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22. 
Со обзир дека веќе во 1953 година ќе се вршат 

избори за Сојузната народна скупштина и репу-
бличките народни собранија, а за да се обезбеди 
избирачките списоци да и' одговараат на фактич-
ната состојба на избирачкото тело, Сојузниот из-
вршен совет врз основа на чл. 23 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство на Феде-
ративна Народна Република Југославија и за со-
јузните органи на власта донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕВИЗИЈА И ПРЕПИШУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ 
ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ И ЗА ПОДГОТОВКИТЕ 
ЗА СОСТАВАЊЕ ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ ЗА 

ИЗБИРАЊЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

I. Ревизија и препишување на општите избирачки 
списоци 

1) Народниот одбор на секоја општина и на 
секој град мора во времето од 1 февруари до 15 
март 1953 година да изврши општа ревизија и пре-
пишување на избирачкиот список што се води за 
подрачјето на општината односно градот. За оние 
општини кои во својот состав имаат две или по-
веќе села ќе се состави одделен избирачки список 
за секое село спрема одредбите на точ. 11 од оваа 
одлука. 

Во вршењето на ревизијата ќе се извршат ис-
правки на избирачкиот список што постои на тој 
начин што: 

а) ќе се избришат од избирачкиот список сите 
лица што умреле, што се отселиле за постојано во 
друго место или кои врз основа на правосилна 
судска одлука го изгубиле избирачкото право; 

б) во избирачкиот список ќе се внесат сите 
лица кои во минатиот период наполниле 18 години 
возраст или до 15 мај 1953 година заклучно ќе на-
полнат 18 години, сите лица што се настанети по-
стојано во местото за кое се води избирачкиот 
список, лицата кои по отслужувањето на воениот 
срок се вратиле во своето место а не биле запи-
шани во избирачкиот список, како и лицата што 
се здобиле одново со порано изгубеното избирачко 
право. 

2) Народните одбори на општините и градовите 
должни се најдоцна до 1 февруари 1953 година со 
објава да ги известат граѓаните на своето подрачје 
дека од 1 февруари до 15 март 1953 година ќе се 
вршат исправки на избирачкиот список и да ЈГЛ 
повикаат сите лица кои во минатата година нат 
ниле 18 години возраст или до 15 мај 1953 го;г. ^ а 
заклучно ќе наполнат 18 години, или кои се досе-
лиле во местото, како и сите други лица што имаат 
избирачко право а не се запишани во избирачкиот 
список, да се пријават поради запишување во из-
бирачкиот список. 

3) Со цел да се ревидира избирачкиот список 
народниот одбор ќе провери за секој избирач запи-
шан во избирачкиот список да ли е постојано на-
станат односно да ли има боравиште во местото за 
кое се води тој список, а нарочно да ли во изби-
рачкиот список има запишани избирачи кои во 
текот на минатото време умреле, или постојано се 
отселила од местото, или го изгубиле избирачкото 
п п в о . Покрај тоа ќе провери да ли се внесени во 
избирачкиот список сите лица што се постојано 

настанети во местото за кое се води избирачкиот 
список а имаат избирачко право. 

Ова проверување народниот одбор ќе го врши 
нарочно на тој начин што од надлежниот матичар 
ќе прибави податоци за сите лица што умреле по 
1 јануари 1950 година и за лицата кои во текот на 
1952 година наполниле 18 години возраст, или до 
15 мај 1953 година ќе наполнат 18 години, што ќе 
установи преку соодветната евиденција кои лица 
во текот на 1952 година или порану се доселиле 
или отселиле од местото. 

4) Лицата што се задржуваат подолго од шест 
месеци во едно место, иако тука не се постојано 
настанети, можат исто така да бидат внесени во 
избирачкиот список ако изјават дека сакаат да 
бидат запишани во избирачкиот список во местото 
на задржувањето а да бидат испишани од изби-
рачкиот список во местото на нивното постојано 
живеење. За ваквите како и за сите други лица 
што се доселиле во текот на 1952 година или по-
рано во местото на подрачјето на општината одно-
сно градот а не поднеле потврда дека се испишани 
од избирачкиот список на местото на нивното по-
ранешно живеење, народниот одбор е должен, при 
нивното внесување во избирачкиот список, веднаш 
да го извести за тоа народниот одбор на општи-
ната односно на градот на чие подрачје се наоѓа 
местото на нивното поранешно живеење, за да ги 
испише овој од избирачкиот список. Ако на народ-
ниот одбор на местото на поранешното живеење 
на такво лице му е познато дека е тоа со право-
силна судска пресуда осудено на губиток односно 
на ограничена на граѓанските права или дека со 
правосилна судска одлука е ставено под старател-
ство, должен е за тоа веднаш да го извести народ-
ниот одбор на местото во кое е тоа запишано ЕО 
избирачкиот список. 

5) За лицата запишани во избирачкиот список 
што умреле или се отселиле од местото, или го 
изгубиле избирачкото право врз основа на право-
силна судска одлука, народниот одбор ќе донесе 
решение тие да се избришат од избирачкиот спи-
сок и врз основа на такво решение ќе ги избрише 
од списокот, а во рубриката „Забелешка" ќе го на-
веде разлогот за бришењето и бројот на решени-
ето врз основа на кое е извршено бришењето. Из-
бирачот може да биде избришан од избирачкиот 
список поради губиток на избирачкото право само 
врз основа на правосилна судска пресуда со која е 
осуден на казната губиток односно ограничение на 
граѓанските права или врз основа на правосилната 
судска одлука со која е наполно лишен од работ-
ната способност 

6) Во воените избирачки списоци се внесуваат 
само лицата што се наоѓаат на отслужување на 
постојаниот кадар. По распишувањето на изборите 
за Сојузната народна скупштина и за републичките 
народни собранија, во воените избирачки списоци 
ќе се запишат и резервните офицери, подофицери, 
воените службеници и други лица на воена вежба 
што се запишани во постојаниот избирачки список, 
ако овие лица ќе се наоѓаат на денот на изборите 
на воена служба. Лицата што се наоѓаат на отслу-
жување на постојаниот кадар ќе бидат исто така 
запишани и во општиот избирачки список во ме-
стото на нивното постојано живеење а со назначу-
вање во забелешката дека се на отслужување на 
воениот срок. 



Лицата во активна воена служба (офицери, по-
дофицери, воени службеници и питомци на вое-
ните школи) ќе бидат запишани како државни слу-
жбеници само во рпштиот избирачки список што 
се води за местото на чие подрачје се постојано 
не.станети, а нема да се запишат во воените изби-
рачки списоци. 

7) Народните одбори на општините и градовите 
се должни од 16 до 25 март 1953 година оригинал-
ниот избирачки список што постои, кој е исправен 
во смисла на точ. 4 и 5 од оваа одлука, начисто да 
го препишат во два примерка. При ова препишу-
вале, во новиот избирачки список ќе се внесат, по 
правило, по територијалните единици (улици, за-
селци, маала итн.), сите лица што биле веќе запи-
шани во првобитниот избирачки список или се во 
него дополнително внесени, а ќе се изостават сите 
лица кои во текот на минатото време, или поради 
извршените исправки по одредбите од оваа одлука, 
сз избришани и чии имиња се прецртани во спи-
сокот. 

Откога ќе биде препишан избирачкиот список, 
ќе се изработи во два примерка и нов азбучен име-
ник во кој ќе се внесат по азбучниот ред избира-
чите со назначување на страната од избирачкиот 
список на која се внесени т на текуќиот број под 
кој се тамо воведени. 

Комисијата за избирачки списоци, во согласност 
со претседателот на народниот одбор на околијата 
односно градот, може заради укажување помош на 
народните одбори на општините и градовите да за-
пее л и на препишувањето на избирачките списоци 
писмени луѓе (пензионери, ученици итн.). 

Ако народниот одбор на општината не може 
сам да го изврши препишувањето на избирачкиот 
список, или се покаже дека тоа ме ќе може да го 
изврши во пропишаниот срок, околиската комисија 
за раководење со работата на ревизијата и препи-
шувањето на избирачките списоци ќе им даде по-
мош во препишувањето на избирачкиот список. 

8) Откога ќе биле избирачкиот список препи-
шан, народниот одбор ќе објави на начинот уоби-
чаен во местото дека избирачкиот список е готов 
и ќе им обрне внимание на граѓаните дека можат 
списокот да го прегледаат и да бараат негова ис-
правка. 

Секој граѓанин, како и политичка и опште-
ствена организација, има прво во смисла на чл. 18 
и 19 од Законот за избирачките списоци да го пре-
гледа избирачкиот список и да бара негова исправ-
ка. Барањето за исправка на избирачкиот список 
може да се поднесува било усно било писмено до 
народниот одбор при кој се води избирачкиот спи-
сок. Поднесувањето на ова барање може да се врши 
до 15 март 1953 година. 

По повод барањето за исправка на избирачкиот 
список народшлот одбор ќе донесе решение за ба-
рањето ако најде дека барањето за исправка е 
очигледно основано, а во спротивно за такви ба-
рања ќе решава околиската односно градската ко-
мисија за избирачките списоци. 

9) По завршеното препишување новиот, препи-
шан избирачки список ќе се заклучи во смисла на 
чл. 13 од Законот за избирачките списоци со пот-
врда во која ќе се означи со број и букви колку 
избирачи се запишани во списокот и колку страни 
има свеската која го содржи списокот, како и да-
тум кога е списокот заклучен. Потврдата ја потпи-
шуваат и заверуваат со печат на народниот одбор 
претседателот и секретарот на народниот одбор. 
Вака заклучен новиот избирачки список ќе го ис-
прати народниот одбор во два примерка најдоцна 
до 31 март 1953 година до околиската односно град-
ската комисија за избирачки списоци на потврда. 
Со новиот избирачки список народниот одбор ќе го 
испрати до комисијата за избирачки списоци и ста-
риот избирачки список, откога ќе го заклучи прет-
ходно и на него ќе назначи дека е препишан и 
цека ја изгубил својата важност, како и решението 
врз основа на кое се извршени исправките во из-
,бирачкиот список. Покрај тоа ќе ги испрати и ба-
рањата за исправка на избирачкиот список за кои 
Р донел решение. 

10) Откога комисијата за избирачки списоци ќе 
го прегледа и испита новиот, препишав список и 
провери дека е тој согласен со стариот избирачки 
список од кого е препишан и дека ново запишаните 
избирачи се воведени во списокот правилно, ќе го 
потврди најдоцна во срок од пет дена од денот на 
приемот, т. е. најдоцна до 10 април 1953 година, 
новиот избирачки список со својот печат и со пот-
писите на своите членови, па еден примерок од 
така потврдениот список ќе му го врати на надле-
жниот народен одбор заедно со стариот избирачки 
список, а вториот примерок ќе го задржи за себе. 
Комисијата исто така ќе го потврди и стариот из-
бирачки список и ќе му го врати на народниот од-
бор. Ако е потребно народниот одбор да изврши 
исправка во новиот избирачки список, комисијата 
претходно ќе му го врати овој список на надле-
жниот народен одбор да изврши исправка најда-
леку во срок од два дена. 

Народните одбори се должни да го чуваат ста-
риот избирачки список најмалу пет години сметајќи 
од денот кога е потврден новиот избирачки список. 

11) Во сите општини што имаат во својот со-
став две или повеќе села народниот одбор на оп-
штината е должен да состави одделен избирачки 
список за секое село. Одделни избирачки списоци 
р.ема да се составаат за заселци и други од-
воени делови од селото што немаат одде-
лен синор, како ни за малите села со помалу од 
100 жители, туку избирачите од такви села и за-
селци ќе се внесуваат во избирачкиот список што 
се води за најблиското село од таа општина. Народ-
ниот одбор на околијата ќе определи најдоцна до 
5 февруари 1953 година за кои села и заселци на 
подрачјето на околијата нема да се води одделен 
избирачки списов, и во избирачкиот список на кое 
село ќе се запишуваат избирачите од тие заселци 
и помали села. Работата на составањето на новите 
избирачки списоци за поедини села мора да отпоч-
не најдоцна на 10 февруари и да биде завршена 
најдоцна на 15 март 1953 година, 

Новите избирачки списоци за поедини села ќе 
се составаат кинисувајќи од избирачкиот список 
што постои за целото подрачје на општината, од-
носно од избирачките списоци за подрачјата на по-
ранешните месни народни одбори. Во новиот изби-
рачки список за секое село ќе се внесат сите из-
бирачи настанети во него што биле запишани во 
избирачкиот список што постои освен избирачите 
што умреле, се отселиле или го изгубиле избирач-
кото право. Покрај тоа во избирачкиот список ќе 
се запишат и сите лица кои во минатиот период 
наполниле 18 години возраст или до 15 мај 1953 
година ќе наполнат 18 години, или кои во текот на 
минатата година се настапиле постојано во местото, 
лицата што се вратиле по отслужувањето на вое-
ниот срок во своето место, и лицата што се здобиле 
одново со порано одземеното избирачко право. Со 
вака составени списоци ќе се постапи аналогно на 
одредбите од точ, 8 и 9 од оваа одлука, 

Избирачките списоци за поедини села за под-
рачјето на општината се водат во одвоени свески, 
кои мораат да бидат означени со римски броеви 
I, II, Ш, итн. Сите свески на избирачките списоци 
за поедини села на подрачјето на општината го 
сочинуваат заедно избирачкиот список на општи-
ната. Во последната по ред свеска на избирачкиот 
список на општината народниот одбор ќе назначи 
на последната страна од колку свески вкупно се 
состои избирачкиот список, за кои села се водат 
одделни свески на избирачкиот список и колку 
страни има секоја свеска Оваа потврда ќе ја за-
верат претседателот и секретарот на народниот од-
бор со своите потписи и со печат на народниот 
одбор. 

Во сето друго во поглед на оставањето и пот-
врдувањето на избирачките списоци што се водат 
за поедини села ќе се применуваат одредбите за 
оставањето и потврдувањето на избирачките спи-
соци од Законот за избирачките списоци. 
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12) Избирачкиот список го води матичарот, кој 
му одговара за тоа на секретарот на народниот 
одбор. 

Избирачкиот список за подрачјето на секоја 
општина која нема во својот состав две или повеќе 
села, и за подрачјето на градот се води, по пра-
вило, во една свеска и мора да биде поврзан (про-
шиена Само во местата со повеќе од 10.000 жители 
избирачкиот список може да се води, спрема упат-
ствата од. комисијата за избирачки списоци, 
ЈВО две или повеќе свески. Избирачкиот список мора 
на среде да биде прошиен со емственик (коноп) 
чии краишта мораат да бидат утврдени со восочен 
печат од комисијата за избирачки списоци или од 
народниот одбор при кој таа постои. 

За да се водат во иднина избирачките списоци 
правилно и точно, сите лица при доселувањето во 
друго место мораат да му поднесат на народниот 
одбор на општината односно градот потврда од на-
родниот одбор на местото на нивниот поранешен 
престој дека се испишани од тамошниот избирачки 
список. При нивното одјавување во местото на по-
ранешниот престој народниот одбор на општината 
односно градот е должен да ги испише од избирач-
киот список и да им даде потврда за тоа. Исто 
така народниот одбор во местото каде што се при-
јавуваат заради постојано живеење е должен да 
води евиденција за лицата што не поднеле потврда 
дека се испишани од избирачкиот список и да ба-
раат од нив да ја прибават оваа, а може и самиот 
да ја прибави по службена должност. 

13) Во секоја општина и град, работата на ре-
визијата и препишувањето на избирачките списоци 
ја организира комисијата за ревизија и препишу-
вање на избирачкиот список, а во општините што 
имаат две или повеќе села работата на составањето 
на нови избирачки списоци ја организира комиси-
јата за составање избирачки списоци. Комисијата ја 
сочинуваат претседателот и два члена што ќе ги 
определи народниот одбор. По барањето од коми-
сијата, секретарот на народниот одбор ќе определи 
потребен број службеници за работа на исправки 
и препишување односно составање на избирачките 
списоци. Комисијата и секретарот на народниот 
одбор ќе водат сметка за тоа исправките и препи-
шувањето односно оставањето на избирачките спи-
соци да се извршат во пропишаниот "срок. 

14) Организирањето на работите во врска со 
ревизијата и препишувањето односно составањето 
на нови избирачки списоци на подрачјето на око-
лијата односно градот спаѓа во надлежност на народ-
ниот одбор на околијата односно градот. За таа цел 
народните одбори на околиите и на градовите ќе 
формираат одделни комисии за раководење со рабо-
тата на ревизија и препишување односно составање 
нови избирачки списоци. Овие комисии ќе бидат 
составени од претседател и четири члена што ги 
именува народниот одбор од редот на своите одбор-
ници, службениците на народниот одбор и други 
граѓани. Комисиите ќе се грижат за тоа да ли на-
родните одбори на општините ги презеле сите по-
требни мерки за ревизија и препишување односно за 
составање нови избирачки списоци и ќе води сметка 
за тоа овие работи да се извршат во пропишаниот 
срок. За гал цел овие комисии можат и самите не-
посредно да го организираат вршењето на исправ-
ките и препишувањето односно составањето на 
нови избирачки списоци во народните одбори на 
оние општини во кои нема достаточно стручни слу-
жбеници што би можеле да ја извршат оваа работа, 

15) Со работата на ревизијата и препишувањето 
односно составањето на новите избирачки списоци 
ќе раководат во народните републики советите за 
законодавство и изградба на народната власт преку 
комисиите што ќе ги формираат за оваа цел. Овие 
комисии можат да организираат одделни групи, 
составени од членовите на комисијата или од опре-
делен број службеници и други граѓани, за подрачје 
на повеќе околии и градови, чија задача ќе биде 

' непосредно да раководат по упатствата од коми-
сијата со организирањето на работата на ревизијата 
и препишувањето односно составањето на нови 

избирачки списоци, да вршат непосредна контрола 
над работата на соодветните комисии на народните 
одбори на околиите и градовите, и да даваат упат-
ства и укажуваат помош во нивната работа. 

16) Спрема одредбите од оваа одлука ќе се ИЗБУ-
ШИ и ревизија и препишув-ање на воените избирачки 
списоци врз основа на упатствата што ќе ги про-
пише Државниот секретар за работи на народната 
одбрана во согласност со овластениот потпретседа-
тел на Сојузниот извршен совет. 

II. Подготовки за составам избирачки списоци 
за избирање пратеници за Соборот на производи-

телите 
17) Во сите стопански организации (стопански 

претпријатија, земјоделски задруги, производни 
установи), освен занаетчиските, ќе се извршат спре-
ма одредбите од оваа одлука подготовки за (достава-
ње избирачки списоци за избирање пратеници за 
Соборот на производителите на Сојузната народна 
скупштина. Овие подготовки ќе се извршат и во 
одделните работни единици на стопанските органи-
зации (погони, работи л ишта, градилишта, огранци и 
сл.) што се наоѓаат вон седиштето на стопанската 
организација. 

За да се извршат тие подготовки, најдоцна до 
10 февруари 1953 година ќе се формираат во сите 
стопански организации од претходната точка коми-
сии за изработка на избирачкиот список. Овие 
комисии се состоат од претседател и два члена. 

Комисијата за изработка на избирачкиот список 
ја именува: 

а) во стопанско претпријатие — управниот одбор 
на претпријатието, 

б) во земјоделска задруга — управниот одбор 
на задругата; 

в) во производна установа — органот на управу-
вањето на установата. 

18) Комисиите за изработка на избирачкиот спи-
сок ќе ги присоберат сите податоци, потребни за 
составање на избирачките списоци, за работниците 
и службениците на претпријатијата и производните 
установи, како и за членовите на земјоделските 
задруги што имаат избирачко право за избирање 
пратеници за Соборот на производителите на Со-
јузната народна скупштина. 

Во земјоделските задруги комисиите за изра-
ботка на избирачкиот список ќе ги приберат пода-
тоците, потребни за составување на избирачкиот 
список и за членовите на домаќинствата на задру-
гарите кои лично не се членови на задруга а имаат 
општо избирачко право, освен оние што се запо-
слени вон задругата како работници, службеници 
или занаетчии или се наоѓаат на школување. 

За секое од наведените лица ќе се прибават 
податоци за неговото фамилијарно, татково и родено 
име, датум на раѓањето, занимање, писменост, ме-
сто на живеењето и за поблиска адреса 1улица и 
број на куќата) на местото во кое се наоѓа и ред-
ниот број под кој е воведено во општиот избирачки 
список. 

Овие податоци треба да се прибават најдоцна 
до 1 март 1053 година. 

Завршни одредби 
19) За извршувањето на оваа одлука ќе се грижи 

Секретаријатот за законодавни и управни прашања 
на Сојузниот извршен совет. 

20) Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат одредбите од Напатствие?^ за 
ревизија и препишување на избирачките списоци 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 104/49 и бр. 52/52). 

21) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 3 
20 јануари 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 
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Federativna Narodna Republika Jugoslavija 
SAVEZNI ZAVOD ZA STATISTIKU I EVIDENCIJU 

popis stanovništva 31 marta 1953 

Obrazac PS-I 

P O I » » N I C A 

Pre popunjavanja pročitati celu Popisnicu ! 
Pre unošenja odgovora na pojedina pitanja ponovo 

pročitati uputstvo štampano uz to pitanje I 
Za sve Što nije jasno pitati popisivača, pa odgovoriti 

po njegovom uputstvu ! 

Popunjava popisivač 

Rodni broj popisnog kruga 

Redni broj u Kontrolniku popisa 

Srez-grad 

Opština 

Mesto-selo 
Naselje u 
sastavu sela 

popisnica se popunjava za svako lice koje je о ponoći 
između 31 marta i I aprila 1953 g, bilo u životu. 

Lice koje se u vreme popisa zateklo u mestu u kome 
stalno stanuje, popisuje se u tom mestu (u svom domaćin-
stvu). U svom domaćinstvu (kao trajno prisutno) popisuje 
se i svako lice koje se u vreme popisa nalazi na otsluženju 
vojnog roka ili na vežbi u JNA, kao i svako lice lišeno slo-
bode. 

Lice koje se u vreme popisa ne zatekne u mestu u 
kome stalno stanuje (jer se nalazi na putu, u bolnici I sl.) 
popisuje se i u mestu u kome stalno stanuje (domaćinstvo 
ga popisuje kao privremeno otsutno) I u mestu gde se u 
vreme polisa Лер istekne (kao privremeno prisutno). 

Ulica i 
kućni broj 

Da li se lice 
popisuje 
kao: 

trajno prisutno (da, ne) 

privremeno otsutno (da, ne) 

privremeno prisutno (da, ne) 
Ako se lice 
popisuje kao 
privremeno 
otsutno, na-
vesti adresu 
gde se u vre-
me popisa na-
lazi, a ako je 
privremeno 
prisutno na-
vesti adresu 
u mestu u 
kome stalno 

stanuje 

Narodna 
republika 

Srez-grad 

Opština 

Mesto-selo 
Naselje u 
sastavu sela 

Ulica i 
kućni broj 

Popu-
njava 

ge u za« 
vodu za 
st® tuti* 
ku i evi« 
denciju 

u 
I I I 

I I 

-Li 

io 

u 

1. Prezirno, ime ota 
(za udate muža) i ime  

2. Pol (upisati odgovori muški ili ženski) 

3. Datum rođenja dan mesec 

4. Mesto rođenja a) mesto-selo 

godina 

b) srez 
с) Narodna republika (za lica rođena u inostranstvu 

država)  

5. Bračno stanje {Za lice rođeno posle 31 marta 1939 staviti crtu (—), a 
га lice rođeno pre tog datuma upisati jedan od odgovora: пеоге-
njen-neudata, oženjen-udata, udovac-udovica, razu eden-razvedena] . 

6. Koji je brak po redu [Na ovo pitanje odgovara lice koje se u vreme 
popisa nalazi u braku, upisujući odgovor rečima, na pr,: prvi, drugi, 
treći ltd.I  

7. Broj navršenih godina starosti prilikom stupanja u prvi brak (Lice. 
koje je do dana popisa stupalo u brak upisuje odgovor brojem, na 
pr.: IB, 23, 29 itd., a lice koje do popisa nije stupalo u brak stavlja 
crtu (—) )   

8. Koliko ste ukupno rodili žive dece [Na ovo pitanje odgovara svako žen-
sko lice rođeno pre 31 marta 1939, unoseći svu svoju bračnu i van-
bračnu decu] . . . 

9. Koliko je od te dece sada u životu 

10. Državljanstvo [Državljanin FNRJ upisuje: FNRJ, a strani dr-
žavljanin unosi državljanstvo koje ima]  

11. Narodnost [Svako lice upisuje koje je narodnosti, na pr.: Srbin, Hrvat, Slovenac, Makedonac, Crno-
gorac, Mađar, Šiptar, Nemac, Italijan, Ceh, Slovak, Turčin, Ciganin itd. Lice jugoslovenskog porekla, ko-
je nije bliže nacionalno opredeljeno, upisuje: Jugosloven-neo-
predel jen, a drugo nacionalno neopredeljeno lice upisuje: noćio-
nalno-neopredeljen. Za decu do IO godina merodavna je izjava ro-
ditelja] , . , . — 

12. Maternji jezik [Upisuje se jezik kojim lice u svom domaćinstvu 
pretežno govori, odnosno jezik koji samo lice smatra kao svoj 
maternji jezik. Za decu do IO godina merodavne je izjava rodi-
telja]    

13. Odnos prema veri [Lice koje ima određeno vereko ubeđenje upi-
suje veroiepovest koju ispoveda, a lice koje nema nikakvo 
versko ubeđenje upisuje: hez vere. Za decu do 14 godina me-
rodavna je izjava roditelj^ ; • . -
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14. Pismenost [Na ovo pitanje Odgovaraju sva lica rođena pre 31 
marta 1943, upisujući jedan od odgovora: čita i piše, samo čita, 
nepismen. Smatra se da zna da čita i piše ono lice koje zna da 
pročita i da napiše običan tekst iz svog svakidašnjeg života]-

15. Školska sprema [Na ovo pitanje odgovara svako 
lice rođeno pre Sl marta 1943, navodeći sve škole 
I razrede koje je završilo na рт,: 2 razreda osnov-
ne škole ili; 4 razreda osnovne škole i 2 razreda 

,niže poljoprivredne škole, ili: 4 razreda osnovne }6kole; 4 razreda gimnazije; 2 razreda srednje me-
Micinske škole itd. Ne upisivati tečajeve (kurseve) 
к sem onih za skraćeno svršavanje osnovne škole 
* i učiteljske škole. Lice koje nije završilo ni prvi 
frazred osnovne škole odgovara: bez školske spre-

me. Lice koje u vreme popisa pohađa školu ne 
računa razred koji pohađa].  

Zanimanje [Na ovo pitanje upisuje se odgovor za svako lice bez obzira na godine starosti. 
Privredno aktivna lica, tj. lica koja primaju za svoj rad platu ili rade na svom imanju, u svojoj 
radnji, itd., upisuju što potpuniji naziv glavnog zanimanja. Kao glavno zanimanje treba navesti onu 
vrstu posla ili onaj neposredan rad koji lice obavlja u cilju pribavljanja sredstva za život, a na kpjl 
troši najveći deo svog radnog vremena. Odgovor treba da je što detaljniji, na pr.: ratar, poljo-
privrednik, kopač uglja u jami, automehaničar, građevinski stolar, bravar, ručni slovoslagač, krojač 
muškog odela, mesar, učitelj osnovne škole, profesor gimnazije, sudija, geometar, statističar, direktor 
rudnika uglja, poslovođa u predionici, knjigovođa, novinar, književnik, blagajnik u banci, arhivar, 
daktilograf itd. Nije dobro stavljati opšte nazive za pojedine grupe zanimanja, kao na pr.: seljak, 
radnik, metalac, grafičar, službenik i sl.. Lica koja rade na poslovima običnih nekvalifikovanih rad-
nika upisuju: nekvalifikovani radnik. Učenici u privredi upisuju zanimanje za koje se spremaju, na pr.: 
učenik za ručnog slovoslagača. 
Lica koja privremeno ne vrše svoje zanimanje, jer se nalaze u JNA, jer su nezaposlena, i sl., upisuju 
svoje poslednje zanimanje koje su vršila pre odlaska u vojsku, odnosno pre gubitka zaposlenja. 
Lica sa ličnim prihodima koja nisu privredno aktivna i čiji prihod ne proističe iz njihovog sadašnjeg 
rađa, upisuju odgovor iz koga će se videti po kom osnovu primaju prihod, na pr.: lični penzioner, uži-
valac porodične penzije, rentijer itd.. 
Domaćice, tj. ženska lica starija od 14 
godina koja pretežno obavljaju kućne 
poslove upisuju odgovor: domaćica . . . 
Izdržavana lica upisuju: dete, đak, ne-
sposoban za rad itd.]  

17. Položaj u zanimanju [Na ovo pitanje odgovaraju samo privredno aktivna lica upisujući jedan od odgo-
vora: radnik; službenik; član zadruge (seljačke radne, odnosno zanatske proizvođačko-prerađivačke); po-
slodavac, ako u svojoj radinosti upotrebljava ili je u 1952 god. upotrebljavao tuđu radnu snagu (ne 
računaju se kao tuđa radna snaga učenici u privredi, ni pomažući članovi domaćinstva); samostalan 
bez radnika, ako u svome poslu ne upotrebljava tuđu radnu snagu (kao na pr. poljoprivrednik koji 
radi samo sa članovima svoga domaćinstva); pomažući član porodice, ako pomaže starešini domaćinstva 
u njegovom radu ne primajući za svoj rad platu bilo da radi na poljoprivrednom gazdinstvu ili u za-
natskoj, ugostiteljskoj ili kojoj drugoj radnji; učenik u privredi. Lica koja privremeno ne vrše svoje 
zanimanje upisuju odgovor prema stanju pre pre-
stanka vršenja zanimanja. Lica sa ličnim prihodi-
ma, domaćice i izdržavana lica stavljaju crtu (—)] _____ * 

18. Grana delatnosti {Privredno aktivna lica navode delatnost ili vrstu proizvodnje kojom se pretežno bavt 
preduzeće, zadruga, radnja, poljoprivredno gazdinstvo u kome lice radi, bez obzira na vrstu posla koju 
lice obavlja, tj. bez obzira na njegovo zanimanje. Tako na pr. metalostrugar zaposlen u brodogradilištu 
neće upisati „industrija metala" nego brodogradnja; isto tako šofer kamiona tekstilnog preduzeća neće 
odgovoriti .,drumski saobraćaj", već: tekstilna Industrija Odgovor о grani delatnosti mora biti šta 
potpuniji, па pr.: proizvodnja i raspodela električne energije, crna metalurgija, industrija građevinskog 
materijala, tekstilna industrija, grafička industrija, poljoprivreda, železnički saobraćaj, trgovina na malo, 
krojački zanat, stolarski zanat, kulturna i prosvetna delatnost, socijalno staranje, pravosuđe, finansije, 
delatnost organa državne uprave, društvena organizacija itd,. Lica koja privremeno ne vrše svoje zani-
manje i lica sa ličnim prihodima (voinici, pen-
zioneri, invalidi, nezaposlena lica itd.) upisaće: 
van delatnosti. Domaćice i izdržavana lica stav-
ljaju crtu ( - ) ] 

19. Privredni sektor (Na ovo pitanje odgovaraju privreCno aktivna lica, lica koja privremeno ne vrše 
svoje zanimanie (sem nezaposlenih) i lica sa ličnim prlnodima upisujući, prema mestu zaposlenja od-
nosno izvoru prihoda, jedan od odgovora: državni; 
zadružni; društvenih organizacija; privatni. Neza-
poslena lica, domaćice I. izdržavana lica stavljaju 
crtu (—)] . ; 

30. Sporedno zanimanje [Na ovo pitanje odgovaraju kako privredno aktivna tako i lica sa ličnim priho-
dima, te domaćice i izdržavana lica. Odgovor treba dati što potpunije tj. prema uputstvu datom za pi-
tanje о glavnom zanimanju (pitaniе IS). Pored od-
govora о sporednom zanimanju treba dodati da li se 
ono vrši redovno ili povremeno] . . » • « • » 

AKO SE OVA POPISNICA ODNOSI NA DOMAĆICU ILI IZDRŽAVANO LICE (dete, đak, lice nesposobno 
za rad i sl.) NA PITANJA 21 DO 25 UNOSE SE ODGOVORI О IZDRŽAVAO С U 

21. Prezime I ime izdržavaoca 
2Z, Zanimanje 

[Odgovoriti prema uputstvu za pitanje 16] • 

23. Položaj u zanimanju 
[Odgovoriti prema uputstvu za pitanje 17] -

24. Стапа delatnosti 
[Odgovoriti prema uputstvu za pitanje 18] -

23. Privredni sektor 
[Odgovoriti prema uputstvu za pitanje 19] 
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23. 
Врз основа на точ. V од Указот за попис на на-

селението на територијата на Федеративна Народ-
на Република Југославија на 31 март 1953 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 60/52), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВНИ ОБРАСЦИ ЗА 
ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА НА 31 МАРТ 1953 ГОДИНА 
1. Основниот пописен образец, што ќе се по-

полни за секое лице кое во полноќта помеѓу 31 
март и 1 април 1953 година ќе биде живо, е Попи-
сницата (образецот ПС-1), која содржи следни пра-
шања: 

1. Презиме, татково име (за мажени од мажот) 
и име 

2. Пол 
3. Датум на раѓањето 
4. Место на раѓањето 
5. Брачна состојба 
6. Кој брак е по ред 
7. Број на наполнетите години, возраст . при 

стапувањето во првиот брак 
8. Колку вкупно се родило живи деца 
9. Колку од тие деца сега се живи 

10. Државјанство 
11. Народност 
12. Мајчин јазик 
13. Однос спрема верата 
14. Шовеност 
15. Ж а л е н а спрема 
16. Занимање 
17. Положба во занимањето 
18. Гранка на дејноста 
19. Стопански сектор 
20. Споредно занимање 
Ако Пописницата се однесува на домаќинка или 

издржувано лице на прашањата 21 до 25 се вне-
суваат одговорите за издржавателот. 

21. Презиме и име на издржавателот 
22. Занимање 
23. Положба во занимањето 
24. Гранка на дејноста 
25. Стопански сектор, 

2. Основниот образец за попишување на дома-
ќинствата и Лист за домаќинството, која покрај 
презимето и името на стареншната на домаќин-
ството, односно називот на домот, интернатот, хо-
телот и тн. содржи следни прашања: 

1. Занимање на старешината на домаќинството 
2. Дали домаќинството е земјоделско или не-

земј одел еко 
3. Дали домаќинството живее во сопствена 

куќа 
4. Вкупна поврвнина на земјиштето што е соп-

ственост на домаќинството 
5. Преглед на бројот на лицата попишани во 

ова домаќинство 
6. Податоци за лицата попишани во ова дома-

ќинство, и тоа: 
а) Презиме и име на секое лице попишано 

во домаќинството 
б) Однос спрема старешината (жена, син и тн.) 
в) Пол 
г) Ден, месец и година на раѓањето 
д) Занимање 
ѓ) Да ли има лицето некој телесен или ду-

шевен недостаток. 
2. Основните пописни обрасци мораат и по со-

држината и по својата техничка страна да бидат 
еднообразни на целата територија на Федеративна 
Народна Република Југославија. Заради тоа во 
прилог на ова решение се даваат задолжителни 
урнеци на пописните обрасци со кои се опреде-

лува содржината, распоредот на прашањата и тех-
никата на печатењето на пописните обрасци. 

4. Пописните обрасци ќе се печатат на: српски, 
хрватски, словенечки и македонски јазик, а за те-
риторијата на Петра и Словенечкото Приморје мо-
жат да се печатат и двојазични обрасци, и тоа: 
хрватско-италијански и словенечко-италијански. 

- Заводот за статистика и евиденција на одно-
сната народна република ќе се грижи за преводот, 
на соодветниот национален јазик (односно на итали-
јански јазик), кој точно ќе му одговара на текстот 
во приложениот, образец на српски јазик. 

5. Другите пописни обрасци, со кои се обезбе-
дува правилното функционирање на пописот и до-
бијањето на пописните резултати, ќе ги пропише 
Директорот на Сојузниот завод за статистика и 
евиденција. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Прилози: 
1. „Пописница" (види стр. 40) 
2. „Лист за домаќинство" (види стр. 42) 

Бр. 940 
13 јануари 1953 година 

Белград 
По овластение 

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

Народната скупштина на ФНРЈ, по извршеното 
сравнување со изворниот текст установи дека во 
Уставниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство на Федеративна Народна 
Република Југославија и за сојузните органи на 
власта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/53) се пот-
крале долу наведените грешки, и дава 

И С П Р А В К А 
НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО 

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

НА ВЛАСТА 
1) Во чл. 25, во ставот 2, во четвртиот ред 

место „еа" треба да стои „на"; 
2) Во чл. 113, во ставот 1, првиот ред, и во ста-

вот 2, првиот ред, наместо зборовите „самоуправ-
ните" треба да стои „автономните". 

21 јануари 1953 година 
Белград 

Народна скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Претседател Потпрзтседател 
на Веќето на народите, на Сојузното веќе, 

Јосип Видмар, с. р . ^ ^ ^ ^ Ф^ањо Тажи, с. р. Р—-II' МИИГЖМЦДИКИИИВЕлЈ ДШЖ1УКУДИИКГ- г "̂Ј̂Г аЛОДЧННМ̂ : -ел -'-0И1 
С О Д Р ж И Н А : С т р а н а 

22. Одлука за ревизија и препишување на оп-
штите избирачки списоци и за подготов-
ките за составање избирачки списоци за 
избирање пратеници за Соборот на произ-
водителите 37 

23. Решение за определување основни обрасци 
за попис на населението на територијата 
на Федеративна Народна Република Југо-
славија на 31 март 1953 година 44 

Исправка на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство на . / 
Федеративна Народна Република Југосла- Чи-
вија и за сојузните органи на власта 44 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа — Белград, Улица Краљевиќа 
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