
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Текушта сметка при 
Народната фанка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1Q32-T-221. 

Сред 

БРОЈ 18 ГОД. X 

198. 
Врз основа на главата XX тон. 1д ст. 2 од 

Сојузниот општествен план за 1954 година и одде-
лот II од Одлуката за потврда на уредбите на Со-
јузниот извршен совет и за натамошната работа на 
приготвување закони за стопанскиот систем („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/54) Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕ-

НИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во чл. 6 од Уредбата за платите на работни-
ците и службениците на стопанските организации 
(„Службен лист на, ФНРЈ", бр. 56/53) се бришат 
зборовите „своите" и „учениците во стопанството". 

Во истиот член се додава ст. 2, кој гласи: 
„Во пресметковниот платен фонд, покрај изно-

сот утврден по претходниот став, влегува и износот 
ва издатоците определени со оваа уредба( чл. 10а)". 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Пресметковната плата на работниците што се 

пропишува со сојузниот општествен план се опре-
делува според стручната спрема потребна за вр-
шење работи, и тоа: 

1) за работи на неквалифицирани работници и 
помошни службеници (на персоналот од IV врста 
во трговијата); 

2) за работи на полуквалифицирани работници и 
нижи стручни службеници (на персоналот од III 
врста во трговијата); 

3) за работи на гсвалифицирани работници и 
средни стручни сл^жСепици (на персоналот од П 
врста во трговијата); 

4) за работи на висококвалифицирани работ-
ници и виши стручни службеници (на персоналот 
од I врста во трговијата). 

Пресметковната плата се определува по час или 
во месечен износ, кинисува јќи од редовното работ-
но време од'осум часа дневно. Пресметковната пла-
та по час се применува само врз бројот на часо-
вите што преостанува откога вкупно остварените 
часови на работата по групите на квалификациите 
во пресметковниот период ќе се претворат во ме-
сеци на работа. 

Износите на пресметковната плата, установени 
според стручната спрема од првиот став, ед-
накви се за сите стопански организации, доколку 
со сојузниот општествен план не се установат ра-
злично за т р у т ! стопански организации, според у-
словите на работата". 

Член 3 
По» чл. ,7 се додаваат нови членови 7а и 76 кои 

гласат: 
„Член 7а 

При утврдувањето пресметковни от платен фонд, 
а со цел да се примени соодветниот износ на пре-
сметковната плата, се сметаат: 

•1) како полуквалифицирани, квалифицирани и 
висококвалифицирани работници, — ение работни-
ци што работат на работни места односно работи за 
кои во тарифниот правилник се предвидени тие 
квалификации; 

2) како службеници со нижа стручна, средна 
стручна и виша стручна спрема — оние службе-
ници за чии работни места во тарифниот правил-

ник е предвидена нижа, средна односно виша стру-
чна спрема. 

Која стручна спрема е потребна за вршење ра-
боти на поодделни работни места се докажува со 
тарифните правилници на стопанските организации 
донесени во 1Ѕ52 година, како и со тарифните пра-
вилници донесени во 1953 година ако составот на 
работните места по стручната спрема го одобрил 
соборот на производителите на народниот одбор на 
околната (градот). 

За новооснованите стопански организации и 
новите погонски или работни единици составот на 
работните места по стручната спрема во тарифниот 
правилник го одобрува комисијата што ја формира 
народниот одбор во смисла на чл. 18 од оваа уредба. 

Против решението на комисијата стопанската 
организација може да подаде жалба до соборот на 
производителите на народниот одбор на околијата 
(градот) во срок од 15 дерт од денот на приемот на 
решението. 

Ако финансиската инспекција на око ли јата 
(градот, градската општина со одделни права) најде 
дека за новооснованата стопанска организација, за 
новите погонски или работни единици одобрениот 
состав на работните места по стручната спрема не 
е во сразмер со средниот состав за стопанската 
гранка или за група стопански организации во 
која спаѓа стопанската организација, ќе го извести! 
соборот на производителите на народниот одбор на 
околијата (градот). Тоа може да му го стори и репу-
бличката финансиска инспекција и Сојузната ф и -
нансиска инспекција на републичкиот извршен со-
вет ако соборот на производителите на народниот 
одбор на око лиј ата (градот) не ИЗБРОЈИ потребни 
исправки во составот на работните места по изве-
штајот од финансиската инспекција на око ли јата 
(градот, градската општина со одделни права). 

Одлуката донесена по ст. 5 од овој член важи 
од денот на донесувањето." 

„Член 76 
При утврдувањето пресметковниот платен фонд 

на трговско претпријатие или дуќан, а со цел да се 
примени соодветниот износ на пресметковната пла-
та, се сметаат: 

1) како персонал од I врста — лицата за чии 
работни места во тарифниот правилник е предви-
дена виша стручна спрема под услов да имаат виша 
стручна спрема. Како виша стручна спрема се сме-
та: завршен факултет, или завршена потполна сре-
дна школа и 10 години комерцијална пракса, одно-
сно пракса во струката, или 15 години комерци-
јална пракса и положен стручен испит. 

Како положен стручен испит цитиран во прет-
ходниот4 став се смета положениот стручен испит за 
звањето комерцијалност. Ке се смета дека испитот е 
положен и во случај кога со одлука од надлежниот 
државен орган службеникот е ослободен од обвр-
ската да го полага овој испит; 

2) како персонал од II врста: 
а) лицата што вршат работи на продажба, на-

бавка или вскладиштување на стоки, под услов да 
завршиле потполна средна школа, или нижа струч-
на школа во трговијата односно школа на ученици-
те во стопанството, или да имаат осум години ко-
мерцијална пракса и положен стручен испит. 

Како положен стручен испит на персоналот 
што има осум години комерцијална пракса се смета 
испитот на завршена едногодишна вечерна тргов-
ска школа, или испитот на завршен .шестмесечен 
курс, или испитот за звањето помлад комерцијална 
или стопански работоводител; 
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б) лицата што вршат други (административни 
и др.) работи за кои по тарифниот правилник на 
претпријатието е предвидена средна стручна спре-
ма, ако имаат средна стручна спрема. Како средна 
стручна спрема се смета: завршена потполна сред-
на школа, или 8 години соодветна пракса и поло-
жен стручен испит. 

Како положен: стручен испит цитиран во прет-
ходниот став се смета положениот испит за опре-
делените ззања од соодветната струка (администра-
тивна, финансиска и др.). 

По исклучок, ски е лица што се наоѓаат на ра-
ботните места: директор на претпријатие, пшгошнж 
директор на пртепријатие, раководител на комер-
цијално односно набавио или ирод авио одделение, 
раководител на книговодство на претпријатие, ра-
ководител на складиште или стовариште, раково-
дител на филијала, раководител на постојана от-
купна станица, како и работоводител на дуќан или 
продавница, ако не ги исполнуваат условите за I 
врста, ќе се сметаат како персонал од II врста, без 
обзир на стручната спрема и работниот стаж, освен 
р азотов одите л от на дуќан односно продавница кој 
мора да има најмалу 15 години соодветна комерци-
јална пракса; 

3) како персонал од III врста: 
а) лицата што вршат работи на продажба, на-

бавка или сместувале на стоки и имаат н а в а л у 2 
години комерцијална пракса а кои не спаѓаат во 

'персоналот од II врста под а); и 
; б) лицата што вршат други (административни, 
; финансиски и др.) работи за кои по тарифниот 
I правилник е ' предвидена нижа стручна спрема со 
, тоа што да имаат нижа стручна спрема или да 
•имаат 2 години соодветна пракса во струката; 

4) како персонал од IV врста: сите даути лица 
на работа во трговските претерит атија и дуќани. 

Како комерцијална пракса се смета времето 
проведено на работи на раководење со трговски 
претпријатија негови одделенија, служби и работни 

: единици, потоа на работи на купувачка и прода-
д о а , сместување и манипулација со стоки, на ра-
б о т а ка посредување и други услуги во трговијата, 
'како и на слични работи. 

Во Бремето на комерцијална пракса се засме-
тува: 

а) времето проведено на работи во трговски 
претпријатија, во дирекции на трговски претприја-
тија, како и времето пр сиве дело на комерцијални 
работи во производни претпријатија; 

б) времето проведено ка работи иза организација 
л контрола на прометот со стоки ка ј органите на 
државната управа, потоа времето проведено на ра-
бота во трговски ком>ори и во синдикални органи-
зации на работниците на трговските претприја-
тија; и 

в) времето проведено во Народноослободител-
ната! борба, во концентрациони логори, на присилна 
работа и во затвор како жртва на фаити е ти чкиот 
терор. 

Како соодветна пракса на други работи на тр-
говските претпријатија се смета праксата на работи 
од соодветната струка (административна, финанси-
ска и др.). 

Во поглед на тарифните правилници со кои се 
докажува стручната спрема предвидена за работ-
ното место важат и за трговските претпријатија и 
дуќани ставовите 2 до 6 од! чл. 7а на оваа уредба". 

Член 4 
Во чл. в на крајот се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„Начинот за утврдување оствареното време на 

работа с-та лицата нито не се шо работен однос со 
стопанската организација, а чии надокнади за ра-
бота паѓаат на товар на платниот фонд на стопан-
ската организација, го пропишува сојузниот Држа-
вни секретар еа работи на народното стопанство". 

Член 5 
По_ч ленот 10 се дедеич нов член 10а, кој гласи: 
,7Покра]' износот пресметан Брз основа на пре-

сметковната плата и оствареното време на работа, 
влегуваат во пресметковниот платен: фонд и след-
ните издатоци: 

[!)) нагт-а^ите на учениците во стопанството и 
учениците на ипгд;/е.руските школи, 'стипендиите 

што им се даваат на децата од загинатите борби и 
на децата од жртвите на фашистичкиот терор, како 
и стипендиите на учениците на средни стручни 
школи! и студент^; 

2) надокнадите за работа на повремени работ-
ници земени за извршување (некоја работа што не 
се јавува во редовното поодување на стопанската 
организација, а која мора веднаш да се изврши 
како што 'се: расчистување на одронета земја, од-
брана од поплава и ел. 

3) наградите за работа на странски студенти на 
пракса во стопанските организации врз основа на 
спогодба за размена на студентите; 

4) надокнадите за работа на лицата вон работ-
ниот, однос, што се исплатуваат по парче на произ-
водот на домашната дејност изработено дома кај ра-
ботникот; 

5) делот на клатите на работниците што се со 
служба во странство или се оспособуваат во стран-
ство за потребите на стопанската организација — 
над износите предвид ени со тарифниот правилник 
за такви или слични работни места во земјата; 

G) делот на дневниците за службени патувања 
во странство — над износите на дневниците за 
службените патувања IBO земјава пропишани со 
тарифниот (правилник; 

7) разликата помеѓу договорената месечна пла-
та на странските стручњаци и пропишаната пре-
сметковна, плата од 12.000 динари месечно; 

издатоците за службени облеки на персона-
л о т з а обезбедување имотот ка стопанската, органи-
зација, издатоците за службени облеки на извр-
шниот персонал на стопанските организации на 
градскиот јавен сообраќај {трамваи, тролејбуси, ав-
тобуси) и стопанските организации што вршат јав-
на комунална служба ако народниот одбор на гра-
дот пропишал извршниот персонал на овие орга-
низации да мора да ја врши службата во службена 
облека; 

9) одделните додатоци за потешки услови на ра-
ботата на персоналот кој во хидроградежните и 
градежните претпријатија работи анга подводни (ке-
н и с к и и ел.) и подземни (тунелски и ел.) работи; 
одделните додатоци на дувачите на стакло во ф а -
бриките за стакло и на работниците во фотохеми-
ската индустрија што работат во темни комори; 
одделните додатоци за работа на присобирана, де-
рење, приготвување секција и ка преработка на 
трупови од животни и на прием и предавање ма-
теријал во кафилерии; 

10) наго лекувањето на платите до 50% по т а -
рифниот став за прекувремена работа и тоа за ра-
ботите на итна {природа во стопански организации 
при; кои по природата на работата, во текот на се-
зоната и преку целата година, е неизбежна преку-
времена работа, под услов советот оа стопанство на 
народниот одбор на »ќелијата (градот, градската 
општина со одделни права) да одобри износот на 
наголемување^ на тарифниот став да може да се 
внесе во пресметковниот платен фонд; 

11) издатоците за дневници и теренски додатоци 
и тоа само на стручните работници и службеници 
кои, поради својата стручност, морале да бидат 
упатени на теренска работа и службено патување 
сд шестсто на седиштето на претпријатието, и тоа: 

а) кај пр сеит актеши, монтажни! и градежни 
претпријатија, претпријатија за изхрад^а и одржу-
вање птт врски и претпријатија за -истражни ра-
боти, како и бирои и институти што им вршат 
услуги на стопанските организации во поглед на 
организацијата на технолошкиот -процес и ст сп ап-
схо-еметковното иселување, вршат ревизија на 
стопанските организации или вршат питички у-
елуш (испитување материјали- и ел.) — само делум 
или во целост оној -цел што преминува. 3% од пре-
сметковниот платен фонд пресметан (Брз основа на 
пресглетковната плата и оствареното работно вр е гл е; 

6) ка ј другите стопански организации што вр-
шат производство, услуги или промет !всн местото 
ка своето седиште 1— само дел ум или во цедс г" 
е мој дел што преминува 6% од пр е е ̂  стк очниот ^ 
теи фонд пресметан врз ренова ка пресметковната 
плата па оствареното (оабо-тно време. 

Стопанските 'организации цитирани под ©) и б) 
точ. 11 од огзој член горе ци^ггг.^чт**. 'лзла-

Страна 322 — Број 18 
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тоци да ги засметуваат во пресметковниот платен 
фонд само во случај ако советот за стопанство на 
народниот одбор на околината (градот, градската оп-
штина со одделни права) им го одобрил тоа. 

Против решенијата донесени по точ. 10 и 11 
од »овој член може да се подаде жалба до соборот 
на производителите на народниот одбор на ©ќели-
јата (градот). 

За стопанските организации за воени потреби 
решенијата по точ. 10! и 11 од овој член: ги доне-
сува советот за стопанство на народниот одбор на 
сколи јата (градот, градската општина со од делиќ 
права) во согласност со Државниот секретаријат за 
работи на народната одбрана. 

За стопанските организации на речниот и ци-
вилниот воздушен сообраќај, на поморското сто-
панство и на сообраќај (освен бродоградбата), за 
железничките претпријатија за одржување пруги 
и возни средства и за претпријатијата на колите 

ако делот на добивката по Сојузното и репуб-
личкото оданочување и издвојување на износот 
»а резервниот фонд изнесува во проценти од 
пресметковниот платен фонд (без издатоците 
по чл. 1 Оа и без придовеоот »а социјално о;хгу-

РУИ! 1Н>е) 

до 10% 
на 15% 
» 20% 
»» 25% 
99 30% 
«* 35% 
Ј9 40% 
99 45% 
99 50% 
99 55% 
19 60% 
99 65% 
9> 70% 
99 75% 
|Ј 80% 
99 90% 
99 100% 
99 120% 
99 160% 
#9 200% 
» 300% 

Члега 7 
Членовите 14 и 15 се бришат. 

Член 8 
Во членот 21 te брише ставот 1. 

Член 9 
Во членот 27 се вршат следни измени: 
а) во точ. 1 по зборовите „платите на работни-

ц и т е Се брише точката и се остава само запир-
ката, а се додаваат зборовите: „освен разликата во 
платата на дснисниците во странство на весникар -
ските 'претпријатија над соодветните плати во зе-
мјава;, која се пресметува на товар на материјал-
ните трошоци"; 

б) во точ. 9 на крајот се брише точката и се 
остава само запирката, а се додават зборовите: 
„како и: во весникарсхите претпријатија за пату-
вања по основот на весникарско-издаванка деј-
ност" ; 

в) по точ. 19, се додава нова точка 20 која 
гласи: 

„20) трошоците; за превоз на работниците на ра-
бота и; од работа до 600 динари по еден работник 
што користи превоз, ако стопанската организација 
не одлучи Самите работници да ги сносат делум или 
во целост трошоците на превозот до тој износ". 

Досегашната точка 20 станува точ. 21. 

Член 10 
Во чл.»28 ставот 3 се менува и. гласи: 
„По издвојувањето на средства:и од ст. 1, се 

издвојуваат средствата до висината на пресмет-
ковниот, платен фонд пресметан врз основа на пре-
сметковната плата и потрошеното работно Бреме, 

за спиење и ручање ќе определи-со одделно реше-
ние сојузниот Државен секертар за работи на на-
родното стопанство кои, издатоци, покрај издато-
ците по претходниот ставови, ќе можат се вне-
сат во пресметковниот платен ф о ^ . " 

Член 6 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Народниот одбор на око лиј ата (градот, град-

ската општина со одделни права) определува во 
својот општествен план кој дел од добивката што 
и останува на стопанската организација може нај-
повеќе да се употреби за платниот фонд. 

Износот на делот на добивката, што ќе го опре-
дели народниот одбор најповеќе да може да се 
употреби за платниот фонд, не може да биде пого-
лем од ЈИЗНОСОТ што Се добива кога врз добивката 
на стопанската организација, по одбиток на сојуз-
ниот м републичкиот данок и врз износот за ре-
зервниот фонд, ќе се примени следната скала: 

и се раслодделуваат на поодделни работници сраз-
мерно со износите пресметани врз основа на нив-
ните тарифни: ставови и работниот ефекат што го 
постигнале односно врз основа на времето преве-
дено на работа во? текот на пресметковниот период". 

Ставот 4 од истиот член се брише. 

Член И 
По чл. 52 се додава нов член 52а кој гласи: 
„За донесување одлуки предвидени по оваа 

уредба надлежен е народниот одбор кој по Уредба-
та за расподелба на добивката на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) е 
надлежен да врши {расподелба на добивката на 
стопанската организација. 

По исклучок, одлуките за одобрување на со-
ставот на работните места по стручната спрема во 
тарифниот правилник на новоосновната стопанска 
организација или за новите погонски или работни 
единици ги донесува народниот одбор на сколи јата 
(градот, градската општина со одделни права) над-
лежен според седиштето на стопанската организа-
ција." 

Член 12 
Членот 53 се брише. 

Член 13 
„Членот 54 се менува и гласи: 
„Каголемувањата на просечната плата што им 

се одобрени на поодделни стопански организации 
врз основа на одредбите од Уредбата за данокот на 
платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53 
и 23/53) важат како наголемувања на пресметков-
ната плата ако соборот на производителите на на-
родниот одбор на околијата (градот) во поодделни 
случаи: не определи поинаку" 

65,0% 
63,0% 
60,5% 
53,0% 
55,0% 
52,0% 
49,0% 
46,6% 
44,4% 
42,0% 
40,5% 
38,7% 
37,2% 
35,8% 
34,4% 
32,1% 
30,0% 
25,7% 
21,8% 
18,0% 
12,3% 

износот што може да се предвиди стопанската организација 
да може да го употреби »а. влати 

4 -

+ 
ч -

59% на вишок преку 10 —> Ч Т? (у/ xi) 70 
• 53% „ 9* 99 15 — 20% 
• 47% „ 99 99 20 — 25% 
• 41% „ 99 9> 25 — 30% 
• 34% „ 9» 9) 30 — 35% 
• 29% „ ft 99 35 — 40% 
- 26% „ 99 99 40 — 45% 
. 24% „ 99 99 45 — 50% 

22% „ 99 99 50 — 55% 
20% „ 99 9» 55 — 60% 

. 18% „ 99 99 60 — 65% 
' 99 99 99 65 — 70% 

16% „ 99 99 70 — 75% 
15% „ 99 «9 75 — 80% 
14% „ 99 »9 80 — 90% 
12% „ 9t 99 90 — 100% 
10% „ 99 99 100 — 120% 
7% „ 99 99 120 — 160% 
3% „ 99 99 160 — 200% 
1% 9, 99 9» 200 — 300% 
0,5% „ 99 9» 300% 
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Член 14 ; 
Ова уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1954 {година. 

Сојузен извршен совет 
: ( РД1. јбр. il68 

24 април} 1954 Додана 
Белград -

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

199. 
Врз/ основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав-

ните службеници, БО врска со чл. 11 од Законот за: 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А ИЗМЈЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
(ЗА ПЛАТИТЕ ИЛ СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ СЕ-
КРЕТА РЖ И НА ДРУГИТЕ РАКОВОДНИ СЛУЖ-

БЕНИОН НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
Член 1 

Во чл. 1 јод Уредбата за платите на сојузните 
/државни секретари и на другите раководни! слу-
(жбеници на државните органи („Службен лист на/ 
/.ФНРЈ", бр. 11/64), на. крајот на; ставот 3, место' плочка 
/се става запирка и се додава: „како и други рако-
\ Бедни службеници што ќе ги определи Сојузниот 
извршен совет." 

Член 2 
Бо чл. 4, по ставот 2 се додава нов став кој 

гласи: 
„По исклучок, републичкиот извршен совет мо-

, ж е и на други раководни службеници да им опре де-
ли: плата во износот предвиден1 'За4-републичките 
државни секретари." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен сезег 

Р. п. бр. 169 
24 април 1954 чедина 

Белград 
Претседател на Републиката, 

х Јосип Броз-Тито, е- р. 

200. 
Врз основа на главата XXX одделот 2) ст. 2 од 

Сојузниот општествен план за 1954 година, Сеј ЈА-
КИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ИЗМЕНА ПА ТАРИФИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧ-

КИОТ, ^ М О Р С К И О Т И РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ 
1) Точ. 1 одделот IV од Одлуката за измена на 

тарифите во железничкиот, поморскиот и речниот 
сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53) се 
менува и гласи: 

„IV. Одделни повластици од возните цени на 
новата тарифа. 

Како одделни повластици во поморскиот соо-
браќај се определуваат: 

а) попуст од 75% од возните цени-трипати го-
дишно — за укрцаните поморци на сите Југосло-
венски поморски пловни објекти и за персоналот 
На светилник те, како и за членовите на нивната 
потесна фамилија; 

б) право на работниците и службениците на 
Јадранската линиска пловидба и на членовите на 
нивната потесна фамилија на бродовите на тоа 
претпријатие да добијат ревиски к^рти, и тоа во 
»досегашниот обем, а со цена бд 10% од возната цена 
то новата тарифа." 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 мај 1954 година. 

Р. п. бр. 170 
26 (април 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

201. 
Врз основа на чл. 129 од Уредбата за организа-

цијата, иселувањето и управувањето со Југословен-
ските железници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
54/53), Сојузниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ 
СОВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ МА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Изборите за работнички совети и управни од-
бори на станици, ложилници и секции за одржува-
ње сигнално-сигурнобни постројки и средства за 
врски (во натамошниот текст: единици) и желез-
нички транспортни претпријатија, како и изборите 
за управни одбори на дирекциите на Ј Ж и на Гене-
ралната дирекција на Ј Ж се спроведуваат по од-
редбите од ова упатство. 

2. Изборите за работнички совети и управни од-
бори на претпријатијата за одржување железничка 
средства и на другите претпријатија основани оа' 
вршење поодделни: услужни дејности на Југословен-
ските железници се спроведуваат по одредбите од 
Упатството за спроведување избори на работничките 
совети и управните одбори на стопанските претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/52). 

II. ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ 
А. Редовни избори 

1) Избори за работнички совети на единиците 
а) О д р ж у в а њ е и р а с п и ш у в а њ е н а 

и з б о р и т е 
3. Редовните избори за работнички совети на еди-

ниците се одржуваат секоја година во сроковите 
што ќе ги определат републичките извршни совети 
за изборите на работничките совети на стопанските 
пр етприј атиј а. 

4. Во станиците и ложилниците што немаат по-. 
веќе од 100 работници и службеници и во секциите 
за одржување сигнално-сигурносни постројки и 
средства за врски што немаат повеќе од 30 работ-
ници и службеници не се вршат избори за работ-
нички совет, туку работничките совети ги сочину-
ваат сите работници и службеници што имаат изби-
рачко право. 

5. Распишувањето на изборите и утврдувањето 
денот на изборите за работнички совети на едини-
ците го врши работничкиот совет на железничкото 
транспортно претпријатие. 

Работничкиот совет на железничкото транспорт-
но претпријатие е должен за распишувањето на из-
борите и за утврдениот ден на изборите да го из-
вести републичкиот извршен совет, работните ко-
ле:'тиви на единиците, народниот одбор на околи-
ната (градот, градската општина со одделни права) 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на единицата, 
како и управниот одбор на дирекцијата на Ј Ж . 

Ако работничкиот совет На железничкото тран-
спортно претпријатие не ги распише навремено из-
борите во определениот срок, ќе ти /распише и денот 
на изборите ќе го определи републичкиот извршен 
совет. . * 

6. Распишувањето на изборите мора да се извр-
ши најмалку 15 дена пред денот определен за одр-
жување на изборите. 

7. Бројот на членовите на работничкиот совет 
на единицата се определува со работниот ред на 
единицата. 1 . . . 
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6) О р г а н и з»а с п р о в е д у в а њ е н а и з б о р и т е 
8. Органи за спроведување на изборите за ра-

ботнички совети се: изборна комисија, комисија за 
изработка списоци на избирачите и избирачки од-
бори. 

9. Изборната комисија се состои од претседател 
и ?—4 ч л е н а - Оваа комисија ја именува народниот 
одбор на околната (градот, градската општина со 
одделни права) па чие подрачје се наоѓа седиштето 
на единицата. Членовите на комисијата се опреде-
луваат од работниците и службениците на едини-
цата што имаат избирачко право, а претседателот 
од судии или други лица со правна спрема. 

Народниот одбор ја именува изборната комисија 
најдоцна за 3 дена од денот кога се распишани из-
борите. 

Во изборната комисија не можат да бидат опре-
делени претседателот на работничкиот совет и чле-
новите на управниот одбор. 

Изборната комисија ја потврдува околискиот суд 
во срок од 24 часа од денот на приемот на одлуката 
на народниот одбор за именувањето на изборната 
комисија. 

Синдикалната организација и секој работник и 
службеник што има избирачко право можат да вло-
жат приговор до околискиот суд против составот 
на изборната комисија. 

^10. Изборната комисија ги раководи изборите за 
работнички совет и ги врши овие работи: 

а) одредува комисија за изработка списоци на 
избирачите и избирачки одбори; 

б) ги потврдува списоците на избирачите и 
решава по приговорите во поглед на тие списоци; 

в) ги прима и потврдува кандидатските листи; 
г) го определува времето на гласањето; 

д) определува колку гласачки места ќе има 
во една единица; 

ѓ) го утврдува резултатот на изборите и го 
прогласува. 

Изборната комисија води записник за свотата 
работа. 

И. Комисијата за изработка списоци на изби-
рачите има 3 5 члена, а ја одредува избооната ко-
мисија од паботнипите и службениците на едини-
цата што имаат избирачко право. Оваа комисија ја 
потврдува народниот одбор на околната (градот, 
градската општина со одделни права) на чие под-
рачје сз наоѓа седиштето на единицата. 

Комисијата за изработка списоци на избира-
чите избира меѓу своите членови претседател. 

12. Комисијата за изработка списоци на изби-
рачите составува список: на избирачите, го изло-
жува на увид, прима приговори и списокот со при-
мените приговори го испраќа до изборната комисија 
ако не ги уважи самата. 

13. Избирачкиот одбор се состои од 3—5 члена, 
а го одредува изборната комисија од работниците и 
службениците на единицата што имаат избирачко 
право. Избирачкиот одбор го потврдува и врши 
•надзор над неговата работа народниот одбор на 
око ли јата (градот, градската општина со одделни 
права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на еди-
ницата. 

Избирачкиот одбор избира меѓу своите членови 
претседател. 

Избирачкиот одбор ги раководи изборите на 
своето гласачко место, води записник за својата 
работа и изборниот материјал и' го предава на из-
борната комисија. 

1.4. Дали во една единица ќе има само едно или 
(повеќе гласачки места и каде ќе бидат тие се опреде-
лува со обѕир на бројот на избирачите и оддалече-
носта на одделни погони, внимавајќи при тоа бројот 
на избирачите на едно гласачко место по можност 
да не премине ЗОО. 

в) И з б и р а ч к о п р а в о и с п и с о к н а 
и з б и р а ч и т е 

15. Избирачко право имаат сите работници и 
'службеници на единицата што според важечките 
прописи засновале работен однос и кои имаат општо 
избирачко прешо. , 1 
1 За 'да се утврди избирачкото право за избира-
ње работнички совет, комисијата за изработка спи-

соци на избирачите во секоја единица составува 
список на избирачите. 

Нема да се внесуваат во списокот на избира-
чите иако имаат општо избирачко право. 

а) работниците и службениците на кои до 
денот на изборите или на денот на изборите им ' 
престанува работниот однос; 

б) хонорарите службеници, без обѕир да ли 
работат со полно или со скусено работно време; 

в) учениците во стопанството. 
16. Во списокот на избирачите, кој се составува 

во два примерка, избирачите се внесуваат по азбуч-
• ниот ред на фамилијарно™ име, назначува јќи го са-
мо фамилијарно^, татковото и роденото име. 

Списоците на избирачите мораат да се изра-
ботат во сите единици најдоцна за 3 дека од денот 
кога е одредена комисијата за изработка списоци 
на избирачите. 

Списокот на избирачите го Заверуваат сите чле-
нови на комисијата за изработка списоци на изби-
рачите. 

17. Во единиците во кои има повеќе гласачки 
места, се составува одделен список на избирачите 
за секое гласачко место во два примерка, и во него 
се внесуваат само избирачите што ќе гласаат на од-
носното гласачко место. 

18. Кога списоците на избирачите се составени: 
и заверени, комисијата за изработка списоци на 
избирачите ги изложува на увид. Ако единицата 
има повеќе гласачки места, на секое гласачко место 
се изложува само списокот на оние избирачи што ќе 
гласаат на тоа гласачко место. 

19. Списокот на избирачите останува изложеа 
3 дена. За тоа време секое лице на работа во еди- . 
ницата има право да даде приговор што тоа или 
некое друго лице не е запишано во списокот, или:. 
што е запишано а не требало да биде занишано.* 
Покрај давање приговори може и да се предупре-
дува поради неправилно запишани имиња. 

Приговорите се даваат писмено или усно до кој' 
и да е член на комисијата за изработка списоци на 
избирачите. Членот кому што е даден приговор усно 
ќе наоравј белешка за тоа. 

Комисијата за изработка списоци на избирачица 
решава за примените приговори, и ако не ги уважи, 
ги испраќа на решавање до изборната комисија, 

г) К а н д и д и р а њ е 
20. Листата на кандидатите за членови на ра-

ботнички совет може да ја подаде определен 6poi 
работници и службеници на единицата што имаат 
избирачко право (точ. 23), како и синдикалната ор-
ганизација на единицата. 

21. Листата на кандидатите се поднесува пи-
смено. 

Листата на кандидатите што ја поднесува опре-
делен број работници и службеници мора да ја 
потпишат сите предлагачи. 

Листата на кандидатите што ја поднесува СРШ-
дикалната организација ја потпишуваат претседа-
телот и секретарот и бројот на предлагачите опре-
делен во точ. 23 од ова упатство. 

22. Кандидатската листа мора да ги содржи ими-
њата на онолку кандидати колку членови на ра -
ботничкиот совет се избираат (потполна кандидат-
ска листа). 

Определен број работници и службеници га еди-
" ницата односно синдикалната организација (точ. 23) 

можат во потполната кандидатска листа да пред-
ложат и поголем број кандидати отколку што изне-
сува вкупниот број на членовите на работничкиот 
совет што треба да се избере. 

Ако е поднесена потполна кандидатска листа, 
определен број работници и службеници на едини-
цата односно синдикалната организација (точ. 23) 
може да предложи и помал број кандидати отколку, 
што изнесува вкупниот број членови на работнич-
киот совет што треба да се избере (непотполна кан-
дидатска листа). Непотполната кандидатска листа 
може да биде врзана за една од потполните канди-
датски листи ако се согласат со тоа предлагачите на 
односната потполна кандидатска листа. 

23. Во единиците што имаат до ЗОО работици и 
службеници бројот на предлагачите на кандидат-
ската листа* мора да изнесува најмалку 1/10 од ра-
ботниците и службениците што имаат избирачко 
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г расо. Во единиците што имаат повеќе од ЗОО ра-
ботници и службеници бројот на предлагачите на 
кандидатската листа мора да биде најмалку онол-
кав колку што изнесува бројот на членовите на 
работничкиот совет што треба да се избере. 

24. Не можат да се кандидираат за членови на 
р аб етничкиот совет: 

а) работник и службеник што не е запишан во 
списокот на избирачите на односната единица; 

в) членовите на изборната комисија; 
в) шефот на единицата. 
Ако член на изборната комисија е предложен ^а 

кандидат, се избира нов член на изборната комисија. 
Едно лице може да се кандидира само на една 

кандидатска листа. 
25. Кандидатските листи и' се предаваат на из-« 

верната комисија најдоцна на 7 дана пред денот на 
изборите. Со кандидатската листа мора да се под-
несе и писмена изјава од секој кандидат дека се 
прима за кандидат. Оваа изјава може да биде заед-
ничка за сите кандидати. 

изборната кохмисија ја прегледува веднаш по 
поднесувањето секоја кандидатска листа што ќе и* 
се поднесе и утврдува дали е правилно составена, 
дали има достаточен број кандидати и дали канди-
датите имаат избирачко право. 

Ако изборната комисија при прегледот на канди-
датската листа забележи некакви нередности, нема 
да ја прими листата, туку ќе ги извести предлага-
чите во што се состои нередноста, ќе ги упати како 
да ја отстранат и ќе им соопшти дека исправената 
листа можат да ја поднесат најдоцна утредента. 

26. Кога листата на кандидатите е редна, избор-
ната комисија ја прима и егава на неа потврда, во 
која се назначува: кој ја предал листата, на кој ден 
и во колку часот, како и тоа дали е листата редна. 
Иста таква потврда комисијата им предава на ли-
цата што ја донеле листата. 

Ако кандидатската л и с т што била нередна се 
поднесе дополнително, редкоста се цени само во по-
глед на оние поранешни недостатоци за кои се пре-
дупредени предлагачите при првото поднесу з>ање на 
листата. 

Ако кандидатската листа која се поднесува по 
втор пат е нередно, изборната комисија ќе ја одбие, 
цитирајќи ги развозите за нередноста. Своето ре-
шение комисијата ќе го напише на самата листа и 
ќе им ја предаде на подносителите на листата. 

27. Жалба поради одбијање на листата може да 
подаде секој предлагач од таа листа. Жалбата се 
поднесува до околискиот суд непосредно во срок од 
24 часа откова одбиената листа им е [вратена на 
подносителите. 

По повод жалбата поради одбивање на листата 
судот може да го поништи решението од изборната 
комисија со кое е одбивана листата, и да реши таа 
да се прими и да ја потврди, или да определи под-
носителите на листата да ги отстранет недостатоци-
те на листата и да ја предадат на, изборната коми-
сија во срок од 24 часа, или да ја одбијат жалбата. 

Решението по жалбата судот го донесува во срок 
од 24 часа од приемот на жалбата и го испраќа до 
изборната комисија како и до предлагачот што ја 
подал жалбата. 

Против решението од околискиот суд нема ме-
сто на жалба. 

28. Кандидатската листа што ја потврдува из-
борната комисија или околискиот суд, изборната ко-
мисија ја умножува во потребен број примероци. 

. Потврдените кандидатски листи изборната ко-
мисија ги истакнува на сите гласачки места, како и 
на други места што се лесно пристапни на избира-
чите, и тоа најмалку на 5 дена пред денот на из-
борите. 

д. Г л а с а њ е 
29. Гласањето за избор на работничкиот совет 

на единицата се врши на гласачките моста и во вре-
мето определено од изборната комисија. Времето на 
изборите го определува изборната комисија така што 
истиот ден да можел- да гласаат работниците и слу-
жбениците што работат во смени. Времето опреде-
лено за гласање, по правило, не може да биде по-
долго од 12 часа. 

30. При гласањето и избројувањето на гласовите 

може да присуствува по еден претставник од секоја 
кандидатска листа. 

31. Спроти денот на изборите, или на самиот ден 
на изборите а пред времето определено за гласање 
— што зависи од оддалеченоста на гласачкото ме-
сто, изборната комисија му го предава на избирач-
киот одбор изборниот материјал и списокот на из-
бирачите за односното (гласачко место. 

32. Во просториите каде што се врши гласање 
мора да има: маса со изборниот материјал, список 
на * избирачите, онолку гласачки ливчиња Јѕолку, 
што има избирачи! по списокот на избирачите 
односното гласачко место и гласачка кутија во која 
се пуштаат гласачките ливчиња. 

На секое гласачко место мора да е истакнат спи-
сок со имињата од сите кандидати, и тоа одделно 
по кандидатските листи, ако ги има оспе повеќе. 

Секое гласачко ливче мора да ги содржи ими-
њата од сите кандидати, одделно по кандидатските 
листи, и тоа. по оној ред по кој се потврдени ли-
стите. 

33. Кога избирачот ќе влезе во просторијата к#-
де што се гласа, му го кажува своето име на прет-
седателот на избирачкиот одбор. 

Претседателот проверува во списокот на изби-
рачите дали избирачот е запишан. Ако избирачот не 
е запишан, 'Претседателот нема да го пушти да гласа, 
освен ако избирачот поднесе потврда дека е запишан 
во списокот на избирачите на друго гласачко место 
на истата единица. 

Претседателот му дава на избирачот едно гла-
сачко ливче и го упатува на кој начин ќе гласа. 

34. На гласачкото ливче избирачот ги назначува 
кандидатите за кои гласа на тој начин што ги оп-
кружува броевите пред имињата на кандидатите.^ 
Избирачот, по правило, треба да опкружи на гла-
сачкото ливче онолкав број кандидати колку чле-
нови на работничкиот совет се избираат. Избирачот 
не може да допишува' на гласачкото ливче имиња 
на лица за кои сака да гласа. Избирачот може да 
гласа за кандидати од разни кандидатски листи, а 
не само за кандидатите од една листа. По изврше-
ното опкружување на кандидатите избирачот го 
свиткува гласачкото ливче, приоѓа до масата каде 
што- се наоѓа претседателот, му покажува на прет-
седателот дека има само едно гласачко ливче и го 
пушта во кутијата; за гласање. Потоа избирачот го 
напушта гласачкото место. 

35. Ако избирачот не е писмен може да дојде на 
избиралиштето со друго писмено лице кое по негов 
налог ќе ги опкружи броевите пред имињата на кан-
дидатите за кои избирачот гласал, но гласачкото лив-
че ќе го пушти во кутијата самиот избирач. 

36. Работниците и службениците на сенци јата за 
одржување сигнѕлно-ежурносни постројки и сред-
ства за врски на работа во надзорните ата вон се-
диштето на секни јата, гласаат во кадзорнкштзото. 
За таа цел изборната комисија на единицата ќе 
испрати навремено до секое надзорништво по една 
од сите кандидатски листи и онолку гласачки лив-
чиња колку што има избирачи, со упатство за начи-
нот на гласањето. Ова испраќање мора да се из-
врши така што работниците и службениците на ра-
бота во надзорништвата да можат да гласаат не-
колку дена пред самите избори, како би стасале 
гласачките ливчиња до изборната комисија на еди-
ницата најдоцна на денот на изборите. 

Избирачот гласа на тој начин што гласачкото 
ливче со кое постапил во смисла па точ. 34 односно 
35 од ова упатство го свиткува и става во еден ке-
вдресиран плик, што го залепува. Потоа раководи-
телот на надзорништвото во присуство на сите гла-
сачи ги става таквите пликови со гласачки ливчиња, 
како и списокот на избирачите што гласале, во еден 
заеднички плик, кој ќе го запечати и како дисле-
черско писмо ќе го испрати по железничката пошта 
до изборната комисија ка единицата. На адресира-
ниот плик во аголот треба да се стави следниот текст: 
„За изборите за работнички совет определени за 
денот . I 

Претседателот на изборнава комисија на едини-
цата во присуство на членовите на избирачкиот од-
бор односно гибргоаччиот одбор на најблиското гла-
сачко несто ќе ги отвори стасаните пликови на ленот 
ка изгорите и ќе утврди колку; избирачи гласале 
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според списокот на избирачите што гласале а колку 
според бројот на1 гласачките ливчиња. Потоа гласач-
ките ливчиња ќе ги пушти во /гласачката кутија не 
отворајќи ги. Во записникот на избирачкиот одбор 
ова ќе се констатира и ќе се запише колку гласачки 
ливчиња од секое надзорништво на секни јата ста-
сале, како и тоа дали пликовите стасале кеповре-
дени. 

Гласачките ливчиња што ќе стасаат по денот 
на изборите нема да се земаат во обѕир. 

37. Работниците и службениците што се опре-
делени- на работа (патување) вон седиштето на еди-
ницата и кои ке ќе можат да се кратат во едини-
цата од истекот н.а Бремето определено за гласање, 
ќе гласаат пред да заминат на работа (патување). 
Изборната комисија ќе обезбеди за такви избирачи 
навремено потребен: број гласачки ливчиња. 

Избирачот гласа во присуство на изборната ко-
мисија и тоа на тој начин: што гласачкото ливче со 
кое постапил во смисла на точ. 34 односно 35 од ова 
упатство го свиткува и става во еден плик, што го 
залепува. Потоа претседателот на изборната коми-
сија ги става таквите пликови со гл асачки ливчиња, 
како и списокот па избирачите што гласале во 
еден заедници плик (кој ќе го запечати. Претседа-
телот на изборната комисија БО присуство ка члено-
вите на избирачкиот одбор односно избирачкиот од-
бор на најблиското гласачко место ќе ги отвори пли-
ковите на денот на изборите и гласачките ливчиња 
ќе га пушти во гласачката кутија не отворајќи ги. 
Во записникот на избирачкиот одбор јова ќе се кон-
статира и ќе се запише {колку избирачи гласале на 
свој начин, како и тоа дали пликовите се непо-
вред ени. 

t) У т в р д у в а њ е р е з у л т а т о т на г л а с а њ е т о 
38. Но заклученото гласање избирачкиот одбор 

најпрво избројува колку избирачи имало на списо-
кот, колку вкупно гласале и колку гласови добил 
секој неодделен кандидат. Овие факти избирачкиот 
одбор ги утврдува ^записнички и со другиот изборен 
материјал ги испраќа до изборната комисија. 

39. Изборната комисија, кога ќе го добие матери-
јалот од сите гласачки места, го утврдува резул-
татот на изборите според податоците од записникот 
од сите гласачки места. 

Ако во единицата има повеќе гласачки места, 
изборната комисија ги собира гласовите што се да-
дени за секој' кандидат. Потоа утврдува кои канди-
дати се избрани. 

Ако избрхр&чот назначил поголем број кандидати 
отколку што изнесува бројот на членовите на ра-
ботничкиот совет што треба да се избере при утвр-
дувањето резултатот на гласањето ќе се земе во об-
ѕир само бројот на кандидатите што е еднаков со 
бројот на членовите на работничкиот совет што тре-
ба да се избере, сметајќи од кандидатот кој како 
прв е назначен од избирачот во гласачкото ливче. 

40. Се смета дека за членови на работничкиот 
совет се избрани оние кандидати предложени на 
потврдените кандидатски листи што добиле најголем 
број гласови, без обѕир на која листа се наоѓаат кан-
дидатите. 

Ако двајца или повеќе последни, кандидати до-
биле еднаков број гласови, ќе се смета за избран 
кандидатот на кандидатската листа од која е избран 
најголем број кандидати. 

41. Изборната комисија го прогласува резултатот 
на гласањето и на секој избран кандидат му издава 
уверение за тоа дека е избран. # . 

За резултатот на гласањето изборната комисија 
ќе го извести работниот колектив на единицата, на-
родниот одбор на сколи јата (градот, градската оп-
штина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на единицата, како и управниот одбор на 
железничкото транспортно претпријатие. 

42. Жалбата поради неправилности на поодделни 
изборни дејствија или изборите воопшто, се под-
несува непосредно до околискиот суд на чие под-
рачје со наоѓа седиштето на сди^нц^та во срок од 
3 дена откога изборната комисија па единицата го 
прогласила резултатот на гласањето. 

Жалба може да подаде народниот одбор на око-
лината (градот, градската општина со одделни права), 
ј^вдаот обвинител, синдикалната организација на 

единицата, а исто така и секој кандидат и предла-
гач на кандидатската листа. 

По повод жалбата сздот може да ги поништи 
изборите на сите гласачки места или само на некои, 
ако неправилностите влијаеле на резултатот на 

изборите. 
Судот донесува свое решение во срок од 3 дена 

од дека на приемот на жалбата, и против неговото 
решение нема место на жалба. 

Ако судот ги поништи изборите, работничкиот 
совет на единицата распишува повторни избери нај-
доцна 15 дена од денот на првите избори, и тоа само 
за оние гласачки места на кои се поништени из-
борите. Гласањето на повторните избори се врши но 
кандидатски листи што постојат, а по изборната по-
стапка што е пропишана за редовните избори, 

е) П р в о з а с е д а н и е н а р а б о т н и ч к и о т > 
с о в е т 

43. Првото заседание на новоизбраниот работнич-
ки совет го свикува претседателот на поранешниот 
работнички совет најдоцна за 15 дена од денот на 
извршеното избирање. 

44. На своето прво заседание новоизбраниот ра-
ботнички совет: 

а) избира записничар и двајца заверуЕачи на 
записникот; 

б) го сослушува извештајот од претседателот на 
изборната комисија за извршеното избирање, реша-
ва за правилноста на изборите и ги потврдува" ман-
датите на членовите на работничкиот совет; 

в) избира претседател на советот; 
г) го сослушува извештај от од. претседателот на 

поранешниот управен одбор за дотогашната работа и 
завршната сметка на единицата; 

д) го разрешува поранешниот управен одбор на 
единицата; 

ѓ) го утврдува бројот на членовите на управниот 
одбор и потребен број заменици, ако тој број не а 
определен со работниот ред иа единицата; 

е) избира управен одбор на единицата. 
Записничарот не мора да биде член на работ-

ничкиот совет. 
45. Со цел да ја утврди исправноста на мандатите 

на своите членови, работничкиот совет избира од! 
својата средина верификациона комисија од 3—51 

члена. 
Верификационата комисија ја испитува правила 

поета на уверенијата издадени од изборната комиси-
ја и својот извештај го поднесува до работничкиот 
совет, кој решава за него. 

46. Додека не се избере претседател, новото за-
седание на работничкиот совет го раководи најста-
риот член на новоизбраниот совет. 

47. Претседателот на работничкиот совет се из-
бира јавно, со дигање рака, ако работничкиот совет 
ке реши поинаку. 

48.. Ка ист начни се одржува и првото заседание 
на работничкиот совет на оние единици во кои ра-
ботничкиот совет го сочинуваат сите работници и 
службеници што имаат избирачко право. 

2) Избори за работнички совети на железничките 
транспортни претпријатија 

49. За избирање работнички совет на железнич-
ко транспортно претпријатие ќе се применат одред-
бите од ова упатство за избирање работнички совет 
на единицата со следни дополненија: 

а) Правото да избираат и да бидат избирани во 
работнички совет на! железничкото транспортно 

претпријатие го имаат сите работници и службе-
ници на работа во претпријатието што имаат из-
бирачко право. 

б) Изборите за работнички совет на железничко 
транспортно претпријатије и за работнички совети 
на единиците се вршат истиот ден, во исто време, 
врз основа на истите избирачки списоци и пред исти-
от избирачки одбор. 

в) Изборите за членови на работ::::*.:СЈ-..гег 
на железничкото тргнеле-;:о претпријатие со спро-
ведуваат по избе purr е е ги:* пти. 

Изборните единица"! ги формираат поодделни 
единици или групи соседни единици. 

Секоја единица (станица, ложнлчица и секција) 
која според бројот на зало сл ени те работници и слу-
жбени ди избира најмалку еден член на работнич-
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КР!от совет на претпријатието формира одделна из-
бе сна единица. 

г) Работничкиот совет на железничкото тран-
спорт претпријатие определува при распишувањето 
на изборите изборни единици и број на членовите 
ка работничкиот совет што ќе се избира во секоја 
изборна единица како и седиште на изборните ко-
мисии во изборните единици. 

Заклучокот на работничкиот совет од горниот 
став го потврдува работничкиот извршен совет. 

д) Органите за спроведување на изборите се: 
централна изборна комисија, ~изборни комисии во 
изборните единици, комисии за изработка списоци 
на избирачите и избирачки одбори. 

ѓ) Централна изборна комисија се состои од прет-
седател и 4—6 члена, што ги именува републичкиот 
извршен совет меѓу работниците и службениците на 
претпријатието што имаат избирачко право. 

Централната изборна комисија има седиште во 
седиштето на претпријатието. 

Во централната изборна комисија не можат да 
бидат одредени претседателот на работничкиот совет 
и членовите на управниот одбор на претпријатието. 

Централната изборна комисија ги раководи из-
борите за работничкиот совет на претпријатието и 
го утврдува резултатот на изборите во претприја-
тието според извештаите од изборните комисии во 
изборните единици. 

Централната изборна комисија води записник 
за својата работа. 

е) Кандидатските листи (потполни и непотполни) 
за избирање членови на работничкиот совет на прет-
пријатието се поправаат по изборните единици. 

Во изборната единица што ја формира група 
единици, кандидатската листа ја составаат деле-
гатите од тие ед епици. Секоја единица во со-
ставна изборната единица определува по еден деле-
гат избран од работниот колектив на единицата. Со-
станокот на работниот колектив за избирање деле-
гат го организира раководителот на единицата во 
спогодба со синдикалната организација. На истиот 
состанок работниот колектив му дава препораки на 
избраниот делегат во поглед на кандидатската листа 
на изборната единица. 

ж) Гласањето се врши по изборните единици за 
кандидатите на потврдените кандидатски листи на 
односната изборна единица. 

За членови на работничкиов совет на претпри-
јатието се смета дека се избрани оние кандидати 
што добиле најголем број гласови во односната из-
борна единица. 

Б. Дополнителни избори 
50. Ако поради престанок на работниот однос, 

отповик, смрт или други разлози се намали бројот 
на членовите на работничкиот совет на единицата 
или на железничкото транспортно претпријатие за 
повеќе од 1/3, работничкиот совет на единицата од-
носно на претпријатието ќе ги распише и ќе го опре-
дели денот на дополнителните избори за сите вира-
знети места на членовите на советот. 

По исклучок, работничкиот совет може да распи-
ше дополнителни избори и кога бројот на членовите 
на работничкиот совет е намален за помалу од 1/3, 
ако е тоа нужно за правилната работа на единицата 
односно претпријатието. 

Одредбите од ова упатство за спроведување на 
редовните избори на работничките совети ќе се при-
менуваат и за спроведување на дополнителните из-
бори. 

III. ИЗБОРИ ЗА УПРАВНИ ОДОВИ 
А. Избори за управни одбори на единиците и 
на железничкото транспортно претпријатие 

51. Избирањето на членовите на управниот од-
бор и на нивните заменици го врши работничкиот 
совет на својата прва седница. 

Секој член на работничкиот совет може да пред-
ложи најмногу онолку кандидати колку членови на 
управниот одбор се избираат, како и определен број 
заменици. 

52. Најмалку 3/4 од кандидатите за членови На 
управниот одбор како и за нивни заменици мораат 
де бидат работници и службеници што работат не-
посредно во извршната служба. 

53. Во новиот управен одбор може да се избира 
најмалку една половина од членовите на управниот 
одбор од минатата година. 

Никој не може да биде член на управниот од-
бор повеќе од 2 години едноподруго. 

54. Претседателот на работничкиот совет не може 
да биде избиран за член на управниот одбор. Ако 
претседателот на работничкиот совет ќе биде избран 
за член на управниот одбор, на неговото место ќе 
се избере нов претседател па работничкиот совет. 

За член на управниот одбор не може да биде 
кандидиран, шеф на единица односно директор на 
претпријатие, со обѕир дека тој веќе по својата фун-
кција влегува во управниот одбор. 

Членовите на изборната комисија за избирање 
управен одбор не можат да бидат кандидиран!! за 
членови на управниот одбор. A;io член на избор-
ната комисија биде кандидиран, на неговото место 
ќе се избере друг член за изборната комисија. 

55. Работничкиот совет избира изборна комисија 
од свои 3 члена, која ќе го раководи изборот на чле-
новите на управниот одбор. 

Гласањето за членови на изборната комисија се 
врши јавно, со дигање рака, ако работничкиот со-
вет не реши поинаку. * 

56. Изборната комисија ќе им објасни на чле-
новите на работничкиот совет дека секој член на 
работничкиот совет може да предложи, писмено или 
усно најмногу онолку кандидати колку членови на 
управниот одбор се избираат, како и определен број 
заменици, и ќе ги покани да предложат кандидати. 

Исто тако, изборната комисија ќе ги предупреди 
членовите на работничкиот совет за одредбите на 
точ.. 53 и 54 од ова упатство. 

57. Изборната комисија по завршеното предла-
гање на Кандидатите ќе состави список на сите 
предложени: кандидати, во кој најпрво ги испишува 
имињата на кандидатите што работат непосредно во 
извршната служба, а потоа имињата на другите кан-
дидати, и тоа по оној ред по кој се предложени. 

Ако изборната комисија при составувањето спи-
сокот на кандидатите утврди дека 3/4 на кандида-
тите од бројот што треба да се избере за членови на 
управниот одбор не се работници и службеници што 
непосредно работат во извршната служба, ќе ги по-
кани членовите на работничкиот совет да предложат 
дополнително потребен број такви кандидати. 

^ Исто така, ако изборната комисија утврди дека 
меѓу предложените кандидати има повеќе од поло-
вина кандидати што минатата година биле членови 
на управниот одбор, ќе ги покани членовите на ра-
ботничкиот совет да предложат дополнително по-
требен број нови кандидати. 

58. Откако изборната комисија ќе го утврди спи-
сокот на кандидатите, ќе ги објави имињата на кан-
дидатите. Ако поодделни кандидати не се примат 
за кандидати изборната комисија ќе ги покани чле-
новите на работничкиот совет да предложат место 
нив нови кандидати. 

59. Конечно утврдениот список на кандидатите 
изборната комисија го истакнува на видно место во 
просторијата во која се одржува седницата на ра-
ботничкиот совет. 

60. Гласањето се врши со гласачки ливчиња. 
На секое гласачко ливче мора да се испишат 

имињата од сите кандидати и нивните заменици, и 
тоа така што прво да се испишат имињата на канди-
датите што работат во извршната слулгба а потоа 
имињата од другите кандидати. 

Изборната комисија ќе им раздели на сргге при-
сутни членови работничкиот совет по едно гла-
сачко ливче. 

61. Гласањето и утврдувањето резултатот на гла-
сањето за членови на управниот одбор се врши на 
начинот пропишан со ова упатство за избирање чле-
нови на работничкиот совет. 

Ако при утврдувањето резулатот на гласањето 
се утврди дека би требало, според резултатот на 
гласањето, во новиот управен одбор да влезе повеќе 
од 1/4 кандидати што не работат непосредно во из-
вршната служба, ќе се смета избран само оној број 
такви кандидати кој и' одговара на 1/4 членови на 
управниот одбор, што треба да се избере, и тоа оние 
меѓу нив што добиле најголем број гласови. 

На Ист начтќг се ѓ*0(сМлува ако при утврдувањето 
резултатот на гласањето се утврда дека би требало 
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според резултатот на гласањето во новиот управен 
одбор да Елезе повеќе од 1/2 членови на управниот 
одбор од минатата година. 

62. Ако двајца или повеќе последни кандидати 
'добиле ист број гласови, за нив се повторува изби-
рањето. 

Резултатот на гласањето го објавува изборната 
комисија читајќи ги имињата на избраните канди-
дати и заменици. 

Записникот од седницата на работничкиот совет 
ги содржи овие податоци за избирање членови на 
управниот одбор: имињата од членовите па избор-
ната комисија, имињата од присутните членови на 
работничкиот совет, колку членови од работничкиот 
совет гласале, колку гласови добил неодделен кан-
дидат, кои кандидати се избрани, како и евентуални 
приговори против неправилноста на изборите. 

Работничкиот совет им дава на избраните канди-
дати уверенија дека се избрани за членови на упра-
вниот одбор. Уверенијата ги потпишува претседа-
телот на работничкиот совет. 

63. Жалби поради неправилности на изборот за 
членови на управниот одбор се подаваат непосредно 
до околискиот суд во срок од 3 дена од денот кога 
е прогласен резултатот на гласањето. 

Жалба може да подаде народниот одбор на око-
лната (градот, градската општина со одделни права), 
јавниот обвинител, синдикалната организација, се-
кој кандидат за член на управниот одбор, како и 
секој член на работничкиот совет што учествувал 
во избирањето на управниот одбор. 

По повод жалбата судот може да го поништи 
изборот за членови на управниот одбор ако непра-
вилностите влијаеле на резултатот на изборот. 

Судот го донесува своето решение во срок од 3 
дена од денот кога е примена жалбата, и против 
неговото решение нема место на жалба. 

Ако судот го поништи изборот, работничкиот 
совет врши повторно избирање најдоцна за 15 дена 
од денот на првото избирање. 

64. Во единиците што немаат повеќе од 30 работ-
ници и службеници, не се избира управен одбор, 
туку правата и должностите на управниот одбор ги 
вршат сите членови на работниот колектив што 
имаат избирачко право. Во другите единици во кои 
не се избира работнички совет, туку работничкиот 
совет го сочинуваат сите работници и службеници 
што имаат избирачко право, избирањето на управ-
ниот одбор се врши на почетокот на секоја година 
како и кај другите единици. 

65. Шеф на единица односно директор на желе-
зничко транспортно претпријатие не може да биде 
избран за претседател на управниот одбор. 

Б. Избори за управни одбори на дирекциите 
на ЈЖ 

66. Редовните избори за управни одбори на ди-
рекциите на Ј Ж се одржуваат секоја втора година, 
најдоцна за 30 дена од денот на извршените избори 
за работнички совети на претпријатијата во состав 
на дирекцијата. 

67. Управниот одбор на дирекцијата се состои 
од 20—30 членови. 

Бројот на членовите на управниот одбор се опре-
делува со правилата на дирекцијата, со обѕир на 
бројот на работниците и службениците запослени во 
претпријатијата во состав на дирекцијата. 

68. Управниот одбор го избираат работничките 
совети на претпријатијата во состав на дирекцијата. 

Избирањето на управниот одбор го спроведува 
изборната комисија на дирекцијата. 

Изборната комисија е составена од претседател 
и два члена, што ги именува републичкиот извршен 
совет. 

69. Претпријатието односно група истородни 
претпријатија^ состав на дирекцијата избира опре-
делен број членови на управниот одбор на дирекци-
јата. 

Колку членови за управниот одбор на дирекци-
јата ќе избира секое претпријатие односно група 
истородни претпријатија во состав на дирекцијата, 
определува изборната комисија на дирекцијата, 
фћзгстао бројот на работниците и службениците 
на работа во претпријатието односно во групата 
Истородни претпријатија. 

Кои претпријатија во состав на дирекцијата со-
чинуваат група истородни претпријатија определува 
управниот одбор на дирекцијата. 

70. Изборот на определен број членови за упра-
вниот одбор на дирекцијата го врши работничкиот 
совет на претпријатието односно делегатите на ра-
ботничките совети од групата истородни претпри-
јатија. 

71.Работничките совети на претпријатијата што 
не се во состав на некоја група истородни претпри-
јатија, избираат определен број членови за управ-
ни от одбор на дирекцијата на седницата. 

Седниците на работничките совети на претпри-
јатијата се одржуваат во времето што ќе го опре-
дели изборната комисија на дирекцијата. По извр-
шениот избор ка членовите на управниот одбор на 
дирекцијата работничкиот совет на претпријатието 
испраќа до изборната комисија на дирекцијата извод 
од записникот на седиштата и извештај за избра-
ните членови. 

Постапката за избирање членови на управниот 
одбор на дирекцијата е иста како и за избирање 
членови на управниот одбор на претпријатието 
(одредбите од ова упатство под III — а). 

72. Изборот на определен број членови на управ-
ниот одбор на дирекцијата што ги избира група 
истородни претпријатија го вршат делегатите кои. 
од својата средина ќе ги определат работничките 
совети на претпријатијата во состав на групата исто-' 
родни претпријтија. 

Секој работнички совет од група истородни прет- , 
пријатија определува ист број делегати. Бројот на 
делегатите што ги избираат поодделни претприја-
тија од групата истородни претпријатија го утвр-
дува изборната комисија на дирекцијата. 

Времето и местото на состанокот на делегатите 
на работничките совети од група истородни прет-
пријатија за избирање определен број членови на 
управниот одбор на дирекцијата ги утврдува избор-
ната комисија на дирекцијата. 

Иа состанокот се води записник во кој се вне-
суваат: податоци за времето и местото на соста-
нокот, за присутниот број делегати, со назначување 
кое претпријатие застапуваат; имињата на предло-
жените кандидати за членови на управниот одбор 
на дирекцијата со назначување на делегатите што 
ги предлагаат; и имињата на кандидатите што са 
избрани за членови на управниот одбор на дирек-
цијата. 

Постапката за избирање членови на управниот 
одбор на дирекцијата е иста како и за управниот 
одбор на претпријатието (одредбите од ова упатство 
под III — а). 

73. По извршеното избирање на членовите на 
управниот одбор работничките совети на претпри-
јатијата испраќаат до изборната комисија на дирек-
цијата извод од записникот на седницата и изве-
штај за избраните членови на управниот одбор. От-
кога ќе ги прими извештаите од сите работнички со-
вети на претпријатијата односно од делегатите на 
група истородни претпријатија, изборната комисија 
им издава уверенија на избраните членови на у-
п равни от одбор на дирекцијата. Уверенијата ги 
потпишува претседателот на изборната комисија. 

74. Директорот на дирекцијата е член на управ-
ниот одбор по својата функција и не може да биде 
избран за претседател на управниот одбор. 

В. Избирање на управниот одбор на Генерал-
ната дирекција на Југословенските 

железници 
75. Редовните избори за управниот одбор на Ге-

нералната дирекција се одржуваат секоја втора го-
дина најдоцна за 30 дена од денот на извршениве 
избори за управни одбори на дирекциите на ЈЖ. 

76. Управниот одбор на Генералната дирекција 
го сочинуваат 30 до 40 члена. 

Бројот на членовите на управниот одбор се утвр-
дува со правилата на Генералната дирекција, сраз-
мерно бројот на работниците и службениците на 
работа во претпријатијата во состав на ЈЖ. 

77. Членовите за управниот одбор на Генерал-
ната дирекција ги избираат управните одбори на 
дирекциите. 
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Колкав број членови за управниот одбор на Гене-
ралната дирекција ќе избираат управните одбори 
на поодделни дирекции, се определува со правилата 
на Генералната дирекција, со обѕир на бројот на 
работниците и службениците па работа во претпри-
јатијата што влегуваат во состав на односната ди-
рекција. 

Управниот одбор на дирекцијата избира на сво-
јата прва седница определен број членови за управ-
ниот одбор на Генералната дирекција. 

Постапката за избирање членови на управниот 
одбор на Генералната дирекција е иста како и за 
избирање членови за управниот одбор на претпри-
јатието (одредбите од ова упатство под III — а). 

78. Директор на дирекција не може да биде 
избиран за член на управниот одбор на Генералната 
дирекција. 

73. Генералниот директор е член на управниот 
одбор на Генералната дирекција по својата фун-
кција и не може да биде избран за претседател на 
управниот одбор. 
IV. ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕТО 

80. По извршениот избор новиот управен одбор 
го презела управу':ањето од поранешниот управен 
одбор најдоцна за 15 дона од денот на извршениот 
избор. 

Примопредавањето се врши на тој начин што 
претседателот на поранешниот управен одбор во 
присуство на шефот на единицата односно директо-
рот на претпријатието му поднесува на новиот упра-
вен одбор извештај за дотогашната работа, а особено 
за материјалната и финансиската состојба, за основ-
I ите и сбртните средства и за извршувањето на 
планот. Покрај тоа претседателот на поранешниот 
управен одбор треба накусо да ги изложи и сите 
тешкотии и успеси во дотогашното управување. 

За примопредавањето се води записник кој го 
потпишуваат претек дате лот и сите членови на но-
виот, и претседателот и сите членови на поране-
шниот управен одбор. 

'Л. Најдоцна во срок ед В дена од денот на извр-
шено го примопредавање од управните одбори на 
единиците односно претпријатијата на седница на ра-
ботничкиот совет претседателот на новиот управен 
одбор и претседателот на поранешниот управен 
одбор го изложуваат токот на извршеното примо-
предавање. 

Примопредавањето е конечно кога ќе го потврди 
новоизбраниот работнички совет. 

Дхо надлежниот државен орган даде своја со-
гласност на завршната сметка што ја одобрил пора-
нешниот работнички совет, потврдата од претход-
ниот став ќе се смета како потврда за разрешување 
поранешниот управен одбор. Во спротивно члено-
вите на поранешниот управен одбор одговараат по 
општите прописи. 

V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
82. Првите избори за работнички совети на еди-

ниците и железничките транспортни претпријатија 
ќе се извршат по одредбите од ова упатство, со тоа 
што народниот одбор на око ли јата (градот, град-
ската општана со одделни права) на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на единицата односно претприја-
тието ќе го определи бројот на членовите на работ-
ничкиот совет во границите на бројот од точ. 82 од 
ова упатство и што ќе го свика првото заседание 
на работничкиот со в ст. 

Првите избори ќе ги распишат и денот на из-
борите за работнички совети на единиците и желе-
зничките транспортни претпријатија ќе го утврдат 
републичките извршни совети. 

84. На првите избори за работнички совет на 
единицата и за работнички совет на железничкото 
транспортно ггоетпријати е ќе се избл раат од 30 до 150 
членови, сразмерно бројот на запечените работници 
и службеници. 

85. За управните о ТЈ бор и на дирекциите Белград 
и Загреб па првтлз избори ќе се избираат по 30 
членов::, дирекција!а Љубљана и Сараево по 28 
члена, дир е.'Ши јата Скогје 20 члена, а дирекцијава 
Нови Сад 22 Ч.ТЈСГП, 

86. За Улро. Е-пи ог одбор на Генералната дирекци-
ја на првите избори ќе се избираат 40 члена. 

Од бројот на членовите на Управниот одбор на 
Генералната дирекција од претходниот став, упра-
вните одбори на дирекциите избираат, и тоа: ди-
рекциите Загреб и Белград по 10 члена, дирекци-
јата Сарајево 7 члена, дирекцијата Љубљана 6 чле-
на, дирекцијата Нови Сад 4 члена и дирекцијата 
Скопје 3 члена. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
87. Народните одбори на околиите (градовите, 

градските општини со одделни права вршат надзор 
над правилното спроведување на изборите за работ-
нички совети и управни одбори на единиците и же-
лезничките транспортни претргај атија чии седишта 
се наоѓаат на нивното подрачје. 

88. Потребни материјали и техничка помош во 
работите околу спроведувањето изборите за работ-
ничките совети и управните одбори ги обезбедуваат 
шефовите на единиците односно директорите. 

89. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето ко „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р . п. бр. 172 
26 април 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен со ает 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

202. 
^ Врз основа на чл. 106 од Уредбата за организа-

цијата, поодувањето и управувањето (со Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони {„Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Сојузниот извршен совет 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ 
СОВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ ВО ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

I. ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И УПРАВ-
НИ ОДБОРИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПТТ 

СООБРАКАЈ 
1) Избори за работнички совети 

А. Редовни избори 
а) О д р ж у в а њ е и р а с п и ш у в а њ е н а 

и з б о р и т е 
1. Редовните избери за работнички совети на 

претпријатијата на птт сообраќај (во натамошниот 
текст: претпријатија) се одржуваат на почеток ни 
секоја ' година по одобрувањето на завршна^ 
сметка. 

2. Срокот за распишување редовните избори го 
определува републичкиот извршен совет. 

^ 3. Во текот на срокот што ќе го определи ре-
публичкиот извршен совет работничкиот совет на 
претпријатието распишува избори и го утврдува де-
нот на изборите. ' 
- Работничкиот совет е должен веднаш да го из-
вести за распишувањето на изборите и за утврде-
ниот ден на изборите републичкиот извршен савет, 
работните колективи на основните и извршните еди-
ници, народниот одбор па околината (градот, град-
ската општина со одделни права) на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на претпријатието и седиштата 
на изборните комисии на изборните единици и Ге-
нералната дирекција на птт. 

Ако работничкиот совет на претпријатието ка 
птт сообраќај не ќе ги распише навремено избори-
те БО определениот срок, изборите ќе ги распише 
и ќе го определи денот на изборите републичкиот 
извршен совет. 

Изборите мора да се распишат најмалку 15 дена 
пре/; денот определен за нивното одржување. 

4. Работничкиот совет на претпријатието при 
распишувањето на изборите ги определува избор-
ните единици и бројот на членовите на работнич-
киот сосот кој ќе се избира во секоја изборна еди-
ница, како и седиштата на изборните комисии;' во 
изборните единици. • • ^ * > -
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Заклучокот на работничкиот совет од претход-
ниот став то потврдува републичкиот извршен со-
вет. 

Подрачје на изборната единица за поштите, те-
леграфите и телефоните може да опфати подрачје 
од една или повеќе околии со тоа што подрачје на 
една изборна единица треба да опфати најмногу 
онолку извршни и основни единици кои според 
бројот на запеелените службеници и работници из-
бираат еден член на работничкиот совет. 

Поголемите сообраќајни пошти, издвоените те-
леграфи и телефони, ттт секции, птт ауто-гаражи, 
птт работилници, групите за нискоградба и упра-
вата на претпријатието се одделни изборни единици. 

Вкупниот број членови на работничкиот совет 
што ќе се избира во сите изборни единици мора да 
биде еднаков со бројот на членовите на работнич-' 
киот совет што е определен со правилата на прет-
пријатието. 

5. Бројот на членовите на работничкиот совет на 
претпријатието се определува со правилата на прет-
пријатието. 

б) О р г а н и з а с п р о в е д у в а њ е н а и з б о р и т е 
6. Органи за спроведување на изборите за ра-

ботнички совет на претпријатието се: централна 
изборна комисија, изборни комисии во изборните 
единици, комисии за изработка сп:* соди на изби-
рачите и избирачки одбори. 

7. Централната изборна комисија се состои од 
претседател и 4—8 члена кои ги именува републич-
киот извршен совет од службениците и работни-
ците на претпријатијата што имаат избирачко 
право. 

Цен1ралната изборна комисија има седиште во 
седиштето на претпријатието. 

8. Централната изборна комисија ги раководи 
изборите за работнички совет на претпријатието и 
го утврдува резултатот на изборите во претприја-
тието според извештаите од изборните комисии во 
изборните единици. 

Централната изборна комисија води записник 
за својата работа. 

9. Изборната комисија на изборната единица се 
состои од претседател и 2—4 члена. Оваа изборна 
комисија ја именува народниот одбор на околната 
(градот, градската општина со одделни права) на 
чие подрачје е определено нејзиното седиште. Чле-
новите на комисијата се именуваат меѓу службе-
ниците и работниците на работа во основните !и из-
вршните единици од подрачјето на изборната еди-
ница што имаат избирачко право, а претседател од 
судии или други лица со правна спрема. 

Народниот одбор ја именува изборната коми-
сија најдоцна за 3 дена од денот на распишува-
њето на изборите. 

Во изборната комисија не можат да бидат одре-
дени претседателот на работничкиот совет и чле-
новите ен а управниот одбор на претпријатието. 

Пазарната кесидија ја потврдува околискиот 
суд БО ср еж од 24 часа од денот кога е примена одлу-
ката од наредниот одбор за именувањето на из-
борната комисија. 

Синдикалната организација и секој службеник 
и работник што има избирачко право може да вло-
жи приговор до околискиот суд против составот 
на ЈДЗ борн ата комисија. 

10. Изборната комисија ги раководи изборите 
во изборната единица и ги врши овие работи: 

а) одредува, комисии за изработка списоци на 
избирачите и избирачки одбори; 

б) ги потврдува списоците на избирачите и ре-
шава по приговорите во поглед на тие списоци; 
. в) ги прима и потзрдз^за кандидатските листи; 

г) го определува времето на гласањето; 
д) го определува бројот на гласачките места; 
г) го утврдува резз/лтатот на изборите и го про-

гласува. 
Изборната комисија води записник за својата 

работа. 
11. Комисијата за изработеа списоци на изби-

раните има 3—5 члена, а ја одредува изборната ко-
мисија од службениците и работниците на едини-
цата фТб имаат избирачко право. Оваа комисија ја 

потврдува народниот одбор на ©ќелијата (градот, 
градската општина со одделни права) на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на изборната комисија. 

Комисијата за изработка списоци на избира-
чите избира меѓу своите членови претседател. 

Комисијата за изработка списоци на избирачите 
составува список на избирачите, го изложува на 
увид, прима приговори и списокот со примените 
приговори го испраќа до изборната комисија, ако 
не ги уважи самата. 

12. Избирачкиот одбор се состои од 3—5 члена а 
го одредува изборната комисија од службениците 
и работниците на единицата што имаат избирачко 
право. Избирачкиот одбор го потврдува и врши над-
зор над неговата работа народниот одбор на околи-
јата( градот, градската општина со одделни права) 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на изборната 
комисија. 

Избирачкиот одбор избира меѓу своите членови 
претседател. 

Избирачкиот одбор ги раководи изборите на 
гласачкото место, води записник за својата работа 
и изборниот материјал и' го предава на изборната 
комисија. 

13. Дали во една изборна единица ќе има само 
едно или повеќе гласачки места, и каде ќе бидат ' 
тие, се одредува со обѕир на бројот на избирачите/', 
и оддалеченоста на пооделни единици или работи- \ 
лишта, внимавајќи бројот на избирачите на едно 
место да не премине ЗОО. 

в) И з б и р а ч к о п р а в о и с п и с о к н а 
и з б и р а ч и т е 

14. Избирачко право имаат сите службеници и 
работници на претпријатијата што според важеч-
ките прописи засновале работен однос и кои имаат 
општо избирачко право. 

За да се утврди избирачкото право за избирање 
работнички совет, комисиите за изработка списоци 
на избирачите составуваат во изборните единици, 
списоци на избирачите. 

Нема да се внесуваат во списокот на избира-
чите иако имаат општо избирачко право: 

а) службениците и работниците на кои им пре-
станува работниот однос до денот на изборите или 
на денот на изборите: 

б) хонорарните службеници, без обѕир дали ра-
ботат со полно или со скусено работно време; 

в) учениците во стопанството. 
Во списокот на избирачите, кој се составува 

во два примерка, избирачите се затоплуваат по аз-
бучниот ред на фамилијарно^ име, назначува јкп 
го само фамилијарното, татковото и роденото име. 

Списоците на избирачите мораат да се израбо-
тат во сите изборни единици најдоцна за 3 дена од 
денот кога е одредена комисијата за изработка спи-
соци па избирачите. 

Списокот на избирачите го заверуваат сите чле-
нови на комисијата за изработка списоци на изби-
рачите. 

15. Ео изборните единици во кои има повеќе 
гласачки места, се составува одделен список на из-
бирачите за секое гласачко место во 2 примерка, и 
во него се запишуваат само избирачите што ќе гла-
саат на односните гласачки места. 

Кога списоците на избирачите се составени и 
заверени, комисијата за изработка списоци на из-
бирачите ги изложува на увид. Ако изборната еди-
ница има повеќе гласачки места на секое гласачко 
место се изложува само списокот на оние избирачи 
што ќе гласат на тоа гласачко место. 

Списокот на избирачите останува изложен 3 
дена. За теа Бреме секое лице на работа во основ-
ните и извршните единици и во управата на прет-
пријатието има право да даде приговор што тоа 
или кексе друго лице не е запишано во списокот, 
или што е запишано а не требало да биде запишано. 
Покрај давање приговори може и да се предупре-
дува поради неправилно запишани имиња. 

Приговорите се даваат писмено или усно до кој 
и да е член на комисијата за изработеа списоци на 
избирачите. Членот кему што е даден приговорот 
уско, ќе направи белешка за тоа. 

Комисијата за изработка списоци на избирачите 
решава за примените приговори, а ако не ги уважи, 
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ги испраќа на решавање до изборната комисија на 
изборната единица. 

г) К а н д и д и р а њ е 
^.Кандидатските листи за членови на ~Четнич-

ки совет на претпријатието се постулат по избор-
ните единици. 

17. Кандидатска листа за членови на работнич-
ки совет со изборната единица може да поднесе 
определен број работници и службеници на избор-
ната единица што имаат .избирачко право, како и 
синдикалната организација. 

Изборната единица мсже да избира еден или 
повеќе членови на работничкиот совет на претпри-
јатието спрема тоа колкав број е определен од ра-
ботничкиот совет на претпријатието. 

18. Кандидатската листа се поднесува писмено. 
Кандидатската листа што ја поднесува опре-

делен број службеници и работници мора да ја пот-
пишат предлагачите. 

Кандидатската листа што ја поднесува синди-
калната организација ја потпишуваат претседате-
лот и секретарот и бројот на предлагачите опре-
делен во точ. 19 од ова упатство. 

Кандидатската листа мора да содржи имиња 
на онолку кандидати колку членови на работнич-
киот совет БО изборната единица се избираат (пот-
полна кандидатска листа), а може и повеќе. 

Ако е поднесена потполна кандидатска листа, 
опре;:,елек: Оро; службеници и работници односно 
синдикалната организација може да предложи и 
помал број кандидати отколку што изнесува вкуп-
ниот број членови на работничкиот совет кој треба 
да се избере (непотполна кандидатска листа). Не-
потполната кандидатска листа може да биде, врзана 
за една од потполните кандидатски листи ако се 
согласат со тоа предлагачите на односната потпол-
на к?ндидатска листа. 

19. Во изборните единици што'имаат до 500 слу-
жбеници и работници бројот на предлагачите на 
потполната кандидатска листа мора да изнесува 
најмалку 1/10 од службениците и работниците што 
имаат избирачко право, со тоа што бројот на пред-
лагачите да не може во никој случај да биде по-
мал од 5. Во изборна единица која има повеќе од 
500 службеници и работници бројот на предлага-
чите на потполна кандидатска листа мора да е 
најмалку онолкав колку што изнесува бројот на 
членовите на работничкиот совет на претприја-
тието што треба да се избере. 

Бројот предлагачи на непотполна кандидатска 
листа мора да изнесува најмалку 1/2 од бројот на 
предлагачите што е определен во претходниот стаз 
за потполна кандидатска листа. 

20. Не можат да се кандидираат за член на 
работничкиот совет: 

а) службениците и работниците што не се запи-
шани во списокот на избирачите на односната из-
борна единица; 

б) членовите на изборната комисија; 
в) директорот на претпријатието, помошникот 

на директорот, раководители на сектори-одделени-
ја во управата на претпријатието и управниците 
(шефовите) на основните единици. 

Ако е кандидиран член на изборна комисија, 
се избира нов член на изборната комисија. 

Едно лице може да се кандидира само на една 
кандидатска листа. 

21. Кандидатските листи и' се предаваат на из-
борната комисија на изборната единица најдоцна на 
7 дена пред денот на изборите. Со кандидатската 
листа мора да се поднесе и писмена изјава од се-
кој кандидат дека се прима за кандидат. Оваа из-
јава може да биде заедничка. 

Изборната комисија ја прегледува веднаш по 
поднесувањето секоја кандидатска листа што ќе и' 
се поднесе и утврдува дали е составена правилно, 
дали има достаточен број кандидати и дали канди-
датите имаат избирачко право. 

Ако изборната комисија при прегледот на кан-
дидатската листа забележи некакви нередности, 
нема да ја прими листата, туку ќе ги извести пред-
лагачите, ќе ги предупреди на нереднсста, ќе ги 
упати како да ја отстранат и ќе им соопшти дека 

исправената либт& можат да за предадат најдоцна 
утредента. 

22. Кога кандидатската' листа е редна, избор-
ната комисија ја прима и ста£& на неа потврда, во 
која се назначува: кој ја предал листата, ќа кој! 
ден и во кој час, како и тоа дека листата е редна. 
Иста таква потврда комисијата им предава на ли-
цата што ја донеле листата. 

Ако кандидатската листа шхц^била наредна се 
поднесе дополнително, редноста се цени само ЕО, 
поглед на оние поранешни недостатоци за кои им 
било обрнато внимание на предлагачите при првото 
поднесување на листата. 

Ако кандидатската листа која се поднесува по 
втор пат е нередна, изборната комисија ќе ја од-
бие, наЕОдејќи ги разлозитс за нередноста. Своето 
решение комисијата ќе го испише на самата листа 
и ќе им ја предаде на подносителите на листата. 

23. Жалба поради одбивање па кандидатската 
листа може да подаде секој предлагач од таа листа. 
Жалбата се подава до околискиот суд во седиште-
то на изборната комисија непосредно во срок од 24 
часа откога одбиваната листа им е вратена на под-
носителите. 

По повод жалбата поради одбивање на листата 
сут^от може да го поништи решението од изборната 
комисија со кое е одбивена листата, и да реши таа 
да се прими и да ја потврди, или да определи под-
носителите на листата да ги отстранат недостато-
ците на истата и да и' ја предадат на изборната 
комисија во срок од 24 часа, или да ја одбијат жал-
бата. 

Решението по жалбата судот го донесува во 
срок од 24 часа од приемот на жалбата и го испра-
ќа до изборната комисија, како и до предлагачот 
што ја подал жалбата. 

Против решението од околискиот суд нема ме-
сто на жалба. 

24. Кандидатската листа што ја потврдила из-
борната комисија или околискиот суд, изборната 
комисија ја умножава во потребен број примероци; 

Потврдените кандидатски листи изборната ко- . 
мисија ги истакнува на сите гласачки места, како 
и на други места што се лесно пристапни за изби-
рачите, и тоа најмалку на 5 дена пред изборите. 

д) Г л а с а њ е 
25. Гласањето за избори за работнички совет на 

претпријатието се врши на гласачките места и во 
времето определено од изборната комисија. Вре-
мето на изборите го определува изборната комисија 
така што истиот ден да можат да гласаат службени-
ците и работниците што работат во смени. В>рем§то 
определено за гласање, по правило, не може да би-
де подолго од 12 часа. 

26. При гласањето и избројувањето на гласо-
вите може да присуствува по еден претставник од 
секоја кандидатска листа. 

27. Спроти денот на изборите, или на самиот ден 
на изборите а пред времето определено за гласање 
— што зависи од оддалеченоста па гласачкото ме-
сто, изборната комисија му го предава на избирач-
киот одбор изборниот материјал и списокот на из-
бирачите за (^носното гласачко место. 

Изборниот материјал може да се предаде и по-
рано за оддалечените гласачки места. 

28. Во просторијата за гласање мора да има: 
маса со изборниот материјал, список на избирачите, 
онолку гласачки ливчиња кблку што има избирачи 
по списокот на избирачите за односното гласачко 
место и гласачка кутија во која се спуштаат гла-
сачките ливчиња. 

На секое гласачко место мора да е истакнат 
список со имиња ед сите кандидати, и тоа одделна 
по кандидатските листи, ако ги има овие повеќе. 

Секое гласачко ливче мора да ги содржи ими-
њата од сите кандидати, одделно по кандидатски-
те листи, и тоа по оној ред по кој се потврдени 
кандидатските листи. 

29. Кога избирачот ќе влезе во просторијата за 
гласање, му го кажува своето име на претседате-
лот на избирачкиот одбор. . р..., , ? 

Претседателот проверува во список6т 'нћ' iftSft* 
рачите дали избирачот е запишан, Ако избирачот 
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не е запишан, претседателот нем^ да го пушти да 
гласа, освен ако избирачот поднесе потврда дека 
е задишан во список на избирачите на гласачко 
десто на која и да е изборна единица на претпри-
јатието. 

Претседателот му дава на избирачот едно гла-
сачко ливч^ и го упатува на кој начин се гласа. 

30. На гласачкото ливче избирачот ги назна-
чува кандидатите за кои гласа на тој начин што 
ги опкружува броевите пред имањата на кандида-
тите. Избирачот, по правило, треба на опкружи на 
гласачкото ливче онолкав број кандидати колу чле-
нови на работничкиот совет се избираат. Избирачот 
lie може да допишува на гласачкото ливче имиња 
на лица за кои сака да гласа. Избирачот може да 
гласа за кандидати од разни кандидатски листи, 
а не само за кандидатите од една листа. 

Потоа избирачот го свиткува гласачкото ливче, 
дерирѓа до масата каде што се наоѓа претседателот, 
^ ^ ^ а ж у в а на претседателот дека има само едно 
г л а с а л о Ливче и го пушта во кутијата за гласање. 
Потоа избирачот го напушта гласачкото место. 

Ако избирачот не е писмен, може да дојде на 
избиралиште со друго писмено лице кое по негов 
налог ќе ги опкружи броевите пред кандидатите 
за кои гласа избирачот, но гласачкото ливче ќе го 
пушти во кутијата самиот избирач. 

31. Во основните или извршните единици или 
работилишта што имаат само неколку службеници 
и работници така што да не можат да се форми-
раат одделни гласачки места, службениците и ра-
ботниците на работа во тие единици и работилница, 
како и службениците и работниците на телеграф-
ско*телефОнски-техничките секции на работа вон 
седиштето на аукцијата, можат да гласаат по по-
шта . 'За таа 1 е̂л Изборната комисија на изборната 
.единица ќе испрати навремено до секоја таква еди-
ница, работилница како и до службеникот и работ-
никот на телеграфско-телефонска-техничка секција 
победна од с^оитекзндидатски листи и онолку гла-
сачки 'лкџчиња колку ШЈО има гласачи со упатство 

. за^н\чинот на гласањето. Ова. испраќање мора да 
се; изврши така што службениците и работниците 
fta, можат да гласаат неколку .дека пред самите из-
води за да стасаат гласачките ливчиња до избор-
ната когЛиси ја на изборната единица најдоцна на 
денот на ^изборите. 

,И^бјРфачот гласа на тој начин што гласачкото 
л и ^ е Ј с о / к о е пос^ада;л в г р а д е л а на пот. 30 од ова 
упатството * свиткува и сткза во еден неадресиран 
плик,^што го'залејГ1ува. Потоа раководителот на еди-
ницата или работи лиштето во присуство на СИ Ј е 
гласачи, ги става ваквите пликови со гласачки лиг-
нита , ката и списокот на избирачите штр гласал., 
БО,,еден "заеднички ш и к , што ќе го запечати и e&L-
сќ^ес'.препорачано ќе 'го .испрати по пошта до и;.-
борота , комисија. Hai адресираниот плик во аголот 

-да: еѓаѕи гследев текст: „За избори за р а д -
нички "совет определени' за денот 

Ако е во прашање само еден службеник ил?' ра-
ботник'што треба да гласа по нашта, гл-арањ^-о ^е 
се изврши на тој . начин што таквиот сУгуу^е^тк 
или работник по извршеното гласање го праќа пли-
кот експрес препорачано до изборната комисија на 
својата изборна единица. 

претседателот на изборната комисија БО прису-
ство,, на членовите од избирачкиот одбор односно 
избирачкиот одбор на најблиското гласачко место 
ќе ги отвори стасаните пликови на денот на избо-
рите и ќе утврди колку избирачи гласале спрема 
списокот на избирачите што гласале, а колку спре-
ма бројот на гласачките ливчиња. Потоа ќе ги пу-
шти. гласачките ливчиња ЕО гласачката кутија не 
отворајќи ги. Во записникот на избирачкиот одбор 
ова ќе се констатира и ќе се запише колку гласачки 
ливчиња стасале од сакоја единица односно од пое-
динечни t гласачи, како и тоа дали пликовите ста-
сале неповреден*!. 

Гласачките ливчиња што ќе стасаат по денот на 
изборите, нема да се земаат во> обзир. 

* Службл^тч7ите и работниците што се одредени 
па работа или патување вон седиштето на осуде-
ната и извршната единица и кои не ќе можат да 

се вратат во единицата до истекот наѓ времето опре-
делено за гласање, ќе гласаат пред да заминат на 
работа (патување). Изборната -комисија за такви 
избирачи ќе обезбеди навремено потребен број гла-
сачки ливчиња. 

Избирачот гласа во присуство на изборната ко-
мисија и тоа така што гласачкото ливче со кое по-
стапил во смисла на точ. 30 од ова упатство го свит-
кува и става во еден плик, што го залепува. Потоа 
претседателот на изборната комисија таквите пли-
кови со гласачки ливчиња, како и списокот на из-
бирачите што гласале ги става во еден заеднички 
плик кој ќе го запечати. Претседателот на избор-
ната комисија БО присуство од членовите на изби-
рачкиот одбор односно избирачкиот одбор на нај -
блиското гласачко место ќе ги отвори пликовите на 
денот на изборите и к е т и спушти гласачките лив-
чиња во гласачката кутија не отворајќи ги. Во за-
писникот на избирачкиот одбор ова ќе се констатира 
и ќе се запише колку избирачи гласале на овој на-
чин, како и тоа дали пликовите се наповредени. 

ѓ) У т в р д у в а њ е р е з у л т а т о т н а г л а с а -
њ е т о 

32. По заклученото гласање избирачкиот одбор 
најпрво избројува колку избирачи имало на списо-
кот, калку гласале вкупно и колку гласови добил 
секој поодделен кандидат. Овие факти избирачкиот 
одбор ги утврдува записнички и со другиот изборен 
материјал ги испраќа до изборната комисија. 

Р1'зборната комисија, кога ќе го добие матери-
јалот од сите гласачки места, ќе го утврди резулта-
тот на изборите спрема податоците од записниците 
од сите гласачки места. 

Ако има повеќе гласачки места, изборната ко-
мисија ги собира гласовите што се дадени за секој 
кандидат. Потоа утврдува кои кандрѕдати се из-
брани. 

Ако избирачот назначи поглоем број кандидати 
отколку што изнесува бројот на членовите на ра-
ботничкиот совет што треба да се избере,! при утвр-
дувањето резултатот на гласањето ќе се земе во 
обѕир само бројот на кандидатите што е еднаков 
со бројот на членовите на работничкиот совет кој 
треба да се избере, сметајќи од кандидатот што ка-, 
ко прв избирачот го назначил на гласачкото ливче. 

Се смета дека за членови на работничкиот со-
вет се (избрани оние кандидати предложени на по-
тврдените кандидатски листи што добиле најголем! 
број гласови, без обѕир на којја кандидатска листа 
се наоѓаат. 

Ако двајца или повеќе посл е ДНР! кандидати до- , 
биле еднаков број гласови, ќе се смета за избран 
оној кандидат на кандидатската листа од која е из-
бран најголем број кандидати. 

33. Изборната комисија го прогласзчза резулта-
тот на /гласањето и на секој' избран кандидат му из-
дава уверение за тоа дека е избран. 

За резултатот на гласањето изборната комисија 
ќе ги извести (работните колективи на изборната 
единица, централната изборна комисија и народниот 
одбор на околната (градот, градската општина со 
одделни права) во седиштето на изборната коми-
сија. __ 

34. Централната изборна комисија го утврдува 
резултатот на изборите за работничкиот совет на 
претпријатието, и листата на новоизбраниот работ-
нички совет ја испраќа до основните и извршните 
единици, до управата на претпријатието, до народ-
ниот одбор на око лиј ата (градот, градската општина 
со одделни права) во седиштето на претпријатието 
и до Генералната дирекција на птт. 

35. Жалба поради неправилности на поодделни 
изборни дејствија или изборите воопшто, се подава 
непосредно до околискиот суд во седиштето на из-
борната комисија во срок од 3 дена откако избор-
ната комисија на изборната единица го прогласила 
резултатот на гласањето. 

^ Жалба може да подаде народниот одбор на ско-
ли јата (градот, градската општина со одделни пра-
ва), јавниов обвинител, синдикалната организација, 
а исто така и Секој кандидат и прелагач на канди-
датска листа. 
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По повод жалбата судот може да ги поништи 
изборите на сите гласачки места или само на некои, 
ако неправилностите влијаеле на резултатот на из-
борите. 

Судот донесува свое решение во срок од 3 дена 
од денот на приемот на жалбата, и против неговото 
решение нема место на жалба. 

Ако судот ги поништи изборите, работничкиот 
совет на претпријатието распишува на своето прво 
заседание повторни избори и тоа само за оние гла-
сачки места на кои се поништени изборите. Гласа-
њето на повторните избори се врши по кандидат-
ските листи што постојат, а по изборната постапка 
што е пропишана за редовните избори. 

е) П р в о з а с е д а н и е на р а б о т н и ч к и о т 
с о в е т 

36. Првото заседание на новоизбраниот работ-
нички совет го свикува претседателот на поране-
шниот работнички совет најдоцна за 15 дена од де-
нот на извршеното избирање. 

На своето прво заседание новоизбраниот работ-
нички совет: 

а) избира записничар и двајца заверувачи; 
б) го сослушува извештајот од претседателот на 

централната изборна комисија за извршеното изби-
рање; 

в) решава за правилноста на изборите и ги по-
тврдува мандатите на членовите на работничкиот 
совет; 

г) избира претседател на советот; 
д) го сослушува извештајот од претседателот на 

поранешниот управен одбор за дотогашната работа 
и завршната сметка на претпријатието; 

ѓ) го разрешува поранешниот управен одбор на 
претпријатието; 

е) го утврдува бројот на членовите на управниот 
одбор и потребен број заменици, ако тој број не е 
определен со правилата на претпријатието; 

ж) избира управен одбор на претпријатието. 
Записничарот не мора да биде член на работ-

ничкиот совет. 
37. Со цел да ја утврди исправноста на манда-

тите на своите членови, работничкиот совет избира 
од својата средина верификациона комисија од 3 
до 5 члена. 

Верификационата комисија ја испитува пра-
вилноста на уверенијата издадени од изборната ко-
мисија и својот извештај го поднесува до работ-
ничкиот совет, кој решава за него. 

38. Додека не се избере претседател првото за-
седание на работничкиот совет го раководи најста-
риот член на новоизбраниот работнички совет. 

Претседателот на работничкиот совет се избира 
јавно, со дигање рака, ако работничкиот совет не 
реши поинаку. 

Б. Дополнителни избори 
39. Ако поради престанок на работниот однос, 

отповик, смрт или од други разлози се намали бро-
јот на членовите на работничкиот совет на прет-
пррЈјатието и на основните единици за повеќе од 
3/3, работничкиот совет на претпријатието односно 
на основната единица ќе распише и ќе го утврди 
денот на дополнителните избори за сите впразнети 
места на членовите на советот. 

По исклучок, работничкиот совет може да рас-
итнив дополш!тел11 и избори и кота бројот на члено-
вите на работничкиот совет е намачен за помалу 
од 1/3, ако е тоа нужно потребно за правилна ра-
бота на претпријатието односно на основната еди-
ница. 

2) Избори за управни одбори 
40. Секој член на работничкиот совет може да 

предложи најмногу онолку кандидати колку чле-
нови на управниот одбор се избираат, како и опре-
делен број именици. 

41. Најмалку 2''4 од кандидатите за членови на 
управниот с^тбор, како и за нивни заменици, мо-
раат да бидат службеници и работници што рабо-
тат во основните и извршните единици. 

42. Во новиот управен одбор може да се избира 
најмногу от;т од членовите иа управниот 
одбор с д минг тата година. 

Никој не може да биде член на управниот од-
бор повеќе од две години едноподруго. 

Претседателот на работничкиот совет не може 
да биде избиран за член на управниот одбор. Ако 
претседателот на работничкиот совет ќе биде из-
бран за член на управниот одбор на неговото место 
ќе се избере нов претседател на работничкиот совет. 

За член на управниот одбор не може да биде 
кандидиран директорот ф претпријатието, со обѕир 
дека тој веќе по својата должност влегува во управ-
ниот одбор на претпријатието. 

Членовите на изборната комисија за избирање 
управен одбор не можат да бидат кандидиран!! за 
членови на управниот одбор. Ако член на избор-
ната комисија ќе биде кандидиран, на неговото ме-
сто ќе се избере друг член за изборната комисија. 

43. Работничкиот совет избира изборна коми-
сија од свои 3 члена, која ќе го раководи изборот 
на членовите на управниот одбор. Гласањето за 
членови на изборната комисија се врши јавно, со 
дигање рака, ако работничкиот совет не реши по-
инаку. 

Изборната комисија ќе им објасни на членовите 
на работничкиот совет дека секој член на работ-
ничкиот совет може да предложи, писмено или усно, 
најмногу онолку кандидати колку членови на управ-
ниот одбор се избираат, како и определен број за-
меници, и ќе ги покани да предложат кандидати. 
Исто така, изборната комисија ќе ги предупреди чле-
новите на работничкиот совет за одредбите на точ. 
40 и 41 од ова упатство. 

Изборната комисија по завршеното предлагање 
на кандидатите ќе состави список на сите предло-
жени кандидати, во кој најпрво ги испишува ими-
њата на кандидатите што работат непосредно во 
основните и извршните единици, а потоа имињата 
на другите кандидати, и тоа по оној ред по кој се 
предложени. 

Ако изборната комисија при составувањето спи-
сокот на кандидатите утврди дека 3/4 на кандида-
тите од бројот што треба да се избере за членови 
на управниот одбор не се работници и службеници 
што непосредно работат во основните и извршните 
единици, ќе ги покани членовите на работничкиот 
совет да предложат дополнително потребен број та-
кви кандидати. 

Исто таќа, ако изборната комисија утврди дека 
меѓу предложените кандидати има повеќе од по-
ловина кандидати што минатата година биле чле-
нови на управниот одбор, ќе ги покани членовите 
на работничкиот совет да предложат дополнително 
потребен број нови кандидати. 

44. Откако изборната комисија го утврдила спи-
сокот на кандидатите, ќе ги објави имињата на кан-
дидатите. Ако поодделни кандидати не се примат 
за кандидати, изборната комисија ќе ги покани чле-
новите на работничкиот совет да предложат место 
нив нови кандидати. 

Конечно утврдениот список на кандидатите из-
борната комисија го истакнува на видно место во 
просторијата во која се одржува седницата на ра-
ботничкиот совет. 

45. Гласањето се врши со гласачки ливчиња. 
На секое гласачко ливче мора да се испишат 

имињата на сите кандидати и нивните заменици, и 
тоа така што прво да се испишат имињата на кан-
дидатите што работат во основните и извршните 
единици, а потоа имињата на другите кандидати. 

Изборната комисија ќе им раздели на сите при-
сутни членови на работничкиот совет по едно гла-
сачко ливче. 

Гласањето и утврдувањето резултатот на гласа-
њето за членовите ка управниот одбор се врши на 
начинот пропишан со ова упатство за избирање 
членови на работничкиот совет. 

Ако при утврдувањето резултатот на гласањето 
се утврди дека би требало, според резултатот на 
гласањето, во новиот управен одбор да влезе по-
веќе од 1/4 кандидати што ве работат непосредно во 
основните и извршните единици, ќе се смета за из-
бран само оној број такви кандидати кој и' одго-
вара на една четвртина членови на управниот оду 
бор, што треба да се избере, и тоа оние меѓу КРШ 
што добиле најголем број гласови. 
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На ист начин се постапува ако при утврдува-
њето резултатот на гласањето се утврди дека би 
требало според резултатот на гласањето во новиот 
управен одбор да влезе повеќе од 1/2 членови на 
управниот одбор од минатата година. 

46. Ако двајца или повеќе последни кандидати 
добиле ист број гласови, за нив се повторува изби-
рањето. 

Резултатот на гласањето го објавува изборната 
комисија читајќи ги имињата на избраните канди-
дати и заменици. 

47. Записникот од седницата на работничкиот 
совет ги содржи овие податоци за избирање чле-
нови на управниот одбор: имињата од членовите на 
изборната комисија, имињата од присутните чле-
нови на работничкиот совет, колку членови од ра-
ботничкиот совет гласале, колку гласови добил по-
одделен кандидат, кои кандидати се избрани, како 
и евентуални приговори против неправилноста на 
изборите. 

Работничкиот совет им дава на избраните кан-
дидати уверенија дека се избрани за членови на 
управниот одбор, кои ги потпишува претседателот 
на работничкиот совет. 

48. Жалби поради неправилности на изборот за 
членови на управниот одбор се подаваат непосред-
но до околискиот суд во седиштето на претприја-
тието во срок од 3 дена од денот кога е прогласен 
резултатот на гласањето. 

Жалба може да подаде народниот одбор на око-
лната (градот, градската општина со одделни права) 
на чие подрачје се наога седиштето на претприја-
тието, јавниот обвинител, земскиот (покраинскиот, 
обласниот) одбор на синдикатите на службениците 
и работниците на птт, секој кандидат за член на 
управниот одбор и секој член на работничкиот со-
вет што учествувал во избирањето на управниот 
одбор. 

По., повод жалбата судот може да го поништи 
изборот за членови на управниот одбор ако непра-
вилностите влијаеле на резултатот на изборот. 

Судот го донесува своето решение во срок од 
3 дена од денот кога е примена жалбата, и против 
неговото решение нема место на жалба. 

Ако судот го поништи изборот, работничкиот 
совет врши повторно избирање најдоцна за 30 дена 
од денот на првото избирање. 

3) Примопредавање на управувањето со 
претпријатието 

49. По извршениот избор новиот управен од-
бор го презема управувањето со претпријатието од 
поранешниот управен одбор најдоцна за 15 дена 
од денот на извршениот избор. 

Примопредавањето се врши на тој начин што 
претседателот па поранешниот управен одбор во 
присуство на директорот на претпријатието му под-
несува на нозиот управен одбор извештај за дото-
гашната работа на претпријатието, а особено за 
материјалната и финансиската состојба, за основ-
ните и обртните средства и за извршувањето на 
планот. Покрај тео., претседателот на поранешниот 
управен одбор треба накусо да ги изложи тешко-
тиите и успесите во дотогашното управување со 
пр етири ј атието. 

За примопредавањето се води записник кој го 
потпишуваат претседателот и сите членови на но-
виот и претседателот и сите .членови на поранеш-
ниот управен одбор. 

Потоа, најдоцна за 8 дена од денот на изврше-
ното примопредавање, на седница на работничкиот 
совет претседателот на новиот и претседателот на 
поранешниот управен одбор го изложуваат текот 
на извршеното примопредавање. 

Примопредавањето на управувањето е конечно 
кога ќе го потврди новоизбраниот работнички совет 
на претпријатието. 

Ако надлежниот државен орган даде своја со-
гласност на завршната сметка што ја одобрил по-
ранешниот работнички совет, потврдата од претход-
ниот став ќе се смета како потврда за разрешување 
поранешниот управен одбор. Во спротивно, члено-
вите на поранешниот управен одбор одговараат по 

поенти. 

И. ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И УПРАВ-
НИ ОДБОРИ НА ОСНОВНИТЕ ЕДИНИЦИ НА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПТТ СООБРАКАЈ 
50. За изборите за работнички совети и управни 

одбори на основните единици на претпријатијата на 
птт сообраќај ќе се применат одредбите од ова упат-
ство за избирање работнички совети и управни од-
бори на овие претпријатија со следниве дополне-
нија: 

а) редовните избори ги распишува работничкиот 
совет на претпријатието, а се одржуваат на почеток 
на секоја година во истиот ден кога се вршат и из-
борите на работничкиот совет на претпријатието. 

Работничкиот совет на претпријатието е дол-
жен за распишувањето и утврдениот ден на избо-
рите да го извести веднаш републичкиот извршен 
совет, работните колективи на основните и извр-
шните единици и народните одбори на околиите 
(градовите, градските општини со одделни права) 
во седиштата на основните единици. 

б) Бројот на членовите на работничкиот совет 
и управниот одбор што ќе се избира во основната 
единица, како и тоа дали ќе се избира и управен 
одбор, се определува со работниот ред на основната 
единица. 

в) Во основните единици што немаат повеќе од 
30 службеници и работници не се избира работнички 
совет, туку работничките совети ги сочинуваат сите 
службеници и работници што имаат избирачко 
право. 

г) За член на работничкиот совет на основната 
единица не може да биде кандидиран ниту избиран 
управникот (шефот) на основната единица HPXTV 
може да биде кандидиран и избиран во управ-
ниот одбор со обѕир дека тој веќе по својата дол-
жност влегува во управниот одбор на основната 
единица. 

Управникот (шефот) на основната единица не 
може да биде кандидиран ниту избиран за претсе-
дател на работничкиот совет во основните единици 
во кои целиот работен колектив сочинува работ-
нички совет, ниту може да биде кандидиран и 
избиран за претседател на управниот одбор во оние 
основни единици во кои се избира управен одбор. 

д) Органи за спроведување изборите за работ-
нички совет на основна единица се: изборна коми-
сија, комисија за изработка списоци на избирачите 
и избирачки одбори. 

Ако изборната единица за избирање работнич-
ки совет на претпријатието територијално се по-
клопува со подрачјето на основната единица нема 
да се определува одделна изборна комисија, коми-
сија за изработка списоци на избирачите и изби-
рачки одбери за спроведување избори на работ-
ничкиот совет на основната единица, туку работите 
на овие органи ќе ги вршат органите за спроведу-
вање избори за работничкиот совет на претприја-
тието. 

ѓ) За резултатот на гласовањето изборната коми-
сија ќе ги извести работните колективи на основ-
ната и извршната единица, народниот одбор на око-
лината (градот, градската општина со одделни пра-
ва) во седиштето на основната единица и управ-
ниот одбор на претпријатието. 
III. ИЗБИРАЊЕ РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И УПРАВ-
НИ ОДБОРИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ТГ СО-

ОБРАКАЈ И НИВНИТЕ ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ 
51. Работничките совети и управните одбори во 

претпријатијата на тт сообраќај ќе се избираат по 
Упатството за спроведување избори на работничките 
совети и управните одбори на стопанските претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/52). 

Ако претпријатијата од претходниот став имаат 
во својот состав основни единици чии седишта е* 
наоѓаат вон седиштето на претпријатието, 
ничките совети и управните одбори на тие претпри-
јатија и на нивните основни единици ќе се изби-
раат по одредбите од ова упатство. 
IV. ИЗБИРАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ГЕНЕРАЛ-

НАТА ДИРЕКЦИЈА НА ПТТ 
52. Редовните избори за управен одбор на Ге-

нералната дирекција се одржуваат секоја втора 
година најдоцна за 30 дена од денот на изврше* 
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ните избори за работнички совети на претпријати-
јата на птт сасбраќај и претпријатијата на тг соо-
браќај. 

53. Управниот одбор на Генералната дирекција 
се состои од 30—40 членови. 

Бројот на членовите на управниот одбор се 
утврдува со правилата на Генералната дирекција, 
сразмерно бројот на службениците и работниците 

' ка работа во претпријатијата во состав на Заедни-
цата. 

54. Управниот одбор на Генералната дирекција 
се избира на 2 години. 

Членовите на управниот одбор ги избираат ра-
ботничките совети на претпријатијата на птт соо-
браќај и претпријатијата на тт сообраќај. 

Колк? в број членови на управниот одбор ќе из-
бираат работничките совети на поодделни претпри-
јатија се определува со правилата на Генералната 
дирекција со обѕир на бројот на службениците и 
работниците на работа во претпријатијата. 

Директорите на претпријатијата во состав на 
Заедницата и Генералниот директор не можат да 
бидат избирани за членови на управниот одбор на 
Генералната дирекција. 

Генералниот директор по својата функција е 
член на управниот одбор и не може да биде из-
бран за претседател на управниот одбор. 

55. Постапката за избирање членови на управ-
ниот одбор на Генералната дирекција е иста како 
и за избирање членови на управниот одбор на прет-
пријатијата (точ. 40—48). 

56. Ако се спојат две или повеќе претпријатија 
во состав на Заедницата, членовите на управниот 
одбор на Генералната дирекција што ги избрале ра-
ботничките совети на припоените претпријатија, го 
задржуваат својот мандат додека работничкиот со-
зет на, ќебето гр етпријатие не избере нови чле-
нови на управниот одбор. 

Лио едно претпријатие се дели ма две или по-
веќе претпријатија што останз^ваат и натаму во со-
став на Заедницата, членовите на управниот одбор 
што ги избрал работничкиот совет на такво прет-
пријатие го задржуваат својот мандат до избивање 
работнички совети на новоформираните претприја-
тија. Ако претпријатието не остане во состав ка 
Заедницата, им престанува мандатот на оние чле-
нови на управниот одбор на Генералната дирекција 
што се изврсни меѓу службениците и работниците 
на таквото претпријатие. 

V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
57. Првите избори за работнички совети и зарав-

ни o'-oopn во Југословенските пошти, телеграфи и 
те лео" они ќе се извршат по ова упатство, со следни 
оте: апузања: 

а) Изборите за работнички совети на претпри-
јатијата на птт сообраќај и на нивните основни еди-
ници ги распишуваат и го утврдуваат денот на из-
борите работничките совети на дирекциите на птт 
што постојат во срок од 10 дена од денот на доне-
сувањето на ова упатство. 

б) Бројот на членовите на работничките совети 
на претпријатијата и на нивните основни единици 
го определуваат при распишувањето на изборите 
работничките совети на дирекциите на птт што 
постојат. 

в) Примопредавањето на управувањето со основ-
ните единици на претпријатијата ќе се изврши меѓу 
новоизбраниот управен одбор и управникот (шефот) 
на основната единица. 

г) Првото заседание на работничкиот совет на 
основната единица на претпријатијата го свикува 
управникот (шефот) на основната единица. 

д) Првото заседание на новоизбраниот управен 
одбор на Генералната дирекција го свикува Гене-
ралниот директор. 

58. Во управниот одбор на Генералната дирек-
ција на првите избори ќе се избираат 30 членови. 

Од бројот на членовите на управниот одбор од 
претходниот став работничките совети на претпри-
јатијата на птт сообраќај избираат, и тоа: претпри-
јатијата Белград и Загреб по 7 члена, претприја-
тијата Нови Сад и Сараево по 3 члена, претприја-
тијата Сплит и Скопје по 2 члена, претпријатието 
Љубљана 5 члена и претпријатието Цетиње 1 член. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
59. Народните одбори на околиите (градовите, 

градските општини со одделни прав?) вршат над-, 
зор над правилното спроведување на изборите за 
работнички совети и управни одбори на претпри-
јатијата на птт сообраќај и на нивните основни еди-
ници чии седишта се наоѓаат на нивното подрачје. 

60. Потребни материјали и техничка помош во 
работите околу спроведувањето изборите за работ-
ничките совети и управните одбори ги обезбедуваат 
управниците (шефовите) на основните единици од-
носно управните одбори на претпријатијата. 

61. Ова упатство ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 173 
26 април 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зеков№, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

По извршената споредба со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Наредбата за заштит-
ните мерки против свињската чума при извозот на 
свињи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/54) се пот-
крала долу наведената грешка, и се дава 

И С П Р А В К А 
КА НАРЕДБАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ 

ПРОТИВ СВИЊСКАТА ЧУПА ПРИ ИЗВОЗОТ 
ИА СВИЊИ 

Во тон. 8 во првиот ред место „од 10.000 до 
100.000" треба да стои „1.000 до 10.000''. 

Од сојузниот Државен секрета ри јат за работи 
на народното стопанство, 10 април 1954 година; 
Белград. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

198. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за платите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации 321' 

199. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за платите на сојузните државни 
секретари и на другите раководни слу-
жбеници на државните органи 324 

200. Одлука за измена на тарифите во желе-
зничкиот, поморскиот и речниот е собра-
ќај 324» 

201. Упатство за спроведување избери за ра-
ботнички совети и (управни одо-гр и на Ју-
гословенските железници — — 324 

202. Упатство за спроведување избори за ра-
ботнички совети и управни одбори во Ју-
гословенските пошти, телеграфи и теле-
фони 330' 

Исправка на Наредбата за заштитните мерки 
против свињската чума при извозот на 
свињи 336 


