новски Ацо, „Вардарска" бр. III/6, Тетово. (4261) 

Работна книшка на име Тодор Симјановски, с. 
Доброште, Тетово. (4262) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Идризи Мехмудија, с. Урвич, Тетово. (4.263) 

Свидетелство за средно училиште на име Ли-
рим Имери, ул. „Б. Миладинови" бр. 173, Тетово. 

(4264) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Идризи Аземина, с. Урвич, Тетово. (4265) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Идризи Акик, е. Урвич, Тетово. (4266) 
Диплома, издадена од гимназија на име Иван-

ка Ацевска, ул. „138" бр. 5, Тетово. (4267) 
Свидетелство за II клас на име Мустафа Ну-

хију, с. Слатино, Тетово. (4,268) 
Сообраќајна дозвола издадена од Тетово" на 

име Џафери Енвер, с. Боговиње, Тетово. (4269) 
Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 

З у л ф и Шабани, Гостивар. (4270) 
Свидетелство за I година гимназија на име 

Веди Мустафи, с. Симница, Гостивар. (4271) 
Свидетелство за V одделение на име Ба јрами 

Земри, с. Форино, Гостивар. (4272) 
Работна книшка на име Демири Пајазит, Гос-

тивар. (4273) 
Свидетелство з,а IV одделение на име Рецепи 

Екрем, Гостивар. (4274) 
Свидетелство за VI одделение на име Зеќири 

Руфат, с. Врапчиште, Гостивар. (4275) 
Свидетелство за завршен испит на име Сулеј-

мани Заем, с. Ростуша, Дебар. (4276) 
Свидетелство за V одделение на име Ба јрами 

Земри, с. Форино, Гостивар. (4277) 

Здравствена легитимација на име Донев Алек-
сандар, ул. „Влахов", бр. 11, Виница. (4278) 

Здравствена легитимација на име Љубица Ста-
м е н о в с к а , с. Градец, Виница. (4279) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сне-
ж а н а Јанеска, с. Ерековци, Прилеп. (4280) 

Свидетелство на име Ахмед Ристоманоски, с. 
Галичани, Прилеп. (4281) 

Свидетелство за VI одделение на име Штер-
јоска Роска, с. Славеј, Прилеп. (4282) 

Свидетелство за VI одделение на име Имеровс-
ка Субиј а, с. Дебреште, Прилеп (4283) 

Здравствена легитимација на име Јуамет Јо -
ни, Куманово. (4284) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО-
Куманово на име Драган Алексовски, ул. „Фетка 

' Шокева" бр. 2—А, Кум,аново. (4285) 
Свидетелство за III клас, издадено од гимна-

зија на име Шабани Урхан, с. Слупачане/ Кумано-
во. (4286) 

Работна книшка на име Пешевска Лидија, ул. 
„Тоде Думба" бр. 68, Куманово. (4287) 

Здравствена легитимација на име Митковска 
Жаклина , ул. „Н. Тесла" Куманово. ( (4288) 

Здравствена легитимација на име Матковска 
Катарина, ул. „Н. Тесла" бр. 5, Куманово. (4289) 

Здравствена легитимација на име Џафери Риз -
ван, ул. „Васка Петковска" бр. 9, Куманово. (4290) 

Здравствена легитимација на име Спасовска 
Спасија, с. Агиносело, Куманово. (4291) 

Здравствена легитимација на име Антиќ Зоран, 
Куманово. (4292) 

Здравствена легитимација на име Саити Џе-
маиљ, с. Романовце, Куманово. (4293) 

Здравствена легитимација на име Петковска 
Вера, с. Умин Дол, Куманово. (4295) 

Здравствена легитимација на ,име Илиевски 
Стојмен, с. М. Нагоричане, Куманово (4296) 

Книшка на име Јовановска Сузана, с. Добро-
шане, Куманово. (4297) 

Здравствена легитимација на име Исуфи Б о ш -
ким, с. Оризаре, Куманово. (4298) 

Здравствена легитимација на име Колевска 
Васка, ул. „Н. Тесла" бр. 32, Куманово. (4299) 

Здравствена легитимација на име Николовска 
Благица, ул. „Егејска Македонија" бр. 2/2, К у -
маново. (4300) 

Здравствена легитимација на име Крстевска 
4 Благица, ул. „Р. Митровиќ" бр. 12, Куманово. (4301) 

Здравствена легитимација на име Стојановска 
Слободанка, ул. „Н. Тесла" бр. 13, Куманово. (4302) 

Свидетелство за I I година, на име Весељи Риз-
ван, с. Липково, Куманово. (34027) 

Свидетелство за I година на име Светлана Ми-
лошевска, Куманово. (3428) 

Здравствена легитимација на име Јаниќ Ро-
мео, Куманово. (3429) 

Здравствена легитимација на име Ука Ферат, 
с. Бедиње, Куманово. (3430) 

Здравствена легитимација на име Јашари З а -
миле, Куманово. (3431) 

Работна книшка на име Ѓорѓиевска Славица, 
нас. Карпош, Куманово. (3432) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО-
Куманово на име Бедри Алити, Кума,ново. (3433) 

Свидетелство за училиште за занимање „Перо 
Наков" — Куманово на име Наков ски Перица, К у -
маново. (3434) 

Свидетелство за I I I година, издадено од Учи-
лиштето „Перо Наков", Куманово на име Џ е л а -
дини Зеј,нула, Куманово. (3435) 

Здравствена легитимација на име Трајковиќ 
Слободан, Куманово. (3436) 

Здравствена легитимација на име Лазаревски 
Ивица, Куманово. (3437) 

Здравствена легитимација на име Павловска 
Маја, Куманово. (3438) 

Здравствена легитимација на име Рами Фаз-
лијевиќ, Куманово. (3439) 

Книшка на име Ивановски Гуте, с. Шопско 
Рудари, Кратово. (3440) 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 
НОВА ЗБИРКА 

УСТАВ НА СФРЈ 
УСТАВ НА СРМ 

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и со 
амандмани на Уставот на СРМ — во една 
збирка. 

Ова усталено издание, по својот формат, 
има за цел да го олесни користењето на ус-
тавите и новите амандмани за примена во 
практиката. 

Цена на збирката е 150 динари. 

СОДРЖИНА 

Страна 
559. Закон за избор на членови на делега^ 

циите и на делегатите во^ собранијата 
на општествено-политичките заедници и 

на самоуправните интересни заедници 804 
560. Закон за дополнување на Законот за са-

моуправните интересни заедници на кул-
турата — — — — — — — — — 828 

561. Закон за избор на членови на Претсе-
дателството на Социјалистичка Републи-

чка Македонија — — — — — — — 82-8 

^Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ - Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски, Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
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