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16. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 7 февруари 1974 година, го претресе 
Предлогот на устав на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и констатира дека со 
Основните начела и одредбите на новиот Устав на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија: 

— се изразуваат идејните основи и развојните 
правци на југословенското социјалистичко опште-
ство што ги утврди и развива Сојузот на комунис-
тите како организирана водечка идејна и поли-
тичка сила на работничката класа и на сите ра-
ботни луѓе; 

— се зацврстуваат придобивките на заеднич-
ката борба на народите и народностите на Југо-
славија, остварени во Народноослободителната вој-
на и Социјалистичката револуција и се создаваат 
основи за нивно натамошно развивање и изграду-
вање, што го изразува континуитетот на револу-
ционерниот развиток на земјата; 

— се создаваат и обезбедуваат услови за оства-
рување на историските цели на работничката кла-
са, за нејзина доминантна положба во социјалис-
тичките самоуправни односи и во целокупниот про-
цес на општествената репродукција и за нејзино 
учество во вршењето на политичката власт преку 
делегатскиот систем како негација на претставнич-
киот парламентаризам и како облик на непосред-
но изразување на своите интереси и на одлучува-
ње по нив; 

— се создаваат основи и се обезбедуваат услови 
за изградба на општеството како слободна заед-
ница на производителите и за развиток на соција-
листичката самоуправна демократија, како посебен 
облик на диктатурата на пролетаријатот, врз кои се 
гради ослободувањето на работничката класа; 

— се продлабочуваат основите на натамошниот 
развиток на самоуправувањето како доминантен оп-
штествен и производствен однос во кој, врз основа 
на општествената сопственост над средствата за 
производство, се создава социјалистичко опште-
ствено устројство кое се засновува врз власта на 
работничката класа и на сите работни луѓе и врз 
односите меѓу луѓето како слободни и рамноправни 
производители и творци, чиј труд служи исклучиво 
за задоволување на нивните лични и заеднички 
потреби; 

— се зајакнува рамноправноста на народите и 
народностите, нивното братство и единство и одго-
ворноста на социјалистичките републики и соција-
листичките автономни покраини за сопствениот 
развиток и за развитокот на југословенската заед-
ница во целина, како основа и елемент на ната-
мошната цврстина и стабилност на нивната брат-
ска федеративна заедница. 

Тргнувајќи од овие констатации и оценувајќи 
го новиот Устав на СФРЈ и како повелба и про-
грама за натамошен развиток на социјалистичкото 
општество, за надминување на неговите противреч-
ности и за создавање на такви општествени одно-
си во кои ќе се оствари начелото на комунизмот: 
„секој според способностите — секому според потре-
бите", — 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, давајќи му полна поддршка на Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, врз основа на точка 4 од Амандманот 
XXXI на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите собо-
ри, одржана на 7 февруари 1974 година, ја донесе 
следната 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УСТАВОТ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се дава согласност на Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, при-
фатен во Сојузната скупштина. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-297 
7 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

17. 
Врз основа на точка 4 од Амандманот XXXI 

на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори 
на Собранието, одржана на 7 февруари 1974 го-
дина, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УСТАВНИОТ ЗА-
КОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се дава согласност на Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, прифатен во Со-
јузната скупштина. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-296 
7 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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18. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЈАТА НА САМОУ-

ПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
Се прогласува Законот за избор на делегати на 

собранијата на самоуправните интересни заедници, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 7 февруари 1974 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 7 февруари 1974 година. 

Број 03-337 
8 февруари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЈАТА 
НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува изборот и отповику-

вањето на делегатите за собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници и нивните основни за-
едници или единици (самоуправни интересни заед-
ници). 

Член 2 
Право да избираат и да бидат избирани за де-

легати во собранијата на самоуправните интересни 
заедници имаат работните луѓе што ја основале 
самоуправната интересна заедница без оглед на 
годините на животот. 

Член 3 
За делегати на собранијата на самоуправните 

интересни заедници не можат да бидат избирани 
работните луѓе во организациите на здружениот 
труд кои според уставот не можат да бидат чле-
нови на работничкиот совет односно на друг по по-
ложба и функции соодветен орган на управување, 
работните луѓе избрани за делегати на собранието 
на општествено-политичката заедница за чија те-
риторија е основана самоуправната интересна заед-
ница, како и работните луѓе — членови на работ-
ната заедница која врши работи за соодветната 
самоуправна заедница. 

За делегат на собрание на самоуправна интерес-
на заедница, која одлучува рамноправно со собра-
нието на општествено-политичката заедница за чи-
ја територија е основана самоуправната интересна 
заедница, со кое собранието на самоуправната ин-
тересна заедница одлучува, не може да биде из-
бран работен човек што не навршил 18 години од 
животот, именуван функционер или работник на 
државен орган кој му одговара на собранието, ниту 
судија што го избира тоа собрание. 

Член 4 
Делегатите за собранијата на самоуправните 

интересни заедници (делегати) ги избираат и отпо-
викуваат работните луѓе во основната организаци-
ја на здружениот труд и во другата самоуправ-
на организација односно во работната заедница што 
не е организирана како организација на здружен 
труд и во месната заедница (основни самоуправни 
организации и заедници) непосредно и со тајно гла-
сање. 

Работните луѓе во две или повеќе самоуправни 
организации и заедници, поврзани со трудот или 
со заедничките потреби и интереси, можат да из-
бираат заеднички делегат на начин и под услови 

утврдени со самоуправната спогодба за основање на 
заедницата и со статутот на заедницата во соглас-
ност со овој закон. 

Член 5 
За изборот на делегати на активните воени ли-

ца и цивилните лица на служба во вооружените 
сили на СФРЈ се применуваат одредбите на овој 
закон, доколку со сојузен закон не е поинаку опре-
делено. 

Член 6 
Изборот на делегати го вршат работните луѓе 

што ја основале самоуправната интересна заедница 
во рамките на определена област на дејност и на 
определено подрачје (единица за избор на деле-
гати). 

Единиците за избор на делегати и бројот на де-
легатите што се избира во секоја единица се утвр-
дува со самоуправната спогодба за основање на 
самоуправната интересна заедница односно со ста-
тутот на заедницата. 

Член 7 
Ако во текот на мандатниот период работните 

луѓе од основна самоуправна организација или за-
едница кои не учествувале во основањето на са-
моуправната интересна заедница и пристапат на са-
моуправната спогодба за основање на заедницата, 
можат да изберат свој делегат или да се приклу-
чат кон друга единица за избор на делегати. 

Одлука за тоа, дали работните луѓе од прет-
ходниот став претставуваат посебна единица за из-
бор на делегати или се приклучуваат кон друга 
единица за избор на делегати, донесува собранието 
на самоуправната интересна заедница. 

Член 8 
Делегатите се избираат на четири години. 
Никој не може повеќе од двапати едноподруго 

да биде избран за делегат на исто собрание на са-
моуправна интересна заедница. 

Член 9 
Изборите за делегати ги распишува претседате-

лот на собранието на самоуправната интересна за-
едница. 

Изборите за делегати мораат да се одржат нај-
доцна 15 дена пред истекот на времето за кое биле 
избрани делегатите на кои им престанува манда-
тот. 

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

Одлуката за распишување на изборите се об-
јавува во средствата за јавно информирање. 

Член 10 
Заради евидентирање на избирачкото право на 

работните луѓе за избор на делегати се составуваат 
избирачки списоци според прописите за избирач-
ките списоци. 

Член И 
Работен човек што има избирачко право не мо-

же да биде лишен од правото да гласа на избо-
рите или од правото да гласа за отповикување, ни-
ту да биде спречен да гласа. 

Член 12 
Загарантирана е слободата на определување на 

работните луѓе и тајноста на гласањето. 
Работен човек не може да биде повикуван за 

одговорноста за гласањето, ниту од него да се бара 
да каже за кого гласал или зошто не гласал, од-
носно дали гласал за или против отповикувањето. 

Член 13 
Верификација на мандатите на делегатите вр-

ши собранието на самоуправната интересна заед-
ница. 
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Член 14 
На делегатот му престанува мандатот пред ис-

текот на времето за кое е избран: 
1. со губење на својството на работник односно 

работен човек во основната самоуправна организа-
ција или заедница во која е избран; 

2. ако со правосилна судска пресуда е осуден 
на казна затвор во траење подолго од шест месеци 
или на друга потешка казна; 

3. со отповикување; 
4. со уважување на оставката од страна на со-

бранието на самоуправната интересна заедница; 
5. ако настапи случај на неспоивост на делегат-

ската функција со друга функција или работа. 

Член 15 
За отповикување на делегат можат да гласаат 

само работните луѓе во единицата за избор на де-
легати во која делегатот за чие отповикување се 
гласа е избран. 

П. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 16 
Органи за спроведување на изборите се избор-

на комисија и избирачки одбори. 
Собранието на самоуправната интересна заедни-

ца, основана за подрачје пошироко од подрачјето 
на општината, може да образува изборна комисија 
за подрачјето на секоја општина. 

Членовите на изборните комисии образувани 
според одредбата на претходниот став ги именува 
изборната комисија. 

Член 17 
Изборната комисија ја сочинуваат претседател 

и двајца членови што ги именува собранието на 
самоуправната интересна заедница. 

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

Член 18 
Избирачкиот одбор го сочинуваат претседател 

и двајца членови што ги именува изборната ко-
мисија. 

На претседателот и на членовите на избирачки-
от одбор им се определуваат заменици. 

Член 19 
Изборната комненј а: 
1. се грижи за законитоста во избирањето и 

отповикувањето на делегатите; 
2. ги потврдуваа кандидатите за делегати и ја 

објавува кандидатската листа; 
3. ги утврдува и прогласува резултатите од из-

борот на делегатите; 
4. ги -утврдува резултатите од гласањето за от-

повикување; 
5. се грижи за правилната работа на избирач-

ките одбори и врши надзор над нивната работа; 
6. издава уверенија на избраните делегати; 
7. обезбедува изборен материјал. 

Член 20 
Член на изборна комисија и член на избирачки 

одбор како и нивен заменик не може да биде кан-
дидат за делегат односно делегат за чие отпови-
кување се гласа. 

Ако лицето од претходниот став се согласи да 
се кандидира за делегат му престанува должноста 
на член или заменик на изборната комисија однос-
но на избирачкиот одбор. 

Член 21 
Изборната комисија и избирачкиот одбор рабо-

тат во полн состав. 
Изборната комисија и избирачкиот одбор одлу-

чуваат со мнозинство на гласови на своите членови, 

Ш. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР И 
ОТПОВИКУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

1. Предлагање и утврдување на кандидати за 
делегати 

Член 22 
Кандидати за делегати на работните луѓе во 

основните организации на здружениот труд и во 
другите самоуправни организации односно во ра-
ботните заедници што не се организирани како ор-
ганизации на здружен труд, предлагаат и утврду-
ваат работните луѓе во тие организации и заедни-
ци во рамките на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ и тоа во организациите на синди-
катот. 

Кандидати за делегати на работните луѓе во 
месните заедници предлагаат и утврдуваат работ-
ните луѓе што вршат земјоделска, занаетчиска и 
друга дејност со личен труд со средства во соп-
ственост на граѓаните и работните луѓе кои со 
личен труд самостојно, во вид на занимање, вршат 
професионална дејност заедно со работниците вра-
ботени кај нив, во Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ и тоа во неговите организации. 

Член 23 
Кандидати за делегати се предлагаат и утвр-

дуваат на собири на работните луѓе во основните 
самоуправни организации и заедници во рамките на 
единицата за избор на делегати. 

Собирот на работните луѓе во основната орга-
низација на здружениот труд и во работната за-
едница што не е организирана како организација 
на здружен труд го свикува претседателот на ра-
ботничкиот совет односно на друг соодветен орган 
на управување, во договор со организацијата на 
синдикатот. 

Собирот на работните луѓе во месната заедница 
го свикува претседателот на советот на месната 
заедница во договор со организацијата на Соција-
листичкиот со ј у з. 

Ако се одржува заеднички собир за две или 
повеќе основни самоуправни организации или за-
едници собирот го свикува овластениот претседател 
на органот на управување на основната самоуправ-
на организација односно заедница во договор со 
организациите на Социјалистичкиот сојуз односно 
организациите на синдикатот. 

Ако претседателот на органот на управување 
на основната самоуправна организација или заед-
ница не свика собир во рок од пет дена од денот 
на распишувањето на изборите, собирот го свикува 
изборната комисија. 

Член 24 
Собирот на работните луѓе полноважно одлучу-

ва ако на него присуствуваат повеќе од половината 
од работните луѓе што го сочинуваат собирот. 

Ако на собирот не присуствува мнозинството на 
работните луѓе определено во претходниот став, 
тој може да продолжи со работа по истекот на 
еден час од времето определено за почеток на со-
бирот, со присутните работни луѓе, или може да се 
свика нов собир на работните луѓе. 

Кандидатот за делегат се утврдува со мнозин-
ство на гласови на присутните работни луѓе на со-
бирот, со јавно гласање. 

Член 25 
За работата на собирите на работните луѓе за 

предлагање и утврдување и за утврдување на пред-
лог за отповикување на делегати се води записник 
што го потпишуваат членовите на претседателство-
то на собирот. Записникот и се доставува на из-
борната комисија. 

Во записникот за работата на собирот особено 
се внесува: денот и времето на одржувањето на 
собирот, личните имиња на членовите на претседа-
телството на собирот, вкупниот број на работните 
луѓе што го сочинуваат собирот; бројот на присут-
ните работни луѓе, личните имиња на предложени-
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те и утврдените кандидати за делегати, односно 
личните имиња на делегатите за чие отповикување 
се утврдува предлог, како и бројот на гласовите 
што секој од нив го добил. 

Член 26 
За кандидат за делегат се смета работниот чо-

век кој е утврден како кандидат во најмалку една 
третина од собирите на работните луѓе во едини-
цата за избор на делегати. 

Кандидатите ги потврдува изборната комисија. 
Член 27 

Изборната комисија составува кандидатска лис-
та во која ги наведува личните имиња на канди-
датите по оној ред по кој биле утврдени на соби-
рите на работните луѓе. 

2. Гласање 

Член 28 
Гласањето за избор на делегати се врши со 

гласачко ливче на избирачки места што ги опреде-
лува изборната комисија. 

Изборната комисија ги определува избирачките 
места најдоцна 15 дена пред денот определен за 
одржување на изборите. 

Најдоцна 5 дена пред денот на изборите во 
сите избирачки места изборната комисија објавува 
кои избирачки места се определени, со означување 
кои работни луѓе на кое избирачко место ќе гла-
саат. 

Член 29 
За избирачко место се определува посебна про-

сторија. 
Просторијата во која се врши гласањето се 

уредува така што да не може да се види како ра-
ботниот човек го пополнува гласачкото ливче. 

Член 30 
Секое гласачко ливче содржи: 
1. назив на самоуправната интересна заедница 

за која се врши избор на делегати за собранието, 
, 2. лично име на кандидатите за делегати и на-

зив на основната самоуправна организација или за-
едница во која има својство на работник односно 
работен човек. 

На гласачкото ливче имињата на кандидатите 
се испишуваат по оној ред по кој се означени во 
кандидатската листа. 

Пред името на секој кандидат се става реден 
број. 

Изборната комисија секое гласачко ливче го 
заверува со печат. 

Член 31 
На денот на изборите, во седум часот, ќе се 

состане избирачкиот одбор во просторијата опре-
делена за гласање и за нејзината состојба и за 
состојбата на материјалот за гласање ќе состави 
записник што го потпишуваат сите членови на из-
бирачкиот одбор. 

Член 32 
- Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, 

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

Никој не може да пристапи на избиралиште-
то под оружје или со опасно орудие, освен во слу-
чаите предвидени во став 1 на овој член. 

Член 33 
Претседателот на избирачкиот одбор е должен 

при предавањето на гласачкото ливче да му го 
објасни на работниот човек начинот на гласањето. 

Членовите на избирачкиот одбор се должни на 
работниот човек, кога тој ќе побара, повторно да 
му го објаснат начинот на гласањето, а особено ќе 
внимаваат никој да не му пречи на работниот чо-
век во пополнувањето на гласачкото ливче и во 
потполност да биде обезбедена тајноста на гласа-
њето. 

Член 34 
Работниот човек гласа само за кандидатите чии 

имиња се наведени во гласачкото ливче. 
Работниот човек гласа за онолку кандидати 

колку што делегати се избираат во единицата за 
избор на делегати. 

Откако ќе го пополни гласачкото ливче со за-
окружување на редниот број пред името на кан-
дидатот за кого сака да гласа, работниот човек го 
спушта свитканото гласачко ливче во гласачката 
кутија. 

Член 35 
Работниот човек кој, поради некоја телесна ма-

на или поради тоа што е неписмен, не може да гла-
са на начинот определен во член 34 од овој за-
кон, има право со себе да поведе пред избирачки-
от одбор лице кое наместо него ќе го пополни гла-
сачкото ливче односно ќе го спушти ливчето во 
гласачката кутија. За ова избирачкиот одбор ќе до-
несе одлука и ќе ја забележи во записникот. 

Член 36 
Избирачкиот одбор не може да го спречи да 

гласа лицето што е запишано во изводот од из-
бирачкиот список. Ако одделен член на избирач-
киот одбор во поглед на одделен работен човек има 
нешто да забележи, тоа ќе се внесе во записникот. 

Ако некој работен човек се јави да гласа, а 
под негово име некој веќе гласал, претседателот на 
избирачкиот одбор ќе нареди неговото лично име, 
занимање и местото на живеење да се внесе во 
записникот за гласањето, но нема да му дозволи 
да гласа. 

Член 37 
Гласањето трае непрекинато до 19 часот. Само 

во случај на неред избирачкиот одбор може да го 
прекине гласањето додека редот не се воспостави. 
Времето за кое гласањето морало да биде прекинато 
и причините за прекинувањето на гласањето се 
внесуваат во записникот за гласањето. Во 19 часот 
се затвора избиралиштето и потоа никој не се пуш-
та во него, но на работните луѓе што се затекнале 
во избиралиштето ќе им се дозволи да гласаат. 
Ако гласањето поради неред било прекинато по-
долго од еден час, гласањето ќе се продолжи за 
времето колку што траел прекинот подолг од еден 
час. 

Член 38 
За време на гласањето се води записник. Во 

записникот се внесуваат сите околности што се 
важни за гласањето. Членовите на избирачкиот од-
бор можат да бараат внесување на определени 
околности во записникот. 

Во записникот се внесуваат и сите дејствија 
казниви според овој или друг закон сторени на 
избиралиштето со означување на личното име, за-
нимањето и местото на живеење на сторителот. 

Сите членови на избирачкиот одбор мораат да 
го потпишат записникот. 

Секој член на избирачкиот одбор може да даде 
издвоено мислење или да стави забелешки на за-
писникот. 

3. Утврдување на резултатите од гласањето на 
избирачкото место 

Член 39 
По завршеното гласање избирачкиот одбор нај-

напред ќе ги преброи неупотребените гласачки лив-
чиња и ќе ги стави во посебен омот, што ќе го 
затвори и запечати. 

Избирачкиот одбор го утврдува, според изводот 
од избирачкиот список, вкупниот број на работните 
луѓе што гласале. Потоа, избирачкиот одбор ја от-
вора гласачката кутија и ги пребројува гласовите 
за секој кандидат одделно како и ливчињата што 
ги прогласува за неважечки. 

Како неважечко се смета гласачкото ливче на 
кое е заокружен редниот број пред имињата на по-
веќе кандидати отколку што се избираат делегати 
како и ливче на кое се внесени и заокружени но-
ви имиња и непополнето ливче како и ливче што 
е пополнето така што да не може со сигурност да 
се утврди за кој кандидат гласал избирачот. 
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Ако на гласачкото ливче се заокружени ред-
ните броеви на помал број кандидати отколку што 
се избираат делегати, се смета дека работниот чо-
век гласал само за оние кандидати пред чии имиња 
се заокружени редните броеви. 

Ако се појави разлика меѓу бројот на гласовите 
според изводот од избирачкиот список и бројот ка 
гласовите според гласачките ливчиња, важи ре-
зултатот на гласањето според гласачките ливчиња. 

Член 40 
Откако избирачкиот одбор ќе го утврди резул-

татот на гласањето, во записникот за гласањето ќе 
се внесе особено: колку работни луѓе требало да 
гласаат според изводот од избирачкиот список на 
тоа избирачко место; колку работни луѓе гласале 
според изводот од избирачкиот список; колку гла-
сови добил секој одделен кандидат и колку имало 
неважечки гласачки ливчиња. Во записникот ќе се 
внесат и издвоените мислења на членовите на из-
бирачкиот одбор. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
избирачкиот одбор. 

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

Член 41 
По завршеното пребројување на гласовите из-

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

Избирачкиот одбор, потоа најитно и по најкус 
пат, омотот со изборните материјали и ги доставу-
ва на изборната комисија. 

Член 42 
По завршеното утврдување на резултатите од 

гласањето, а најдоцна следниот ден, избирачкиот 
одбор е должен да го врати и другиот изборен 
материјал на изборната комисија. 

4. Утврдување на резултатите од изборите 

Член 43 
Резултатите од изборите за делегати во секоја 

единица за избор на делегати ги утврдува избор-
ната комисија врз основа на изборните материјали 
примени од избирачките одбори. 

Член 44 
За делегати се избрани оние кандидати што 

добиле мнозинство на гласови од сите работни лу-
ѓе што ја сочинуваат единицата за избор на де-
легати. 

Ако во единицата за избор на делегати е 
утврден поголем број на кандидати од бројот на 
делегатите што во неа се избираат, за избран се 
смета делегатот што добил најголем број гласови 
на работните луѓе во единицата. 

. Ако два или повеќе кандидати со најголем број 
гласови добијат ист број гласови, за избрани се 
сметаат оние кандидати кои имаат помал реден број 
на гласачкото ливче. 

Член 45 
Изборната комисија претходно утврдува колку 

работни луѓе вкупно биле запишани во избирачки-
от список и колку вкупно гласале, колку гласови 
добил секој кандидат, како и тоа колку неважечки 
гласачки ливчиња имало и врз основа на тоа утвр-
дува кои кандидати, во смисла на член 44 од овој 
закон, се избрани за делегати. 

Член 46 
Ако изборната комисија утврди неправилности 

во спроведувањето на изборите на одделни избирач-
ки места што битно влијаеле или можеле да вли-
јаат врз резултатите од изборите, ќе го поништи 
гласањето на избирачките места на кои имало не-
правилности и ќе определи повторно гласање. 

Член 47 
За својата работа изборната комисија води за-

писник во кој се внесува особено: колку делегати 
се избираат, колку кандидати имало, личното име 
на секој кандидат, вкупно и по избирачки места; 
бројот на сите дадени гласови; бројот на гласовите 
дадени за секој кандидат и бројот на неважечките 
гласачки ливчиња; личното име и назив на основ-
ната самоуправна организација или заедница во ко-
ја кандидатите избрани за делегати имаат свој-
ство на работник односно на работен човек. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
комисијата. Секој член на комисијата има право 
да издвои свое мислење и да стави забелешки на 
записникот. 

Изборната комисија ќе направи изводи од при-
мените записници за сите казнени дејствија сторе-
ни на изборите, ако ги имало, и овие изводи ќе ги 
достави до јавниот обвинител односно судијата за 
прекршоци за поведување на постапка. 

Член 48 
Изборната комисија на избраните кандидати им 

издава уверение дека се избрани за делегати за 
собранието на самоуправната интересна заедница. 

Член 49 
Изборната комисија, врз основа на изборните 

акти, му поднесува извештај на собранието на са-
моуправната интересна заедница за резултатите од 
изборите. Со извештајот ги доставува и сите из-
борни материјали. 

Собранието ќе го објави извештајот на избор-
ната комисија на свој погоден начин. 

5. Повторни и дополнителни избори 

Член 50 
Ако на кандидатската листа има ист број кан-

дидати колку што делегати се избираат во едини-
цата за избор и никој од кандидатите не добие 
мнозинство на гласови на работните луѓе од еди-
ницата за избор на делегати, изборите се повтору-
руваат за онолку делегати колку што не го до-
биле потребното мнозинство. 

Повторните избори ги распишува изборната ко-
мисија. 

Повторните избори се спроведуваат најдоцна 30 
дена по одржаните избори. 

Член 51 
Дополнителни избори се спроведуваат кога на 

делегатот ќе му престане мандатот. 

Член 52 
Дополнителните избори се распишуваат нај-

доцна 15 дена од денот на престанокот на манда-
тот на делегатот. 

Дополнителните избори за делегат се распи-
шуваат само ако до истечувањето на мандатот 
преостануваат повеќе од 6 месеци. 

Член 53 
Мандатот на делегатот избран на дополнител-

ните избори трае до истекот на времето за кое 
бил избран делегатот на чие место се избира нов 
делегат. 

Член 54 
Доколку со одредбите на член 50—53 од овој 

закон не е поинаку определено, на дополнителните 
избори се применуваат одредбите за начинот и по-
стапката за избор на делегати. 

в. Отповикување на делегати 

Член 55 
Постапката за отповикување на делегат се по-

ведува по предлог од најмалку една третина од ра-
ботните луѓе што ја сочинуваат единицата за избор 
на делегати и од организацијата на Социјалистич-
киот сојуз, односно на синдикатот. 
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Предлогот за отповикување на делегат се утвр-
дува на собирите на работните луѓе во основните 
самоуправни организации и заедници. 

Член 56 
Предлогот за отповикување на делегат се смета 

утврден ако е усвоен на повеќе од една третина од 
собирите на работните луѓе што ја сочинуваат еди-
ницата за избор на делегати во која делегатот за 
чие отповикување се одлучува е избран. 

Член 57 
Предлогот за отповикување на делегат се под-

несува писмено до собранието на самоуправната 
интересна заедница заради распишување на гласа-
ње за отповикување. 

Член 58 
Предлогот за отповикување мора да содржи: 
1. лично име и назив на основната самоуправна 

организација или заедница во која делегатот, чие 
отповикување се предлага, има својство на работ-
ник односно работен човек; 

2. причините поради кои се предлага отпови-
кувањето. 

Кон предлогот за отповикување мора да бидат 
приложени и записниците од собирите на работните 
луѓе на кои е утврден предлогот за отповикување. 

Член 59 
Одлуката за распишување на гласање за отпо-

викување содржи: лично име на делегатот за чие 
отповикување ќе се гласа, назив на единицата за 
избор на делегати во која е избран делегатот за 
чие отповикување се гласа и денот определен за 
гласање. 

Од денот на донесувањето на одлуката за рас-
пишување на гласање за отповикување до денот 
на гласањето не може да помине помалку од 15 
ниту повеќе од 30 дена. 

Член 60 
За распишувањето на гласањето за отповикува-

ње на делегатот се известува соодветната органи-
зација на Социјалистичкиот сојуз односно на син-
дикатот како и самиот делегат. 

Одлуката за распишување на гласањето за от-
повикување се објавува во средствата за јавно ин-
формирање најдоцна 15 дена пред денот опреде-
лен за гласање. 

Член 61 
Гласачкото ливче за отповикувањето содржи 

лично име на делегатот за чие отповикување се 
гласа. 

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

Ако работниот човек гласа за отповикување на 
делегатот, ги заокружува зборовите „за отповику-
вање", а ако гласа против неговото отповикување 
ги заокружува зборовите „против отповикување". 

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени 
зборовите „за отповикување", ниту зборовите „про-
тив отповикување", како и гласачките ливчиња по-
полнети така што да не може со сигурност да се 
утврди дали работниот човек гласал за или про-
тив отповикувањето, се сметаат за неважечки. 

Член 62 
На работата на собирите на работните луѓе ка-

ко и за гласањето и утврдувањето на резултатите 
од гласањето, сходно се применуваат одредбите од 
член 23 до член 49 од овој закон. 

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
Член 63 

Изборот и отповикувањето на делегати за со-
бранијата на самоуправните интересни заедници 
што ги основаат работните луѓе преку своите орга-
низации и заедници го вршат само работните луѓе 
во основните организации на здружениот труд и во 
другите самоуправни организации односно во работ-
ните заедници на начин и по постапка утврдени со 
овој закон. 

Член 64 
Во самоуправните интересни заедници, кои само 

работните луѓе што работат во земјоделската, за-
наетчиската и во сличните дејности, со средства за 
работа над кои постои право на сопственост, ги 
основаат со работниците на организациите на здру-
жениот труд во определена област, овие работни 
луѓе предлагаат и утврдуваат делегати организира-
ни во заедниците и другите облици на здружува-
ње определени со закон и со статутот на општина-
та, во рамките на одделни единици за избор на 
делегати. 

Член 65 
Избор и отповикувањето на делегати за собра-

нијата на пошироките интересни заедници, образу-
вани со здружување на самоуправните интересни 
заедници, го вршат делегатите на собранијата на 
самоуправните интересни заедници со мнозинство 
на гласови од вкупниот број на делегати на собра-
нието со тајно гласање. 

Член бб 
Ако делегатите на две собранија на самоуправ-

ните интересни заедници избираат заеднички де-
легат, за избран се смета делегатот што добил мно-
зинство на гласови на делегатите во двете собра-
нија. 

Ако делегатите на повеќе од две собранија из-
бираат заеднички делегат, за избран се смета де-
легатот што добил мнозинство на гласови на деле-
гатите во повеќе од половина на собранијата во 
кои се избира заеднички делегат. 

/Член 67 
За отповикување на делегат избран во две или 

повеќе собранија на самоуправните интересни за-
едници одлучуваат делегатите на собранијата што 
го избрале. 

За отповикан се смета делегатот за чие отпо-
викување гласало мнозинството на делегатите на 
собранијата од кои бил избран. 

Член 68 
Избор и отповикување на делегатите од член 

65 од овој закон го спроведува претседателот на 
собранието и два члена што собранието ги избира 
од редот на своите членови, по предлог од претсе-
дателот. 

Член 69 
По завршеното предлагање на кандидати, се со-

ставува кандидатска листа, на која кандидатите 
се наведуваат според редот по кој се утврдени за 
кандидати. 

Член 70 
Во поглед на гласањето и утврдувањето на ре-

зултатите од гласањето сходно се применуваат 
одредбите на член 28—49 од овој закон. 

V. ЗАШТИТА НА ИЗБОРНОТО ПРАВО 

1. Приговори и жалби 

Член 71 
Поради неправилности во работата на собирите 

на работните луѓе за предлагање и утврдување на 
кандидати за делегати и за утврдување на предлог 
за отповикување на делегати како и поради не-
правилности во работата на избирачкиот одбор, се-
кој работен човек има право на приговор до избор-
ната комисија во рок од три дена од денот на одр-
жувањето на собирот односно од денот на гласа-
њето. 

Ако изборната комисија по повод приговорите 
утврди неправилности во работата на телата од 
став 1 на овој член кои битно влијаеле или може-
ле да влијаат врз утврдувањето на кандидатската 
листа односно на резултатите од изборот, ќе ја по-
ништи работата на телото кај кое имало неправил-
ности и ќе одреди во определен рок да се свика 
нов собир односно да се повтори гласањето на 
избирачкото место на кое имало неправилности во 
работата. 
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Член 72 
Поради неправилности во работата на изборната 

комисија секој работен човек, претседателството на 
собирот на работните луѓе, организацијата на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ и син-
дикалната организација имаат право на приговор 
до собранието на самоуправната интересна заед-
ница. 

Изборната комисија одлучува по приговорот во 
рок од 48 часа од приемот на приговорот. 

Член 73 
Против решението на изборната комисија од-

носно на собранието на самоуправната интересна 
заедница, со кое е одбиен приговорот од член 71 и 
член 72 од овој закон, може да се изјави жалба до 
општинскиот суд на чие подрачје е седиштето на 
самоуправната интересна заедница во рок од три 
дена од приемот на решението. 

Судот одлучува во вонпроцесна постапка. 
Постапката пред судот е итна. 

2. Казнени одредби 

Член 74 
Со парична казна или казна затвор до една 

година ќе се казни за кривично дело работен човек 
и граѓанин кој: 

1. со подмитување влијае при изборите или 
при гласањето за отповикување да се гласа за или 
против одреден кандидат односно делегат или вооп-
што да не се гласа; 

2. повторно гласа или се обиде повторно да 
гласа на изборите односно при гласањето за отпо-
викувањето на делегат; 

3. на изборите или при гласањето за отповику-
вање гласа или се обиде да гласа наместо друг 
под негово име; 

4. дојде на избиралиштето под оружје или со 
некое опасно орудие како и кој без покана од прет-
седателот на избирачкиот одбор ќе нареди да се 
доведе вооружена сила на избиралиштето или ќе ја 
доведе без негова наредба; 

5. ќе уништи, прикрие, оштети или ќе однесе 
некоја исправа за изборите или за гласањето за от-
повикување или некој предмет што служи за из-
бор или за гласање до отповикување; 

6. службено лице кое ќе повика работен човек 
на одговорност поради гласањето или од него ќе 
бара да каже за кого гласал или зошто не гласал 
односно дали гласал за или против отповикува-
њето. 

Член 75 
Со парична казна до 2000 динари или со казна 

затвор до три месеци ќе се казни за кривично де-
ло член на избирачки одбор и секое друго лице кое 
на кој и да било начин ја повреди тајноста на 
гласањето. 

Член 76 
Со парична казна до 2000 динари или со казна 

затвор до три месеци ќе се казни за кривично де-
ло член на изборната комисија кој на било кој на-
чин ја повреди тајноста на гласањето. 

Член 77 
Со парична казна до 1000 динари или казна 

затвор до еден месец ќе се казни за прекршок ра-
ботен човек кој: 

1. при гласањето се однесува непристојно; 
2. агитира на избиралиштето; 
3. откако гласал односно откако ќе се утврди 

дека не е запишан во избирачкиот список, по опо-
мена од претседателот на избирачкиот одбор не го 
напушти избиралиштето; и 

4. ја попречува работата на избирачкиот одбор. 

Член 78 
Со парична казна до 1000 динари или казна 

затвор до еден месец ќе се казни за прекршок се-
кое лице кое на кој и да било начин ја попре-
чува работата на изборната комисија. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Во новооснованите самоуправни интересни за-

едници за кои со закон е утврдена обврска за ос-
новање, собранието на општината на чие подрачје 
е седиштето на самоуправната интересна заедни-
ца односно Извршниот совет на Собранието на СРМ 
за самоуправните интересни заедници основани за 
територијата на Републиката го определува рокот 
за одржување на изборите, ги утврдува единиците 
за избор на делегати, го определува бројот на деле-
гатите на собранието на самоуправната интересна 
заедница и бројот на делегатите што се избираат 
во секоја единица за избор на делегати и именува 
членови на изборната комисија, доколку со самоу-
правната спогодба за основање на заедницата не е 
поинаку определено. 

Член 80 
Изборот на делегати за собранијата на самоу-

правните интересни заедници, за кои со закон е 
З^тврдена обврска за основање, ќе се изврши до 
31. Ш. 1974 година. 

Член 81 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 103, книга VIII е запишано 
следното: Дејноста на Самостојната организација 
на здружен труд, со својство на правно лице — 
Погон „Бутел", село Бутел при Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје — 
Организација во состав на Здружениот земјоделски 
прехранбен комбинат „Македонија" — Здружено 
претпријатие — Скопје, согласно со одлуката на 
централниот работнички освет на Комбинатот 
„Скопско Поле" — Скопје, број 02-60 од 14. I. 1972 
година од одржаната седница на 13. I. 1972 година, 
во иднина е: 

— производство, преработка и промет со сто-
чарски, пол јод ел ски, лозарски, овоштарски, гради-
нарски и други земјоделски производи; 

— производство, доработка и промет со семен-
ски и посадочен материјал како на површините на 
погонот така и на површините на други земјодел-
ски производители — кооперанти на погонот; 

— производство, преработка и промет со млеко 
и млечни производи, на месо и месни производи; 

— одгледување на јуници за ремонт на стадото 
во погонот и кај кооперантите, како и промет на 
приплодни грла; 

— тов и промет со машки, женски грла од кру-
пен добиток; 

— откуп, преработка и промет со земјоделски, 
сточарски, градинарски, овоштарски и други про-
изводи од претходните точки од своите кооперанти 
и од други производители; 

— производство, преработка и промет со сточ-
на храна; 

— производство и промет со алкохолни и без-
алкохолни пијалоци; 

— вршење услуги со земјоделски машини, со 
транспортни средства на кооперантите и другите 
земјоделски производители; 

— вршење оправки и ремонт на земјоделска 
механизација (пумпи, агрегати за наводнување и 
др.), на транспортни средства, на возила за свои 
потреби и за потребите на други лица; 

— кооперирање со индивидуалните земјоделски 
производители, откуп и промет со нивните произ-
води; 

— вршење на угостителска дејност; 
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— промет со индустриски и прехранбени про-
изводи, со колонијални стоки, деликатесни произ-
води, со репроматеријали за потребите на земјо-
делството и со друга индустриска стока во својата 
трговска мрежа; 

— производство и промет со риби; 
— вршење работи во врска со ловството; 
— вршење работи во врска со водоснабдува-

њето (наводнување и пружање услуги на индиви-
дуалните производители); 

— вршење промет на производите и стоките од 
својата дејност на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 140/72 од 5. III. 1973 година. (535) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 400, книга VII е запишано след-
ното: Се бришат од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните следните продавници на Работната ор-
ганизација „Жито Македонија" — прехранбен ком-
бинат — Скопје — Филијала во Гостивар, согласно 
со одлуката на одборот на привремената управа на 
,,Жито Македонија" — Филијала во Гостивар, број 
03-9 од 12. II. 1973 година и тоа: 

Продавницата во Гостивар, на ул. „Живко 
Брајковци" бб од рег. бр. 562, страна 319. кни-
га VI; 

Продавницата „Младост" во Гостивар, ул. „Иво 
Рибар-Лола" бб; 

Продавницата број 2 во село Горна Бањица од 
рег. бр. 562, страна 814, книга VI; 

Продавницата во село Врапчиште од рег. бр. 
562, страна 319, книга VI; 

Продавницата број 2 „Напредок" во село Де-
бреше од рег. бр. 562, страна 794, книга VI; 

Продавницата „Шар" во село Дебреше од рег. 
бр. 562, страна 784, книга VI; 

Продавницата во Гостивар, ул. „ЈНА" од рег. 
бр. 562, страна 60, книга VII; и 

Продавницата во Гостивар, ул. „Браќа Гиноски" 
бр. 2 од рег. бр. 562, страна 787, книга V. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 88 од 16. II. 1973 година. (389) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 564, страна 327, книга III е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Угостителско-
то трговско претпријатие за промет со техничка 
стока на големо и мало „Борец" — Титов Велес и 
тоа: Урумов Андреја и Јаков Б. Марушиќ им пре-
станува правото за потпишување, бидејќи се раз-
решени од должност со одлуката број 102 од 5. 
VIII. 1971 година на работната заедница на прет-
пријатието. 

За нови потписници со горенаведената одлука 
се назначени следните лица: Ѓорѓиевски Божидар, 
в. д. директор и Рогужаров Лазар, раководител на 
книговодството. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Со одлуката на работната заедница на Угости-

телското трговско претпријатие за промет со тех-
ничка стока на големо и мало „Борец" — Титов 
Велес, број 137 од 28. II. 1973 година му престанува 
правото за потпишување на Рогужаров Лазар. Во 
иднина претпријатието останува да го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, стариот регистриран потписник Ѓорѓиев-
ски Божидар, в. д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 203 од 22. III. 1973 година. (537) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 909, страна 146, книга VIII е запишано 

следното: Фирмата на занаетчиското претпријатие 
„Солидарност" — Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот совет број 02-573 од 30. III. 1973 го-
дина, од одржаната седница на 16. III. 1973 година 
се менува и во иднина ќе гласи: Занаетчиско тр-
говско претпријатие „Дрвопласт" — Скопје. 

Дејноста на споменатото претпријатие, согла-
сно со горенаведената одлука, се проширува и со 
тапетарски и керамичарски работи и промет на го-
лемо и мало со градежни материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 328 од 12. IV. 1973 година. (666) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. II. 1973 година, рег. бр. 238/55 и 50/71 е запишано 
следното: Графичкиот завод „Киро Димитровски-
Дандаро" — Битола се присоединува кон Занает-
чиското претпријатие „Социјален борец" — Битола. 

Графичкиот завод „Киро Димитровски-Данда-
ро" — Битола престанува со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации 
што го води овој суд, поради присоединување кон 
Занаетчиското претпријатие „Социјален борец" — 
Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на заклу-
чокот на работничкиот совет на Графичкиот завод 
„Киро Димитровски-Дандаро" — Битола, број 03-251 
од 10. VIII. 1972 година и одлуката на работнич-
киот совет на Занаетчиското претпријатие „Соци-
јален борец" — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 90/73. (688) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. II. 1973 година, рег. бр. 50/71, книга I е запишано 
следното: Се менува фирмата на Занаетчиското 
претпријатие „Социјален борец" — Битола, и ќе 
гласи: Битолски графички завод, со седиште во Би-
тола. 

Скратениот назив на фирмата е: „БГЗ". 
Оваа промена е извршена врз основа на одлу-

ката на работничкиот совет на Занаетчиското прет-
пријатие „Социјален борец" — Битола, број 01-113/2 
од 27. I. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 91/73. (689) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 401, книга VII е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Мешовитата продавница во село Сим-
ница — Гостиварско, на Работната организација 
„Жито Македонија" — прехранбен комбинат — 
Скопје — Филијала Гостивар, согласно со одлу-
ката на Одборот привремена управа на фили-
јалата во Гостивар број 03-9 од 12. II. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 340 од 18. IV. 1973 година. (771) 
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